
Retombées Presse -  2020

Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité 
Nucléaires et Radiologiques



 

Retombées Presse - 2020

Au Maroc, les sources de rayonnements ioni-
sants (SRI) sont largement utilisées dans les do-
maines socioéconomiques tels que la santé, l’indus-
trie, l’agriculture, les mines et la recherche scientifique.
Depuis son indépendance, le Royaume du Maroc était 
parmi les premiers pays d’Afrique à adhérer à l’Agence In-
ternationale de l’Energie Atomique (AIEA) en 1957 ; il a 
également ratifié tous les instruments internationaux por-
tant sur la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques 
(SSNR). En mai 2019, la convention de sûreté nucléaire a été 
le dernier instrument ratifié, après sa signature en 1994.

Cette démarche a permis au Maroc d’asseoir son positionne-
ment international et de développer continuellement son 
cadre juridique, dont le processus a été parachevé par l’adop-
tion, en 2014, de la loi n°142-12 relative à la SSNR et à la création 
d’AMSSNuR en tant qu’autorité réglementaire indépendante.

Placée sous la tutelle du Chef du Gouvernement, AMSS-
NuR est chargée de veiller à la conformité à la SSNR des ac-
tivités et des installations mettant en jeu des SRI. Depuis sa 
création en 2016, le Conseil d’Administration d’AMSSNuR 
a adopté un plan stratégique pour 2017/2021 en six axes.

Ce plan stratégique vise à (1) mettre à niveau le cadre réglemen-
taire national conformément à la loi n° 142-12 et aux normes 
internationales, (2) renforcer le niveau de SSNR de l’ensemble 
des activités et des installations concernées, (3) apporter son 
soutien aux départements et organismes concernés par la mise 
en place du système national de sécurité nucléaire et du plan 
d’intervention en cas de situation d’urgence radiologique, (4) 
établir une politique d’information du public et de commu-
nication transparente et fiable, (5) développer et maintenir 
ses capacités humaines et organisationnelles et (6) renforcer 
la coopération régionale et internationale et assurer la veille. 

Ce plan stratégique vise à (1) mettre à niveau le cadre réglemen-
taire national conformément à la loi n° 142-12 et aux normes 
internationales, (2) renforcer le niveau de SSNR de l’ensemble 
des activités et des installations concernées, (3) apporter son 
soutien aux départements et organismes concernés par la mise 
en place du système national de sécurité nucléaire et du plan 
d’intervention en cas de situation d’urgence radiologique, (4) 
établir une politique d’information du public et de commu-
nication transparente et fiable, (5) développer et maintenir 
ses capacités humaines et organisationnelles et (6) renforcer 
la coopération régionale et internationale et assurer la veille. 

Au terme de ses trois premières années d’existence, AMSSNuR 
a élaboré, en concertation avec toutes les parties concernées, 
et soumis au Chef de Gouvernement 9 textes réglementaires 
sur 18 identifiés initialement en 2017. Pour accompagner 
les besoins du secteur, ces textes, couvrant tous les aspects 
de la SSNR prévus par la loi n° 142-12, seront déclinés en dé-
crets, arrêtés, prescriptions, règlements techniques et guides.

Pour renforcer la sûreté et la sécurité et assurer sur le long 
terme les capacités nationales dans ce domaine, AMSSNuR 
a réalisé plusieurs études portant sur (1) l’élaboration de po-
litiques et de stratégies dédiées respectivement à la sûreté 
nucléaire, à la gestion des déchets radioactifs et à la sur-
veillance radiologique de l’environnement, (2) la grille tari-
faire de ses services, (3) la communication et l’information 
du public et (4) la formation théorique et pratique en SSNR.

AMSSNuR a également instauré un régime d’autorisation, 
plus adapté aux besoins nationaux, fondé sur l’évaluation des 
risques radiologiques. Une vingtaine d’autorisations sont dé-
livrées par AMSSNuR chaque semaine. Elles sont dominées 
à hauteur de 70 % par le secteur médical et 22 % par l’in-
dustrie. Le reste est réparti entre la recherche, l’agriculture, 
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la gestion des déchets radioactifs et le contrôle de sécuri-
té. Côté contrôle, AMSSNuR a mis en place un programme 
d’inspection couvrant toutes les activités et les installations 
autorisées au niveau national. Ce programme couvre aussi le 
réacteur de recherche nucléaire opéré par le Centre National 
de l’Energie, des Sciences et Techniques Nucléaires (CNESTEN) 
depuis 2009. A fin 2019, environ 600 établissements, exploitant 
plus de 2000 installations, ont été inspectés sur tout le territoire 
national, soit en moyenne 16 établissements par mois.

Sur le plan régional et international, AMSSNuR œuvre au déve-
loppement et au renforcement de ses relations de coopération, 
de partenariat et de veille, marqués par l’organisation, sous le 
haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le 
glorifie de la 3ème Conférence Internationale des Régulateurs 
de la sécurité nucléaire, en octobre 2019 à Marrakech.

Ce positionnement a été marqué aussi par la signature d’une 
dizaine d’accords d’entente avec les autorités consœurs dans 
les cinq continents, la collaboration et la présidence de réseaux 
régionaux et internationaux, la mise en œuvre d’un projet de 
coopération avec l’Union Européenne (2 millions d’Euros sur 
5 ans) et le renforcement du programme de coopération avec

l’AIEA. Cette dernière accorde à AMSSNuR le label de centre ré-
gional, le premier en Afrique, de formation dans les domaines 
de la préparation et de la gestion des situations d’urgence ra-
diologique. 

En ce qui concerne les ressources humaines, AMSSNuR dispose 
d’un schéma directeur (effectif actuel de 83 personnes, dont 
48 % de femmes, et de 110 personnes prévues pour 2021) basé 
sur les recommandations de l’AIEA et les bonnes pratiques in-
ternationales relatives au développement des capacités des 
autorités réglementaires en termes de recrutement, formation 
continue et développement des compétences (plus de 2000 
jours-personnes et 65 ateliers organisés en trois ans).Tous ces 
éléments confortent les choix stratégiques d’AMSSNuR qui met 
les ressources humaines, la bonne gouvernance et la coopéra-
tion en Afrique au cœur de son développement à long terme.

A l’avenir, AMSSNuR poursuivra la consolidation de son po-
sitionnement régional en tant qu’autorité de sûreté et de sé-
curité compétente, crédible et transparente, modèle pour le 
continent africain, conformément aux orientations royales et 
gouvernementales.
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Sécurité Nucléaire : 255 opérations au Maroc en 2019Sécurité Nucléaire : 255 opérations au Maroc en 2019

Le programme d’inspection mis en place par l’Agence ma-
rocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) a enregistré au cours de l’année 2019 un total de 
255 opérations d’inspection effectuées dans la majorité des 
régions du Royaume, contre 206 en 2018, a indiqué jeudi à 
Dakhla le directeur général de l’Agence, Khammar Mrabit.
Ces opérations d’inspection sont réparties entre la santé (83,8 
%), l’industrie (11,6) et d’autres secteurs (4,6%), a précisé Mra-
bit, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les acteurs des 
secteurs nucléaires et radiologiques de la région de Dakhla-
Oued Eddahab.

Ce programme d’inspection vise à établir, à l’échelle nationale, 
un état des lieux sur la situation en matière de sûreté et de sécu-
rité radiologiques et nucléaires des activités et des installations 
des sources de rayonnements ionisants et d’assurer la radiopro-
tection des travailleurs, des patients, du public et de l’environ-
nement, a fait remarquer le DG de l’AMSSNuR. Ces opérations 
d’inspection ont été caractérisées par l’accompagnement des 
utilisateurs de sources de rayonnements ionisants, dont la plu-
part ont fait preuve de leur engagement en mettant en œuvre 
les actions correctives demandées par AMSSNuR, a-t-il indiqué, 
précisant que plus de 75% des établissements inspectés ont 
donné suite aux recommandations émises par AMSSNuR dans 
ses rapports d’inspection et des efforts sont en cours pour im-
pliquer les 25% des établissements restant.

Pour assurer la protection des travailleurs, des patients, du pu-

blic et de l’environnement contre les risques liés aux rayonne-
ments ionisants, AMSSNuR contrôle les aspects de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques des activités mettant en 
œuvre les sources de rayonnements ionisants, a-il-expliqué.

AMSSNuR concrétise son action de contrôle par des documents 
de suite d’inspection et le cas échéant, par des sanctions et des 
évaluations de la sûreté et de la radioprotection dans chaque 
secteur d’activité, a-t-il ajouté. Mrabit a aussi fait savoir que 
l’Agence assure l’octroi des autorisations aux opérateurs et ac-
tivités mettant en jeu des sources de rayonnements ionisants, 
notant que le nombre total des autorisations délivrées durant 
2019 s’élève à 973, dont 75 % des autorisations revient au sec-
teur médical, contre seulement 810 autorisations en 2017 et 
967 autres en 2018.
Le rythme d’octroi d’autorisations a été consolidé, s’est-il réjouit, 
précisant que depuis sa création en 2016, jusqu’au décembre 
2019, l’AMSSNuR a délivré 2.872 autorisations au total, soit 20 
autorisations accordées par semaine, Mrabit a en outre souli-
gné que l’Agence, qui a poursuivi sa démarche d’optimisation 
des délais d’instruction des dossiers d’autorisations, a œuvré à 
la simplification des procédures administratives au profit des 
demandeurs d’autorisations, notant que l’octroi d’autorisations 
s’effectue dans la plupart des cas dans un délai de 15 jours au 
lieu de deux à six mois.
A l’occasion de   cette rencontre, l’AMSSNuR a pré-
senté son plan stratégique 2017/2021 ain-
si que les orientations de son plan d’action 2020,
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par son Conseil d’administration. Cette rencontre a été aussi 
l’opportunité de présenter les résultats du Comité de mise à 
niveau du cadre réglementaire (CCR), regroupant tous les dé-
partements ministériels et les associations professionnelles 
concernées par la sûreté et la sécurité nucléaires et radiolo-
giques, notamment les projets de textes d’application de la loi 
n° 142-12 élaborés par les différents groupes de travail.
À l’instar des rencontres organisées auparavant dans d’autres 
régions du Royaume, l’AMSSNuR a ouvert le débat pour écou-
ter les acteurs au sujet des questions réglementaires et de 
contrôle afin de se conformer aux dispositions de la loi n° 142-
12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques 
et aux standards et orientations internationaux en la matière.
Cette rencontre régionale s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie de communication de l’Agence visant

l’instauration des conditions favorables pour associer davan-
tage les professionnels et acquérir la confiance du public et ce, 
en les informant sur les processus réglementaires et les aspects 
relatifs à la sûreté des activités autorisées.

Créée en 2016, l’AMSSNuR est un établissement public à ca-
ractère stratégique chargé de la réglementation et du contrôle 
des activités mettant en jeu des sources de rayonnements io-
nisants.
Elle est également chargée de veiller au respect de la conformi-
té de la sûreté et de la sécurité nucléaire et radiologique (SSNR) 
des activités et des installations mettant en jeu des sources de 
rayonnements ionisants aux dispositions de la loi n° 142-12 
et la réglementation y affèrent, ainsi qu’aux engagements du 
Royaume au niveau international.

AMSSNuR: 255 opérations d’inspection menées en 2019AMSSNuR: 255 opérations d’inspection menées en 2019

Source : Infomédiaire 

Le programme d’inspection mis en place par l’Agence ma-
rocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) a enregistré au cours de l’année 2019 un total de 
255 opérations d’inspection effectuées dans la majorité des 
régions du Royaume, contre 206 en 2018, a indiqué jeudi à 
Dakhla le directeur général de l’Agence, Khammar Mrabit.
Ces opérations d’inspection sont réparties entre la santé (83,8 
%), l’industrie (11,6) et d’autres secteurs (4,6%), a précisé M. 
Mrabit, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les acteurs des 
secteurs nucléaires et radiologiques de la région de Dakhla-
Oued Eddahab.
Ce programme d’inspection vise à établir, à l’échelle nationale, 
un état des lieux sur la situation en matière de sûreté et de 
sécurité radiologiques et nucléaires des activités et des instal-
lations des sources de rayonnements ionisants et d’assurer la 
radioprotection des travailleurs, des patients, du public et de 
l’environnement, a fait remarquer le DG de l’AMSSNuR.
Ces opérations d’inspection ont été caractérisées par l’accom-
pagnement des utilisateurs de sources de rayonnements io-
nisants, dont la plupart ont fait preuve de leur engagement 
en mettant en œuvre les actions correctives demandées par 
AMSSNuR, a-t-il indiqué, précisant que plus de 75% des éta-
blissements inspectés ont donné suite aux recommandations

émises par AMSSNuR dans ses rapports d’inspection et des efforts 
sont en cours pour impliquer les 25% des établissements restant.
Pour assurer la protection des travailleurs, des patients, du pu-
blic et de l’environnement contre les risques liés aux rayonne-
ments ionisants, AMSSNuR contrôle les aspects de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques des activités mettant en 
œuvre les sources de rayonnements ionisants, a-il-expliqué.
AMSSNuR concrétise son action de contrôle par des docu-
ments de suite d’inspection et le cas échéant, par des sanctions 
et des évaluations de la sûreté et de la radioprotection dans 
chaque secteur d’activité, a-t-il ajouté.
M. Mrabit a aussi fait savoir que l’Agence assure l’octroi des 
autorisations aux opérateurs et activités mettant en jeu des 
sources de rayonnements ionisants, notant que le nombre to-
tal des autorisations délivrées durant 2019 s’élève à 973, dont 
75 % des autorisations revient au secteur médical, contre seu-
lement 810 autorisations en 2017 et 967 autres en 2018.
Le rythme d’octroi d’autorisations a été consolidé, s’est-il ré-
jouit, précisant que depuis sa création en 2016, jusqu’au dé-
cembre 2019, l’AMSSNuR a délivré 2.872 autorisations au total, 
soit 20 autorisations accordées par semaine.
M. Mrabit a en outre souligné que l’Agence, qui a poursuivi sa 
démarche d’optimisation des délais d’instruction des dossiers
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d’autorisations, a œuvré à la simplification des procédures ad-
ministratives au profit des demandeurs d’autorisations, notant 
que l’octroi d’autorisations s’effectue dans la plupart des cas 
dans un délai de 15 jours au lieu de deux à six mois.
A l’occasion de cette rencontre, l’AMSSNuR a présenté son plan 
stratégique 2017/2021 ainsi que les orientations de son plan 
d’action 2020, adopté en novembre dernier par son Conseil 
d’administration.
Cette rencontre a été aussi l’opportunité de présenter les résul-
tats du Comité de mise à niveau du cadre réglementaire (CCR), 
regroupant tous les départements ministériels et les associa-
tions professionnelles concernées par la sûreté et la sécurité 
nucléaires et radiologiques, notamment les projets de textes 
d’application de la loi n° 142-12 élaborés par les différents 
groupes de travail.
À l’instar des rencontres organisées auparavant dans d’autres 
régions du Royaume, l’AMSSNuR a ouvert le débat pour écou-
ter les acteurs au sujet des questions réglementaires et de 
contrôle afin de se conformer aux dispositions de la loi n° 142-

12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques 
et aux standards et orientations internationaux en la matière.
Cette rencontre régionale s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie de communication de l’Agence visant 
l’instauration des conditions favorables pour associer davan-
tage les professionnels et acquérir la confiance du public et ce, 
en les informant sur les processus réglementaires et les aspects 
relatifs à la sûreté des activités autorisées.
Créée en 2016, l’AMSSNuR est un établissement public à ca-
ractère stratégique chargé de la réglementation et du contrôle 
des activités mettant en jeu des sources de rayonnements io-
nisants.
Elle est également chargée de veiller au respect de la conformi-
té de la sûreté et de la sécurité nucléaire et radiologique (SSNR) 
des activités et des installations mettant en jeu des sources de 
rayonnements ionisants aux dispositions de la loi n° 142-12 
et la réglementation y affèrent, ainsi qu’aux engagements du 
Royaume au niveau international.

Source : MAP 

AMSSNuR: Rencontre avec les acteurs des secteurs nucléaire et radiologiqueAMSSNuR: Rencontre avec les acteurs des secteurs nucléaire et radiologique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radio-
logiques (AMSSNuR) a organisé, jeudi à Dakhla, une rencontre 
avec les acteurs des secteurs nucléaires et radiologiques de 
la région de Dakhla-Oued Eddahab dans le cadre de son pro-
gramme de communication et d’information.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 
la stratégie de communication de l’Agence, visant l’instauration 
de conditions favorables pour associer davantage les profes-
sionnels et acquérir la confiance du public et ce, en les infor-
mant sur les processus réglementaires et les aspects relatifs à la 
sûreté des activités et des installations utilisant les sources de 
rayonnements ionisants.
Cette huitième rencontre régionale, après celles de Rabat, 
Marrakech, Fès, Tanger, Casablanca ,Laâyoune et Oujda, a été 
l’occasion pour l’AMSSNuR de présenter notamment sa vision, 
son plan stratégique 2017/2021 ainsi que les orientations de 
son plan d’action 2020, adopté en novembre dernier par son 
Conseil d’administration.
Cette rencontre a été aussi l’occasion pour présenter les résul-
tats du Comité de mise à niveau du Cadre Réglementaire (CCR), 
regroupant tous les départements ministériels et les associa-
tions professionnelles concernées par la sûreté et la sécurité 

nucléaires et radiologiques, notamment les projets de textes 
d’application de la loi n° 142-12 élaborés par les différents 
groupes de travail.
Intervenant à cette occasion, le directeur général de l’AMSS-
NuR, Khammar Mrabit a indiqué que la région de Dakhla Oued 
Eddahab connaît un développement notable à tous les ni-
veaux, notamment dans les domaines de la santé, de l’indus-
trie, de l’agriculture et de la recherche scientifique, notant que 
cela va contribuer à l’augmentation des activités et des installa-
tions utilisant les sources de rayonnements ionisants.
Dans le cadre de ses missions liées au respect de la conformité 
de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques des 
activités et des installations mettant en jeu des sources de 
rayonnements ionisants aux dispositions de la loi n° 142-12 et 
la réglementation y afférente, l’Agence veille à la sensibilisation 
de tous les utilisateurs des sources de rayonnements ionisants 
des différents mesures et normes visant à protéger les citoyens 
et l’environnement des risques potentiels d’utilisation de ces 
rayonnements.
Dans ce sillage, il a fait savoir que l’AMSSNuR œuvre inlassa-
blement pour renforcer l’arsenal juridique et le cadre institu-
tionnel national pour la sécurité et la sûreté dans les domaines 
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nucléaire et radiologique. La loi 142-12 relative à la sûreté et à 
la sécurité nucléaires et radiologiques permet au Maroc, non 
seulement d’améliorer la sûreté et la sécurité nucléaire, mais 
aussi d’honorer ses obligations internationales liées aux mul-
tiples conventions contraignantes qu’il a signées ou ratifiées, 
a-t-il expliqué.
Notant que la création d’AMSSNuR s’inscrit parfaitement en 
conformité aux conventions, normes et orientations internatio-
nales en matière de sûreté et sécurité nucléaire et radiologique 
et garanties nucléaires dans lesquelles le Maroc est engagé au 
niveau international, M. Mrabit a souligné l’engagement de 
tous les acteurs nationaux en vue de permettre au Royaume 
d’atteindre et de maintenir un haut niveau de sûreté et de sé-
curité nucléaire.
Évoquant le volet relatif au développement des compétences, 
M. Mrabit a indiqué que l’Agence a mis en place, dans le cadre 
de sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) et l’Union européenne (UE), un plan de dé-
veloppement des ressources humaines en adoptant les outils 
élaborés par l’AIEA tels que la méthode d’évaluation systéma-
tique des besoins en compétences réglementaires (SARCoN) et 
l’approche systémique de la formation.

Dans le cadre de la coopération avec l’AIEA et l’UE, dans le vo-
let relatif à la gestion et du pilotage stratégique d’AMSSNuR, 
l’exercice de 2019 a connu une accélération de la conception et 
de la finalisation de la cartographie des processus métiers, de 
gouvernance et de support de l’Agence, a-il-ajouté.
À l’instar des rencontres organisées auparavant dans d’autres 
régions du Royaume, l’AMSSNuR a ouvert le débat pour écou-
ter les acteurs au sujet des questions réglementaires et de 
contrôle afin de se conformer aux dispositions de la loi n° 142-
12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques 
et aux standards et orientations internationaux en la matière.
Créée en 2016, L’AMSSNuR est un établissement public à ca-
ractère stratégique chargé de la réglementation et du contrôle 
des activités mettant en jeu des sources de rayonnements io-
nisants.
Elle est également chargée de veiller au respect de la conformi-
té de la sûreté et de la sécurité nucléaire et radiologique (SSNR) 
des activités et des installations mettant en jeu des sources 
de rayonnements ionisants aux dispositions de la loi N 142-12 
et la réglementation y affèrent, ainsi qu’aux engagements du 
Royaume au niveau international.

Source : MAP 

Rencontre régionale sur la sécurité nucléaire et radiologiqueRencontre régionale sur la sécurité nucléaire et radiologique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNuR) organise, jeudi, une rencontre avec 
les acteurs des secteurs nucléaire et radiologique de la ré-
gion de Dakhla-Oued Eddahab.Initié dans le cadre de son 
programme d’information et de communication, cet événe-
ment sera l’occasion pour l’agence de communiquer avec les 
acteurs de cette région sur son plan stratégique 2017/2021, 
ainsi que sur les orientations de son plan d’action 2020 adop-
té, en novembre dernier, par son Conseil d’administration, 
indique un communiqué d’AMSSNuR.L’AMSSNuR présen-
tera aussi les résultats du Comité de mise à niveau du cadre 
réglementaire (CCR), regroupant tous les départements mi-
nistériels et les associations professionnelles concernées par 
la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques, notam-
ment les projets de textes d’application de la loi n°142-12, 

élaborés par les différents groupes de travail, souligne le com-
muniqué. A l’instar des rencontres organisées auparavant dans 
d’autres régions du Royaume, l’AMSSNuR débattra avec les ac-
teurs concernés de questions réglementaires et de contrôle, 
afin de se conformer aux dispositions de la loi n°142-12 relatives 
à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques et aux 
standards et orientations internationaux en la matière, publiés 
par l’Agence internationale de l’énergie atomique, explique-t-
on.Il s’agit également d’informer le public sur les processus ré-
glementaires relatifs à la sûreté des activités et des installations 
mettant en jeu les sources de rayonnements ionisants, précise 
la même source, notant que l’information du public constitue 
une des missions principales d’AMSSNuR, et ce conformément 
aux dispositions de la loi n°142-12.

Source : Libération 
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Rencontre régionale sur la sécurité nucléaire et radiologiqueRencontre régionale sur la sécurité nucléaire et radiologique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNuR) organise, jeudi, une rencontre avec les 
acteurs des secteurs nucléaire et radiologique de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab.
Initié dans le cadre de son programme d’information et de 
communication, cet événement sera l’occasion pour l’agence 
de communiquer avec les acteurs de cette région sur son 
plan stratégique 2017/2021, ainsi que sur les orientations de 
son plan d’action 2020 adopté, en novembre dernier, par son 
Conseil d’administration, indique un communiqué de l’AMSS-
NuR.
L’AMSSNuR présentera aussi les résultats du Comité de mise à 
niveau du cadre réglementaire (CCR), regroupant tous les dé-
partements ministériels et les associations professionnelles 
concernées par la sûreté et la sécurité nucléaires et radiolo-
giques, notamment les projets de textes d’application de la loi

n°142-12, élaborés par les différents groupes de travail, 
souligne le communiqué.
A l’instar des rencontres organisées auparavant dans d’autres 
régions du Royaume, l’AMSSNuR débattra avec les acteurs 
concernés de questions réglementaires et de contrôle, afin 
de se conformer aux dispositions de la loi n°142-12 relatives 
à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques et aux 
standards et orientations internationaux en la matière, publiés 
par l’Agence internationale de l’énergie atomique, explique-t-
on.
Il s’agit également d’informer le public sur les processus 
réglementaires relatifs à la sûreté des activités et des 
installations mettant en jeu les sources de rayonnements 
ionisants, précise la même source, notant que l’information du 
public constitue une des missions principales d’AMSSNuR, et ce 
conformément aux dispositions de la loi n°142-12. Source : All Africa 

لقاء جهوي حول األمن النووي واإلشعاعي بالداخلة لقاء جهوي حول األمن النووي واإلشعاعي بالداخلة 

 تنظم الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، بعد غد الخميس

وادي  – الداخلة  بجهة  واإلشعاعي  النووي  القطاعني  مهنيي  مع  جهويا  لقاء   بالداخلة، 

الذهب

املنظم يف إطار برنامجها لإلعالم والتواصل، سيمكن اللقاء،  بأن هذا  للوكالة   وأفاد بالغ 

خالل من  واالشعاعي،  النووي  املجالني  يف  الجهة  مهنيي  مع  التواصل  من  الهيئة   هذه 

 تقديم مخططها االسرتاتيجي 2021-2017 وبرنامج عملها برسم سنة 2020 املصادق عليه

من طرف مجلس إدارة الوكالة يف نونرب املايض، الذي ترأسه رئيس الحكومة

اإلطار تأهيل  لجنة  عمل  نتائج  أيضا  ستقدم  الوكالة  أن  البالغ   وأضاف 

والجمعيات والقطاعات  الوزارات  مختلف  ممثيل  تضم  التي   التنظيمي، 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  باألمن  املعنية  ،املهنية 

 السيام مشاريع النصوص التنظيمية املتعلقة بالقانون رقم 12-142 التي اشتغلت عليها

املجموعات املوضوعاتية

 وأشار إىل أنه عىل غرار اللقاءات السابقة املنظمة يف بعض جهات اململكة، ستفتح الوكالة

 املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي النقاش من أجل االستامع للمهنيني

 يف ما يخص الجوانب التنظيمية والرقابية، ألجل االمتثال ملقتضيات القانون رقم 12-142

الدولية والتوجيهات  واملعايري  النووي واإلشعاعي،  املجالني  والسالمة يف  باألمن   املتعلقة 

الصادرة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف هذا الشأن

 كام سيتم، خالل هذا اللقاء، إخبار العموم بالعمليات التنظيمية املتعلقة بأمن األنشطة

 واملنشآت املستعملة ملصادر اإلشعاعات املؤينة، حيث يعترب إخبار العموم إحدى املهام

  الرئيسية للوكالة وذلك وفقا ملقتضيات القانون رقم 12-142
مصدر: الداخلة الرأي
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LES TRAVAUX DE LA TROISIÈME SESSION DE LA CONFÉ-
RENCE INTERNATIONALE DE L’AGENCE INTERNATIONALE 
DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA) SUR LA SÉCURITÉ NU-
CLÉAIRE, PLACÉE SOUS LE THÈME «  LA SÉCURITÉ NU-
CLÉAIRE: DURABILITÉ ET RENFORCEMENT DES EFFORTS », 
SE SONT OUVERTS, CE LUNDI 10 FÉVRIER, À VIENNE AVEC 
LA PARTICIPATION DU MAROC.
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se pour-
suivra jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par 
l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des 
Organisations internationales à Vienne, Azzedine Farhane, et 
composée du directeur général de l’Agence marocaine de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), El 
Khammar Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence.
Le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souli-
gné dans une allocution à l’ouverture de la conférence qu’au 
moment où le rythme des activités nucléaires s’accélère à tra-
vers le monde, « nous devons redoubler d’efforts pour orienter 
ces activités au service des intérêts des pays du monde ».
«Le développement et la croissance des activités et pro-
grammes nucléaires attirent les groupes criminels qui voient 
dans les matières nucléaires un outil pour semer la terreur dans 
nos sociétés. C’est notre devoir d’œuvrer à conjugueur nos ef-
forts pour renforcer la sécurité nucléaire aux niveaux local et 
international », a noté M. 
Grossi. Le responsable onusien a, en outre, souligné l’impor-
tance d’atteindre des niveaux sans précédent de consensus

international sur la nécessité de soutenir durablement les ef-
forts de sécurité nucléaire, rappelant que depuis la deuxième 
session de la Conférence, plus de 50.000 experts ont été for-
més, de nombreux équipements et un soutien technique ont 
été offerts aux pays cherchant à développer leurs plans dans 
ce domaine.
Le programme de cette Conférence internationale comprend 
une réunion ministérielle de haut niveau et des réunions scien-
tifiques et techniques qui se pencheront sur le thème de la 
sécurité nucléaire, outre des sessions dédiées aux questions 
scientifiques, techniques, juridiques et réglementaires liées à 
cette question.
Cet événement fournit aux ministres, aux décideurs et aux ex-
perts dans le domaine de la sécurité nucléaire une plateforme 
d’échange d’expériences et de débat autour des approches 
actuelles, des orientations futures et des priorités dans le do-
maine de la sécurité nucléaire.
La 3ème session de la Conférence internationale de l’AIEA sur 
la sécurité nucléaire vise, en outre, à sensibiliser à la nécessité 
de préserver et de renforcer les systèmes nationaux de sécuri-
té nucléaire, la coopération internationale et les directives de 
l’agence onusienne dans ce domaine.
La 2ème session de la Conférence, tenue en 2016, avait réuni 
plus de 2000 participants, dont 47 ministres, et des représen-
tants de 139 pays membres de l’AIEA, outre 29 organisations 
gouvernementales et non gouvernementales actives dans le 
domaine de la sécurité nucléaire.

Source : Lavie Eco 

Sécurité nucléaire : Le Maroc participe à la Conférence internationale de l’AIEASécurité nucléaire : Le Maroc participe à la Conférence internationale de l’AIEA
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Sécurité nucléaire : Le Maroc participe à Vienne à la 3è session Sécurité nucléaire : Le Maroc participe à Vienne à la 3è session 
de la Conférence internationale de l’AIEAde la Conférence internationale de l’AIEA

Les travaux de la troisième session de la Conférence inter-
nationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sur la sécurité nucléaire, placée sous le thème «La  
sécurité nucléaire : durabilité et renforcement des efforts», 
se sont ouverts lundi à Vienne avec la participation du
Maroc.
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se poursuit 
jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par l’ambassa-
deur représentant permanent du Maroc auprès des Organisa-

tions internationales à Vienne, Azzedine Farhane, et composée 
du directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), El Khammar 
Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence.
Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souligné 
dans une allocution à l’ouverture de la conférence qu’au mo-
ment où le rythme des activités nucléaires s’accélère à travers 
le monde, «nous devons redoubler d’efforts pour orienter ces 
activités au service des intérêts des pays du monde».

Source : Aujourd’hui Le Maroc 

Février 2020

Le Maroc participe à la troisième session de la ConférenceLe Maroc participe à la troisième session de la Conférence
internationale de l’AIEAinternationale de l’AIEA

Les travaux de la troisième session de la Conférence inter-
nationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sur la sécurité nucléaire, placée sous le thème «La sé-
curité nucléaire : durabilité et renforcement des efforts», se 
sont ouverts lundi à Vienne avec la participation du Maroc. 
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se pour-
suivra jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par 
l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des 
Organisations internationales à Vienne, Azzedine Farhane,  

et composée du directeur général de l’Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
El Khammar Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence. Le 
directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souligné 
dans une allocution à l’ouverture de la conférence qu’au mo-
ment où le rythme des activités nucléaires s’accélère à tra-
vers le monde, «nous devons redoubler d’efforts pour orien-
ter ces activités au service des intérêts des pays du monde». 

Source : Le Matin 
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Les travaux de la troisième session de la Conférence inter-
nationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sur la sécurité nucléaire, placée sous le thème «la sé-
curité nucléaire: durabilité et renforcement des efforts», se 
sont ouverts lundi à Vienne avec la participation du Maroc.
 
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se pour-
suivra jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par 
l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des 
Organisations internationales à Vienne, Azzedine Farhane, 
et composée du directeur général de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSS-
NUR), El Khammar Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence.
Le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a selon la 
MAP, souligné dans une allocution à l’ouverture de la conférence 
«qu’au moment où le rythme des activités nucléaires s’accélère 
à travers le monde, nous devons redoubler d’efforts pour orien-
ter ces activités au service des intérêts des pays du monde».
«Le développement et la croissance des activités et pro-
grammes nucléaires attirent les groupes criminels qui voient 
dans les matières nucléaires un outil pour semer la terreur

dans nos sociétés. C’est notre devoir d’œuvrer à conjugueur 
nos efforts pour renforcer la sécurité nucléaire aux niveaux 
local et international  », a noté le Directeur général de l’AIEA.
Le responsable onusien a, en outre, souligné l’importance d’at-
teindre des niveaux sans précédent de consensus international 
sur la nécessité de soutenir durablement les efforts de sécuri-
té nucléaire, rappelant que depuis la deuxième session de la 
Conférence, plus de 50.000 experts ont été formés, de nom-
breux équipements et un soutien technique ont été offerts aux 
pays cherchant à développer leurs plans dans ce domaine.
Le programme de cette Conférence internationale comprend 
une réunion ministérielle de haut niveau et des réunions scien-
tifiques et techniques qui se pencheront sur le thème de la 
sécurité nucléaire, outre des sessions dédiées aux questions 
scientifiques, techniques, juridiques et réglementaires liées à 
cette question, relate la même source.
Cet événement fournit aux ministres, aux décideurs et aux ex-
perts dans le domaine de la sécurité nucléaire une plateforme 
d’échange d’expériences et de débat autour des approches 
actuelles, des orientations futures et des priorités dans le do-
maine de la sécurité nucléaire. Source : Finances News HEBDO 

Sécurité nucléaire: Le Maroc participe à la 3è session de la Conférence Sécurité nucléaire: Le Maroc participe à la 3è session de la Conférence 
internationale de l’AIEAinternationale de l’AIEA

Sécurité nucléaire: Le Maroc participe à la 3è session de la Conférence Sécurité nucléaire: Le Maroc participe à la 3è session de la Conférence 
internationale de l’AIEAinternationale de l’AIEA

Les travaux de la troisième session de la Conférence inter-
nationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sur la sécurité nucléaire, placée sous le thème «la sé-
curité nucléaire: durabilité et renforcement des efforts», se 
sont ouverts lundi à Vienne avec la participation du Maroc.
 
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se pour-
suivra jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par 
l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des 
Organisations internationales à Vienne, Azzedine Farhane, 
et composée du directeur général de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSS-
NUR), El Khammar Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence.
Le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a selon la 
MAP, souligné dans une allocution à l’ouverture de la conférence 
«qu’au moment où le rythme des activités nucléaires s’accélère 
à travers le monde, nous devons redoubler d’efforts pour orien-

ter ces activités au service des intérêts des pays du monde“.
«Le développement et la croissance des activités et pro-
grammes nucléaires attirent les groupes criminels qui 
voient dans les matières nucléaires un outil pour semer 
la terreur dans nos sociétés. C’est notre devoir d’œuvrer 
à conjugueur nos efforts pour renforcer la sécurité nu-
cléaire aux niveaux local et international  », a noté M. Grossi.
Le responsable onusien a, en outre, souligné l’importance d’at-
teindre des niveaux sans précédent de consensus international 
sur la nécessité de soutenir durablement les efforts de sécuri-
té nucléaire, rappelant que depuis la deuxième session de la 
Conférence, plus de 50.000 experts ont été formés, de nom-
breux équipements et un soutien technique ont été offerts 
aux pays cherchant à développer leurs plans dans ce domaine. 
Le programme de cette Conférence internationale comprend une 
réunion ministérielle de haut niveau et des  réunions  scientifiques , 
techniques, juridiques, réglementaires liées à cette questions.
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Cet événement fournit aux ministres, aux décideurs et aux 
experts dans le domaine de la sécurité nucléaire une plate-
forme d’échange d’expériences et de débat autour des ap-
proches actuelles, des orientations futures et des priorités 
dans le domaine de la sécurité nucléaire. La 3ème session 
de la Conférence internationale de l’AIEA sur la sécurité nu-
cléaire vise, en outre, à sensibiliser à la nécessité de préserver 
et de renforcer les systèmes nationaux de sécurité nucléaire,

la coopération internationale et les directives de l’agence onu-
sienne dans ce domaine.
La 2ème session de la Conférence, tenue en 2016, avait ré-
uni plus de 2000 participants, dont 47 ministres, et des 
représentants de 139 pays membres de l’AIEA, outre 29 
organisations gouvernementales et non gouvernemen-
tales actives dans le domaine de la sécurité nucléaire.

Source : Maroc Diplomatique 

Février 2020

Le Maroc participe à Vienne à la 3è session de la Conférence Le Maroc participe à Vienne à la 3è session de la Conférence 
internationale de l’AIEA sur la sécurité nucléaireinternationale de l’AIEA sur la sécurité nucléaire

Les travaux de la troisième session de la Conférence inter-
nationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sur la sécurité nucléaire, placée sous le thème “la sé-
curité nucléaire: durabilité et renforcement des efforts“, se 
sont ouverts lundi à Vienne avec la participation du Maroc.
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se pour-
suivra jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par 
l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des 
Organisations internationales à Vienne, M. Azzedine Farhane, 
et composée du directeur général de l’Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
M. El Khammar Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence.
Le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souli-
gné dans une allocution à l’ouverture de la conférence qu’au 
moment où le rythme des activités nucléaires s’accélère à tra-
vers le monde, « nous devons redoubler d’efforts pour orien-
ter ces activités au service des intérêts des pays du monde ».
«Le développement et la croissance des activités et pro-
grammes nucléaires attirent les groupes criminels qui 
voient dans les matières nucléaires un outil pour semer 
la terreur dans nos sociétés. C’est notre devoir d’œuvrer 
à conjugueur nos efforts pour renforcer la sécurité nu-
cléaire aux niveaux local et international », a noté M. Grossi.
Le responsable onusien a, en outre, souligné l’importance d’at-
teindre des niveaux sans précédent de consensus internationa

sur la nécessité de soutenir durablement les efforts de sécuri-
té nucléaire, rappelant que depuis la deuxième session de la 
Conférence, plus de 50.000 experts ont été formés, de nom-
breux équipements et un soutien technique ont été offerts 
aux pays cherchant à développer leurs plans dans ce domaine.
Le programme de cette Conférence internationale comprend 
une réunion ministérielle de haut niveau et des réunions scienti-
fiques et techniques qui se pencheront sur le thème de la sécurité 
nucléaire, outre des sessions dédiées aux questions scientifiques, 
techniques, juridiques et réglementaires liées à cette question.
Cet événement fournit aux ministres, aux décideurs et 
aux experts dans le domaine de la sécurité nucléaire 
une plateforme d’échange d’expériences et de débat au-
tour des approches actuelles, des orientations futures 
et des priorités dans le domaine de la sécurité nucléaire.
La 3ème session de la Conférence internationale de l’AIEA 
sur la sécurité nucléaire vise, en outre, à sensibiliser à la 
nécessité de préserver et de renforcer les systèmes natio-
naux de sécurité nucléaire, la coopération internationale 
et les directives de l’agence onusienne dans ce domaine.
La 2ème session de la Conférence, tenue en 2016, avait ré-
uni plus de 2000 participants, dont 47 ministres, et des 
représentants de 139 pays membres de l’AIEA, outre 29 
organisations gouvernementales et non gouvernemen-
tales actives dans le domaine de la sécurité nucléaire.

Source : La Vérité 
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Les travaux de la troisième session de la Conférence inter-
nationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sur la sécurité nucléaire, placée sous le thème «la sé-
curité nucléaire: durabilité et renforcement des efforts», se 
sont ouverts lundi à Vienne avec la participation du Maroc.
 
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se pour-
suivra jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par 
l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des 
Organisations internationales à Vienne, Azzedine Farhane, 
et composée du directeur général de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSS-
NUR), El Khammar Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence.
Le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a selon la 
MAP, souligné dans une allocution à l’ouverture de la conférence 
«qu’au moment où le rythme des activités nucléaires s’accélère 
à travers le monde, nous devons redoubler d’efforts pour orien-
ter ces activités au service des intérêts des pays du monde».
«Le développement et la croissance des activités et pro-
grammes nucléaires attirent les groupes criminels qui voient 
dans les matières nucléaires un outil pour semer la terreur

dans nos sociétés. C’est notre devoir d’œuvrer à conjugueur 
nos efforts pour renforcer la sécurité nucléaire aux niveaux 
local et international  », a noté le Directeur général de l’AIEA.
Le responsable onusien a, en outre, souligné l’importance d’at-
teindre des niveaux sans précédent de consensus international 
sur la nécessité de soutenir durablement les efforts de sécuri-
té nucléaire, rappelant que depuis la deuxième session de la 
Conférence, plus de 50.000 experts ont été formés, de nom-
breux équipements et un soutien technique ont été offerts aux 
pays cherchant à développer leurs plans dans ce domaine.
Le programme de cette Conférence internationale comprend 
une réunion ministérielle de haut niveau et des réunions scien-
tifiques et techniques qui se pencheront sur le thème de la 
sécurité nucléaire, outre des sessions dédiées aux questions 
scientifiques, techniques, juridiques et réglementaires liées à 
cette question, relate la même source.
Cet événement fournit aux ministres, aux décideurs et aux ex-
perts dans le domaine de la sécurité nucléaire une plateforme 
d’échange d’expériences et de débat autour des approches 
actuelles, des orientations futures et des priorités dans le do-
maine de la sécurité nucléaire. Source : Finances News HEBDO 

Le Maroc participe à Vienne à la 3è session de la Conférence internationale Le Maroc participe à Vienne à la 3è session de la Conférence internationale 
de l’AIEA sur la sécurité nucléairede l’AIEA sur la sécurité nucléaire

Source : 1001  Infos 

sécurité nucléaire: durabilité et renforcement des efforts“, 
se sont ouverts lundi à Vienne avec la participation du 
Maroc. 
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se poursuit 
jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par l’ambassa-
deur représentant permanent du Maroc auprès des Organisa-
tions internationales à Vienne, Azzedine Farhane, et composée 
du directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), El Khammar 
Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence.
Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souligné 
dans une allocution à l’ouverture de la conférence qu’au mo-
ment où le rythme des activités nucléaires s’accélère à travers 
le monde, «nous devons redoubler d’efforts pour orienter ces 
activités au service des intérêts des pays du monde.

Le Maroc participe à Vienne à la 3è session de la Conférence internationale Le Maroc participe à Vienne à la 3è session de la Conférence internationale 
de l’AIEA sur la sécurité nucléairede l’AIEA sur la sécurité nucléaire

Les travaux de la troisième session de la Conférence inter-
nationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sur la sécurité nucléaire, placée sous le thème “la 
sécurité nucléaire: durabilité et renforcement des efforts“, 
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Le Maroc participe à Vienne à la 3è session de la Conférence Le Maroc participe à Vienne à la 3è session de la Conférence 
internationale de l’AIEA sur la sécurité nucléaireinternationale de l’AIEA sur la sécurité nucléaire

Les travaux de la troisième session de la Conférence inter-
nationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sur la sécurité nucléaire, placée sous le thème “la sé-
curité nucléaire: durabilité et renforcement des efforts“, se 
sont ouverts lundi à Vienne avec la participation du Maroc.
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se pour-
suivra jusqu’à vendredi, par une délégation conduite par 
l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des 
Organisations internationales à Vienne, M. Azzedine Farhane, 
et composée du directeur général de l’Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
M. El Khammar Mrabit, et de plusieurs experts de l’agence.
Le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souli-
gné dans une allocution à l’ouverture de la conférence qu’au 
moment où le rythme des activités nucléaires s’accélère à tra-
vers le monde, « nous devons redoubler d’efforts pour orien-
ter ces activités au service des intérêts des pays du monde ».
«Le développement et la croissance des activités et pro-
grammes nucléaires attirent les groupes criminels qui 
voient dans les matières nucléaires un outil pour semer 
la terreur dans nos sociétés. C’est notre devoir d’œuvrer 
à conjugueur nos efforts pour renforcer la sécurité nu-
cléaire aux niveaux local et international », a noté M. Grossi.
Le responsable onusien a, en outre, souligné l’importance d’at-
teindre des niveaux sans précédent de consensus internationa

sur la nécessité de soutenir durablement les efforts de sécuri-
té nucléaire, rappelant que depuis la deuxième session de la 
Conférence, plus de 50.000 experts ont été formés, de nom-
breux équipements et un soutien technique ont été offerts 
aux pays cherchant à développer leurs plans dans ce domaine.
Le programme de cette Conférence internationale comprend 
une réunion ministérielle de haut niveau et des réunions scienti-
fiques et techniques qui se pencheront sur le thème de la sécurité 
nucléaire, outre des sessions dédiées aux questions scientifiques, 
techniques, juridiques et réglementaires liées à cette question.
Cet événement fournit aux ministres, aux décideurs et 
aux experts dans le domaine de la sécurité nucléaire 
une plateforme d’échange d’expériences et de débat au-
tour des approches actuelles, des orientations futures 
et des priorités dans le domaine de la sécurité nucléaire.
La 3ème session de la Conférence internationale de l’AIEA 
sur la sécurité nucléaire vise, en outre, à sensibiliser à la 
nécessité de préserver et de renforcer les systèmes natio-
naux de sécurité nucléaire, la coopération internationale 
et les directives de l’agence onusienne dans ce domaine.
La 2ème session de la Conférence, tenue en 2016, avait ré-
uni plus de 2000 participants, dont 47 ministres, et des 
représentants de 139 pays membres de l’AIEA, outre 29 
organisations gouvernementales et non gouvernemen-
tales actives dans le domaine de la sécurité nucléaire.

Source :  www.barlamane.com 

Sécurité nucléaire : Le Maroc participe à Vienne à la 3è session Sécurité nucléaire : Le Maroc participe à Vienne à la 3è session 
de la Conférence internationale de l’AIEAde la Conférence internationale de l’AIEA

Les travaux de la troisième session de la Conférence inter-
nationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sur la sécurité nucléaire, placée sous le thème «La sé-
curité nucléaire : durabilité et renforcement des efforts», se 
sont ouverts lundi à Vienne avec la participation du Maroc.
Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se 
poursuit jusqu’à vendredi, par une délégation conduite 
par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc au-
près des Organisations internationales à Vienne, Azzedine 

Farhane, et composée du directeur général de l’Agence ma-
rocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), El Khammar Mrabit, et de plusieurs experts de 
l’agence.Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, 
a souligné dans une allocution à l’ouverture de la conférence 
qu’au moment où le rythme des activités nucléaires s’accélère à 
travers le monde, «nous devons redoubler d’efforts pour orien-
ter ces activités au service des intérêts des pays du monde».

Source :  Maghress
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 يشارك املغرب يف املؤمتر الدويل لألمن النووي الذي انطلقت، اليوم االثنني بفيينا، أشغال

 دورته الثالثة تحت شعار »األمن النووي.. االستدامة وتعزيز الجهود« . وميثل املغرب

 يف هذا املؤمتر، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتواصل حتى 14 فرباير

 الجاري، وفد يقوده السفري املمثل الدائم للمملكة باملنظامت الدولية بفيينا عز الدين

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  للسالمة  املغربية  للوكالة  العام  املدير  ويضم   فرحان، 

افتتاحية، قال املغربية. ويف كلمة  بالوكالة  املرابط، إىل جانب خرباء  الخامر   )أمسنور( 

 املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غرويس، “يف وقت تتسارع

 فيه وترية األنشطة النووية عرب العامل، يتعني علينا بذل مزيد من الجهود لتوجيه هذه

  األنشطة مبا يخدم مصالح دول العامل

نعلم كام  يستقطب  النووية  والربامج  األنشطة  وتعاظم  “تطور  غرويس   وأضاف 

مجتمعاتنا، يف  الذعر  لنرش  فرصة  النووية  املواد  يف  ترى  التي  اإلجرامية،   املجموعات 

ودوليا محليا  النووي  األمن  لرفع مستوى  وتوحيد جهودنا  العمل  واجبنا  من  وبالتايل 

الدويل التوافق  من  مسبوقة  غري  مستويات  “بلوغ  األممي  املسؤول   وأبرز 

حول رضورة استدامة ودعم جهود األمن النووي «، مشريا إىل أن الفرتة ما بني الدورتني

 الثانية والثالثة للمؤمتر شهدت تدريب أزيد من خمسني ألف خبري ، وتوفري املعدات

والدعم التقني للدول التي تسعى إىل تطوير خططها يف املجال

تضم وتقنية،  علمية  وجلسات  املستوى  رفيع  وزاريا  لقاء  املؤمتر  برنامج   ويتضمن 

وجلسات النووي،  باألمن  متعلقة  مواضيع  حول  املستوى  رفيعة  سياسية   مناقشات 

 موازية حول القضايا العلمية والتقنية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة. ويشكل هذا

 الحدث الدويل منصة لوزراء وصناع قرار عموميني ومسؤولني رفيعي املستوى وخرباء

وبحث واملنجزات،  التجارب  بخصوص  النظر  وجهات  لتبادل  النووي  األمن  مجال   يف 

 املقاربات الراهنة والتوجهات املستقبلية واألولويات يف مجال األمن النووي. ويتوخى

 املؤمتر رفع الوعي برضورة الحفاظ وتعزيز األنظمة الوطنية لألمن النووي، وكذا التعاون

 الدويل لتقوية األمن النووي عىل املستوى العاملي، إضافة إىل ترسيخ املبادئ التوجيهية

 للوكالة وغريها من التوجيهات الدولية يف املجال. وسجلت الدورة الثانية للمؤمتر التي

بني 139 وزيرا، من  منهم 47  ألفي مشارك  أزيد من  العام 2016، حضور   نظمت يف 

.دولة عضو بالوكالة، و29 منظمة حكومية وغري حكومية تنشط يف مجال األمن النووي

  املغرب يشارك يف املؤمتر الدويل لألمن النووي بفيينااملغرب يشارك يف املؤمتر الدويل لألمن النووي بفيينا

مصدر: العمق املغريب

املغرب يشارك يف الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل لألمن النووي بفيينااملغرب يشارك يف الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل لألمن النووي بفيينا

بفيينا، االثنني  اليوم  انطلقت،  الذي  النووي  لألمن  الدويل  املؤمتر  يف  املغرب   يشارك 

وميثل الجهود«  وتعزيز  االستدامة  النووي..  »األمن  تحت شعار  الثالثة  دورته   أشغال 

حتى ويتواصل  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  تنظمه  الذي  املؤمتر،  هذا  يف   املغرب 

 14 فرباير الجاري، وفد يقوده السفري املمثل الدائم للمملكة باملنظامت الدولية بفيينا

املجالني يف  للسالمة  املغربية  للوكالة  العام  املدير  ويضم  فرحان،  الدين  عز   السيد 

النووي واإلشعاعي )أمسنور( السيد الخامر املرابط، إىل جانب خرباء بالوكالة املغربية

رافاييل الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  قال  افتتاحية،  كلمة   ويف 

يتعني العامل،  عرب  النووية  األنشطة  وترية  فيه  تتسارع  وقت  » يف  غرويس   ماريانو 

العامل دول  مصالح  يخدم  مبا  األنشطة  هذه  لتوجيه  الجهود  من  مزيد  بذل  .» علينا 

نعلم كام  يستقطب  النووية  والربامج  األنشطة  وتعاظم  » تطور  غرويس   وأضاف 

مجتمعاتنا، يف  الذعر  لنرش  فرصة  النووية  املواد  يف  ترى  التي  اإلجرامية،   املجموعات 

. وبالتايل من واجبنا العمل وتوحيد جهودنا لرفع مستوى األمن النووي محليا ودوليا
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Un Marocain à la tête du FNRBAUn Marocain à la tête du FNRBA

Le Directeur Général de l’Agence Marocaine de Sûreté et 
de Sécurité Nucléaires et Radiologiques, Dr. Khammar Mra-
bit, a présidé la 15ème réunion  du Comité  de Pilotage  du 
Forum  of Nuclear Regulatory Bodies in Africa (FNRBA),  le 
réseau de collaboration  des autorités de réglementation 
africaines, à Vienne, Autriche, du 19 au 21 février 2020.

Créé en 2008, le FNRBA regroupe actuellement 35 autorités 
de réglementation africaines et constitue une  plateforme ré-
gionale pour l’échange d’expérience, le partage du savoir  et 
des bonnes pratiques en matière de sûreté et de sécurité nu-
cléaires et radiologiques (SSNR), conformément  aux orienta-
tions et normes internationales, lit-on dans un communiqué.

Source :  L’observateur

 وأبرز املسؤول األممي » بلوغ مستويات غري مسبوقة من التوافق الدويل حول رضورة

 استدامة ودعم جهود األمن النووي «، مشريا إىل أن الفرتة ما بني الدورتني الثانية والثالثة

التقني  للمؤمتر شهدت تدريب أزيد من خمسني ألف خبري ،وتوفري املعدات والدعم 

.للدول التي تسعى إىل تطوير خططها يف املجال

 ويتضمن برنامج املؤمتر لقاء وزاريا رفيع املستوى وجلسات علمية وتقنية، تضم مناقشات

النووي، وجلسات موازية حول  سياسية رفيعة املستوى حول مواضيع متعلقة باألمن 

 القضايا العلمية والتقنية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة. ويشكل هذا الحدث الدويل

 منصة لوزراء وصناع قرار عموميني ومسؤولني رفيعي املستوى وخرباء يف مجال األمن

وبحث واملنجزات،  التجارب  بخصوص  النظر  وجهات  لتبادل   النووي 

النووي األمن  مجال  يف  واألولويات  املستقبلية  والتوجهات  الراهنة  .املقاربات 

لألمن الوطنية  األنظمة  وتعزيز  الحفاظ  برضورة  الوعي  رفع  املؤمتر   ويتوخى 

إضافة العاملي،  املستوى  عىل  النووي  األمن  لتقوية  الدويل  التعاون  وكذا   النووي، 

املجال يف  الدولية  التوجيهات  من  وغريها  للوكالة  التوجيهية  املبادئ  ترسيخ  .إىل 

ألفي من  أزيد  حضور   ،2016 العام  يف  نظمت  التي  للمؤمتر  الثانية  الدورة   وسجلت 

 مشارك منهم 47 وزيرا، من بني 139 دولة عضو بالوكالة، و29 منظمة حكومية وغري

مصدر: منارةحكومية تنشط يف مجال األمن النووي
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Vienne- Le Maroc se félicite de l’augmentation du nombre des 
États parties à la Convention sur la sûreté nucléaire et la Conven-
tion sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs qui consti-
tue une importante étape vers l’universalisation de ces deux ins-
truments importants du Droit international nucléaire, a affirmé 
lundi l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès 
des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane.
Intervenant lors de la présentation du «  Rapport d’ensemble 
sur la sureté nucléaire 2020  » au Conseil des Gouverneurs 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), M. 
Farhane a souligné que le Royaume prend note également 
avec grand intérêt de ce rapport qui a mis en exergue l’état 
de développement de l’infrastructure réglementaire au Ma-
roc lors de la mission de l’AIEA en juillet 2019, la contribution 
du Royaume aux efforts de l’Agence au renforcement des ca-
pacités nationales des pays africains dans le domaine de la 
sécurité nucléaire et radiologiques, ainsi que le soutien de 
l’AIEA au développement du programme d’un Master en Su-
reté et sécurité nucléaires dans les universités marocaines.
Le Maroc, qui a ratifié en mai 2019 la Convention sur la sûre-
té nucléaire, a soumis, en décembre dernier, en prévision de 
la 8ème réunion d’examen des Etats parties à cette Conven-
tion, qui aura lieu à Vienne du 23 mars au 3 avril 2020, son pre-
mier rapport national sur la mise en œuvre de cet instrument 
à travers l’élaboration d’une stratégie nationale en la matière 
et la mise à jour du cadre règlementaire relatif aux normes 
de sureté nucléaire et radiologique, a indiqué le diplomate.
La délégation marocaine, a-t-il dit, compte contribuer positive-
ment aux travaux de cette réunion d’examen et demeure dis-
posée à partager son expertise avec d’autres pays intéressés 
par l’expérience marocaine en matière de processus d’élabora-
tion et de rédaction du premier rapport national sur la mise en 
œuvre de cette importante Convention.
Convaincu de l’importance des organes réglementaires dans 
l’application des normes de sureté et de sécurité nucléaire, 

le Maroc a organisé, en coopération avec l’AIEA et d’autres pays 
partenaires et institutions, la 3ème Conférence internationale 
des régulateurs sur la sécurité nucléaire, qui a eu lieu à Mar-
rakech, du 3 au 4 octobre 2019, après celles qui ont eu lieu à 
Washington et Madrid respectivement en 2012 et en 2016, a 
rappelé le diplomate.
Cette  3ème Conférence  internationale organisée pour la 1ère 
fois en Afrique et dans le monde arabe, a connu la participa-
tion de 380 experts venus de 96 pays, dont 35 pays africains, 
pour débattre, dans le cadre de 10 sessions thématiques, de 
plusieurs questions liées à la sureté et la sécurité nucléaires.
Farhane a également passé en revue, à cette occasion, les prin-
cipales conclusions issues de la Conférence internationale de 
Marrakech sur le rôle des organes régulateurs dans la sensi-
bilisation, la règlementation et l’adaptation des différents ac-
teurs et usagers aux technologies émergentes et novatrices 
dans les domaines de l’électronucléaire, de la médecine, de la 
recherche-développement et des autres applications des tech-
nologies nucléaires et radiologiques.
Ces conclusions soulignent notamment que l’optimisation des 
conditions de la sécurité et la sureté nucléaire est tributaire de 
la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire indépen-
dant, fort et durable.
Elles notent aussi que la coopération et la coordination ré-
gionale et internationale est cruciale pour consolider le cadre 
réglementaire, renforcer la sécurité des matières radioactives 
et promouvoir les activités de sensibilisation, de partage des 
expériences et des bonnes pratiques pour cibler et atténuer les 
menaces.
Le rapport du Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Gros-
si, sur « la Sureté nucléaire 2020 » contient une description dé-
taillée des tendances mondiales dans le domaine de la sureté 
nucléaire et une identification précise des priorités de l’Agence 
pour le renforcement du régime international de la sureté nu-
cléaire et radiologique. Source : MAP Ecology 

Le Maroc salue la hausse du nombre des états parties à la convention sur Le Maroc salue la hausse du nombre des états parties à la convention sur 
la sûreté nucléaire de l’AIEAla sûreté nucléaire de l’AIEA
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Coronavirus: Le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie Coronavirus: Le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie 
de Covid-19 bénéficie de participations supplémentairesde Covid-19 bénéficie de participations supplémentaires

La campagne de contribution d’institutions et de parti-
culiers au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie de Covid-19, mis en place sur Hautes instruc-
tions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se poursuit.
Ainsi, le directeur général de l’Agence marocaine de Sûre-
té et de Sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNUR) a 
décidé d’attribuer un mois de salaire au Fonds, alors que 
le secrétaire-général et les présidents de départements 
de cette même agence ont décidé de contribuer, respec-
tivement, à hauteur de 50 et 25 % de leur salaire mensuel.

L’AMSSNUR a indiqué, dans un communiqué, que l’ensemble 
de ses cadres, responsables et agents participeront à cette 
campagne de solidarité nationale, dans la limite de leurs ca-
pacités, en réponse aux Hautes Orientations Royales visant 
la création d’un Fonds spécial dédié à la gestion de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus “Covid-19” et en application 
des dispositions constitutionnelles en vertu desquelles “tous 
supportent solidairement et proportionnellement à leurs 
moyens, les charges que requiert le développement du pays 
et celles résultant des calamités et des catastrophes naturelles”.

Source :  MAP 

Coronavirus: Le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie Coronavirus: Le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie 
de Covid-19 bénéficie de participations supplémentairesde Covid-19 bénéficie de participations supplémentaires

Les responsables des organes et institutions du secteur de 
l’énergie, des mines et de l’environnement ont décidé de 
contribuer au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de 
la pandémie du Covid-19, dans le cadre de la mobilisation 
nationale pour lutter contre les effets de cette pandémie.
Ainsi, les Présidents, Directeurs généraux de l’Office Chéri-
fien des Phosphates (OCP), l’Agence Marocaine du Dévelop-
pement Durable (MASEN), l’Office National de l’Eau et de 
l’Electricité (ONEE), l’Office National des Hydrocarbures et 
des Mines (ONHYM), l’Autorité Nationale de Régulation de 
l’Electricité (ANRE), la Fédération de l’Énergie, l’Agence Ma-
rocaine de l’Efficacité Énergétique (AMEE), le Centre Natio-
nal de l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires 
(CNESTEN), l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat 
(ENSMR), l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité 

Nucléaires et Radiologiques (AMSSNUR), la Société d’Investis-
sements Énergétiques (SIE), le Centre de Compétences Chan-
gement Climatique du Maroc (4C Maroc), la Centrale d’Achat et 
de Développement de la région minière de Tafilalet et de Figuig 
(CADETAF) et l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Éner-
gies Nouvelles (IRESEN), «s’inscrivent dans la dynamique et la so-
lidarité nationale pour la lutte contre les effets de cette pandé-
mie en contribuant avec un mois de salaire» au profit du «Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus», pré-
cisent ces organes et institutions dans un communiqué conjoint.
Tout en lançant un appel à solidarité volontaire auprès de 
leurs collaborateurs, les responsables de ces institutions sou-
lignent l’importance de cette initiative solidaire et citoyenne 
visant à limiter les effets de la pandémie du coronavirus.

Source :  Le Matin
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La campagne de contribution  au  Fonds spécial dédié 
à la gestion du coronavirus se poursuit, avec de nou-
veaux dons de ministères et institutions publiques.
Ainsi, le directeur général de  l’Agence marocaine de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques (Amss-
nur)  a décidé d’attribuer un mois de salaire au fonds, 

alors que le secrétaire-général et les présidents de départe-
ments de cette même agence ont décidé de contribuer, res-
pectivement, à hauteur de 50 et 25% de leur salaire mensuel.
L’Amssnur a indiqué, dans un communiqué, que l’ensemble de 
ses cadres, responsables et agents participeront à cette cam-
pagne de solidarité nationale, dans la limite de leurs capacités.

Source : MEDIAS 24 

Fonds de gestion du coronavirus: nouveaux dons du secteur publicFonds de gestion du coronavirus: nouveaux dons du secteur public

Les présidents et directeurs généraux de 13 institutions cotisent un mois Les présidents et directeurs généraux de 13 institutions cotisent un mois 
de salaire au profit du Fonds Covid-19de salaire au profit du Fonds Covid-19

Dans le cadre de la mobilisation nationale pour faire face 
aux répercussions de la pandémie du Coronavirus, et à 
l’initiative des responsables des organes et institutions 
du secteur de l’énergie, des mines et de l’environnement 
; les Présidents, Directeurs Généraux de 13 institutions :
L’Office Chérifien des Phosphates (OCP), L’Agence Marocaine 
du Développement Durable (MASEN), L’Office National de l’Eau 
et de l’Electricité (ONEE), L’Office National des Hydrocarbures 
et des Mines (ONHYM), L’Autorité Nationale de Régulation de 
l’Electricité (ANRE), La Fédération de l’Énergie, L’Agence Maro-
caine de l’Efficacité Energétique (AMEE), Le Centre National de 
l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN),

L’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENS-
MR),L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires 
et Radiologiques (AMSSNuR), La Société d’Investissements 
Énergétiques (SIE),Le Centre de Compétences Change-
ment Climatique du Maroc (4C Maroc), L’Institut de Re-
cherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN),
s’inscrivent dans la dynamique et la solidarité nationale pour la 
lutte contre les effets de cette pandémie en cotisant un mois de 
salaire au profit du « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie 
du Coronavirus »  créé à l’initiative du Roi Mohammed VI, et lancent 
un appel à solidarité volontaire auprès de leurs collaborateurs.

Source : Maroc Hebdo  
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Les institutions du secteur de l’énergie, des mines et de l’environnement Les institutions du secteur de l’énergie, des mines et de l’environnement 
contribuent au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19contribuent au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19

Les responsables des organes et institutions du secteur de 
l’énergie, des mines et de l’environnement ont décidé de 
contribuer au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie du Covid-19, dans le cadre de la mobilisation na-
tionale pour lutter contre les effets de cette pandémie.Ainsi, 
les Présidents, Directeurs généraux de  : l’Office Chérifien des 
Phosphates (OCP),  l’Agence Marocaine du Développement 
Durable (MASEN),  l’Office National de l’Eau et de l’Electricité 
(ONEE), l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ON-
HYM), l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE), 
la Fédération de l’Énergie,  l’Agence Marocaine de l’Efficaci-
té Énergétique (AMEE),  le Centre National de l’Énergie, des 
Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN),  l’École Na-
tionale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR), l’Agence Ma-
rocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques

(AMSSNUR), la Société d’Investissements Énergétiques (SIE), le 
Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc 
(4C Maroc), la Centrale d’Achat et de Développement de la ré-
gion minière de Tafilalet et de Figuig (CADETAF), l’Institut de 
Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), 
« s’inscrivent dans la dynamique et la solidarité nationale pour 
la lutte contre les effets de cette pandémie en contribuant avec 
un mois de salaire » au profit du « Fonds spécial pour la ges-
tion de la pandémie du Coronavirus  », précisent ces organes 
et institutions dans un communiqué conjoint.Tout en lançant 
un appel à solidarité volontaire auprès de leurs collaborateurs, 
les responsables de ces institutions soulignent l’importance de 
cette initiative solidaire et citoyenne visant à limiter les effets 
de la pandémie du coronavirus.

Source :  Fédération de l’Energie 

Source : Edito24

الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا املستجد يتلقى مساهامت إضافية من مؤسسات وأفرادالصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا املستجد يتلقى مساهامت إضافية من مؤسسات وأفراد

الخاص لفائدة “الصندوق  املؤسسات واألفراد  املقدمة من   تتواصل حملة املساهامت 

 بتدبري جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد19-(، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليامت

.السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس

 وهكذا قرر املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 املساهمة براتب شهر واحد، فيام قرر الكاتب العام املساهمة ب 50 باملائة من راتبه

.الشهري، ورؤساء القطاعات ب 25 يف املائة من راتبهم الشهري

هذه يف  سيساهمون  وأعوانها  وأطرها  مسؤوليها  كافة  أن  بالغ،  يف  الوكالة،   وأعلنت 

 الحملة التضامنية الوطنية، كل حسب استطاعته، “تفاعال مع التعليامت امللكية السامية

وتنفيذا املستجد،  کوفید19-  كورونا  جائحة فريوس  بتدبري  الخاص  الصندوق   بإحداث 

 للمقتضيات الدستورية القاضية بتحمل الجميع لألعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث

.“التي تصيب البالد

 واستحضارا لقيم التكافل والتضامن املنبثقة من روح املجتمع املغريب واستجابة للمبادرة

امللكية السامية بإحداث صندوق خاص بتدبري جائحة فريوس كورونا املستجد، قررت

البيضاء بالدار  الثاين  الحسن  مسجد  مؤسسة  ملوظفي  االجتامعية  األعامل   جمعية 

 املساهمة مببلغ قدره 250 ألف درهم ، والذي ميثل نصف املنحة السنوية املخصصة

.للجمعية من طرف مؤسسة مسجد الحسن الثاين بالدار البيضاء

يبذلها التي  الجهود  يف  التام  انخراطها  تجسد  املساهمة  أن هذه  للجمعية  بالغ   وذكر 

 املغرب إىل جانب عدد من الهيآت والجهات التي بادرت للمساهمة يف موارد الصندوق،

 وتعبئتهم إىل جانب كل املواطنات واملواطنني ملكافحة هذا الوباء والتغلب عىل آثاره

.تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس

 من جانبها، قررت وكالة التنمية االجتامعية املساهمة مببلغ مليون درهم. كام قرر مدير

بتدبري ومواجهة الخاص  الصندوق  راتب شهر يف  يعادل  مبا  املساهمة شخصيا   الوكالة 

.جائحة فريوس كورونا املستجد

الوكالة استعداد  املناسبة، عن  بهذه  لها،  التنمية االجتامعية يف بالغ   وعرب مدير وكالة 

 وجاهزيتها لالنخراط يف كافة املبادرات التي تتخذها بالدنا ملا فيه الصالح العام تحت

.قيادة امللك محمد السادس
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L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR) a annoncé avoir procédé à la sim-
plification des procédures pour le traitement des dossiers 
des fournisseurs des commandes publiques et les pres-
tataires de services, notamment en adoptant l’échange 
électronique des dossiers originaux sous format «PDF».
Dans un communiqué, AMSSNuR indique que ses services spé-
cialisées ont traité, grâce à ces mesures, une vingtaine de dossiers 
et qu’elle continue de travailler conjointement avec ses parte-
naires pour régler les dossiers restants, et ce depuis la publica-
tion de la note ministérielle N°E/2138, en date du 26 mars 2020. 
A travers cette stratégie, l’Agence se conforme aux instructions 
contenues dans la note N° E/2138 du ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l’administration, appe-
lant les institutions et les entreprises publiques à prendre les 
mesures nécessaires pour accélérer le rythme de rembour-
sement des partenaires des fournisseurs de la commande 
publique, notamment les très petites, petites et moyennes 
entreprises, précise le communiqué, ajoutant que ceci se fait 
dans l’objectif de réduire la pression sur le flux de trésorerie 
des différentes composantes du tissu économique, afin de

lui permettre d’honorer ses engagements financiers.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et les mesures 
mises en place par les autorités compétentes, l’Agence a pris 
toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux ré-
percussions de la pandémie du covid-19, notamment sur 
l’économie nationale, tout en prenant en considération les 
orientations gouvernementales, ajoute la même source.
Par ailleurs, AMSSNuR a lancé le service numérique «bureau 
d’ordre digital», développé par l’Agence du développement 
du digital (ADD), à même de permettre aux administrations et 
établissements publics de gérer leurs correspondances reçues 
et émises par voie électronique, explique le communiqué, no-
tant que les citoyens, les entreprises, les administrations et les 
établissements publics pourront déposer leurs courriers au ni-
veau des bureaux d’ordre digitaux des institutions concernées 
et recevront, ainsi, des accusés de réception, conformément à 
la circulaire du ministère du 1er avril et qui vise à limiter les dé-
placements des citoyens et à endiguer la propagation du virus.
L’agence appelle l’ensemble des usagers et établissements à se 
conformer à cette mesure essentielle pour déposer les corres-
pondances administratives via le portail du bureau d’ordre digital

Source : MAP  

مبادرة من املسؤولني عن هيئات و مؤسسات ميدان الطاقة و املعادن و البيئة : بالغ مشرتكمبادرة من املسؤولني عن هيئات و مؤسسات ميدان الطاقة و املعادن و البيئة : بالغ مشرتك

 يف إطار التعبئة الوطنية ملواجهة تداعيات جائحة فريوس كورونا، ومببادرة من املسؤولني

واملدراء الرؤساء  يعلن   ، البيئة  و  املعادن  و  الطاقة  ميدان  مؤسسات  و  هيئات   عن 

العامون للمؤسسات التالية

املكتب املستدامة،  للتنمية  املغربية  الوكالة   ، للفوسفاط  الرشيف   املكتب 

الهيئة واملناجم،  للهيدروكربونات  الوطني  املكتب  والكهرباء،   للامء   الوطني 

الوكالة بالرباط،  للمعادن  العليا  الوطنية  املدرسة  الكهرباء،    لتنظيم   الوطنية 

النووية والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني  املركز  الطاقة،   لكفاءة  املغربية 

الطاقية االستثامرات  رشكة  واإلشعاعي،  النووي  واألمن  للسالمة  املغربية   ,الوكالة 

 املركز املغريب للكفاءة يف مجال تغري املناخ معهد البحث يف الطاقة الشمسية و الطاقات

الجديدة

 انخراطهم يف الديناميكية الوطنية ملكافحة آثار هذا الوباء من خالل املساهمة براتب

تم الذي  كورونا «  فريوس  جائحة  إلدارة  الخاص  » الصندوق  دعم  لفائدة  واحد   شهر 

للتضامن دعوة  ويطلقون   ، السادس  محمد  امللك  امللكة  جاللة  من  مببادرة   إنشاؤه 

 التطوعي مع موظفيهم. ويشدد الرؤساء و املدراء العامون عىل أهمية هذه املبادرة

 التضامنية واملدنية التي تهدف إىل الحد من آثار هذا الوباء و يدعون الله لحامية بالدنا

من كل األذى وحفظها تحت القيادة الحكيمة لجاللة امللك محمد السادس حفظه الله
مصدر: وجدة سيتي

Les institutions du secteur de l’énergie, des mines et de l’environnement Les institutions du secteur de l’énergie, des mines et de l’environnement 
contribuent au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19contribuent au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19
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L’AMSSNuR adopte l’échange électronique pour le traitement des dossiers L’AMSSNuR adopte l’échange électronique pour le traitement des dossiers 
des fournisseurs des commandes publiquesdes fournisseurs des commandes publiques

L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR) a annoncé avoir procédé à la sim-
plification des procédures pour le traitement des dossiers 
des fournisseurs des commandes publiques et les pres-
tataires de services, notamment en adoptant l’échange 
électronique des dossiers originaux sous format «  PDF  ».
Dans un communiqué, AMSSNuR indique que ses services spé-
cialisées ont traité, grâce à ces mesures, une vingtaine de dossiers 
et qu’elle continue de travailler conjointement avec ses parte-
naires pour régler les dossiers restants, et ce depuis la publica-
tion de la note ministérielle N°E/2138, en date du 26 mars 2020.

A travers cette stratégie, l’Agence se conforme aux instructions 
contenues dans la note N° E/2138 du ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’administration, appelant les 
institutions et les entreprises publiques à prendre les mesures 
nécessaires pour accélérer le rythme de remboursement des 
partenaires des fournisseurs de la commande publique, no-
tamment les très petites, petites et moyennes entreprises, pré-
cise le communiqué, ajoutant que ceci se fait dans l’objectif de 
réduire la pression sur le flux de trésorerie des différentes com-
posantes du tissu économique, afin de lui permettre d’honorer 
ses engagements financiers. Source :  MEDIA 7 

Commande publique : L’AMSSNuR dématérialise le traitement des dossiers fournisseursCommande publique : L’AMSSNuR dématérialise le traitement des dossiers fournisseurs

L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR) a annoncé avoir procédé à la sim-
plification des procédures pour le traitement des dossiers 
des fournisseurs des commandes publiques et les pres-
tataires de services, notamment en adoptant l’échange 
électronique des dossiers originaux sous format «  PDF  ».
Dans un communiqué, AMSSNuR indique que ses services spé-
cialisées ont traité, grâce à ces mesures, une vingtaine de dossiers 
et qu’elle continue de travailler conjointement avec ses parte-
naires pour régler les dossiers restants, et ce depuis la publica-
tion de la note ministérielle N°E/2138, en date du 26 mars 2020.

L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR) a annoncé avoir procédé à la sim-
plification des procédures pour le traitement des dossiers 
des fournisseurs des commandes publiques et les pres-
tataires de services, notamment en adoptant l’échange 
électronique des dossiers originaux sous format «  PDF  ».
Dans un communiqué, AMSSNuR indique que ses services spé-
cialisées ont traité, grâce à ces mesures, une vingtaine de dossiers 
et qu’elle continue de travailler conjointement avec ses parte-
naires pour régler les dossiers restants, et ce depuis la publica-
tion de la note ministérielle N°E/2138, en date du 26 mars 2020.

Source :  EcoActu 
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L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires 
et radiologiques (AMSSNuR) a annoncé avoir simplifié les 
procédures pour le traitement des dossiers des fournis-
seurs des commandes publiques et les prestataires de ser-
vices, notamment en adoptant l’échange électronique des 
dossiers originaux sous format PDF.

Dans un communiqué, AMSSNuR indique que ses ser-
vices spécialisés ont traité une vingtaine de dos-
siers et qu’elle continue de travailler conjointement 
avec ses partenaires pour régler les dossiers restants.
A travers cette stratégie, l’Agence se conforme aux instruc-
tions contenues dans la note N° E/2138 du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administra-
tion, appelant les institutions et les entreprises publiques à 
prendre les mesures nécessaires pour accélérer le rythme 

de remboursement des partenaires des fournisseurs 
de la commande publique. Ceci se fait dans l’objec-
tif de réduire la pression sur le flux de trésorerie des dif-
férentes composantes du tissu économique, afin de 
lui permettre d’honorer ses engagements financiers.
Par ailleurs, AMSSNuR a lancé le service numérique «bu-
reau d’ordre digital» afin de permettre aux administrations 
et établissements publics de gérer leurs correspondances 
reçues et émises par voie électronique. Les citoyens, les en-
treprises, les administrations et les établissements publics 
pourront déposer leurs courriers au niveau des bureaux 
d’ordre digitaux des institutions concernées et recevront, 
ainsi, des accusés de réception, conformément à la circu-
laire du ministère du 1er avril et qui vise à limiter les dépla-
cements des citoyens et à endiguer la propagation du virus.

Source : barlamane.com  

L’AMSSNuR opte pour l’échange électronique pour le traitement L’AMSSNuR opte pour l’échange électronique pour le traitement 
des dossiers des fournisseurs des commandes publiquesdes dossiers des fournisseurs des commandes publiques

L’AMSSNuR opte pour l’échange électronique pour le traitement L’AMSSNuR opte pour l’échange électronique pour le traitement 
des dossiers des fournisseurs des commandes publiquesdes dossiers des fournisseurs des commandes publiques

L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR) a annoncé avoir procédé à la sim-
plification des procédures pour le traitement des dossiers 
des fournisseurs des commandes publiques et les presta-
taires de services, notamment en adoptant l’échange élec-
tronique des dossiers originaux sous format «PDF».

Dans un communiqué, AMSSNuR indique que ses services 
spécialisées ont traité, grâce à ces mesures, une vingtaine de   
dossiers et qu’elle continue de travailler conjointement avec 
ses partenaires pour régler les dossiers restants, et ce depuis 
la publication de la note ministérielle N°E/2138, en date du 26 
mars 2020.
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A travers cette stratégie, l’Agence se conforme aux instruc-
tions contenues dans la note N° E/2138 du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administra-
tion, appelant les institutions et les entreprises publiques à 
prendre les mesures nécessaires pour accélérer le rythme 
de remboursement des partenaires des fournisseurs de la 
commande publique, notamment les très petites, petites et 
moyennes entreprises, précise le communiqué, ajoutant que 
ceci se fait dans l’objectif de réduire la pression sur le flux de 
trésorerie des différentes composantes du tissu économique, 
afin de lui permettre d’honorer ses engagements financiers.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et les mesures 
mises en place par les autorités compétentes, l’Agence a pris 
toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux ré-
percussions de la pandémie du covid-19, notamment sur 

l’économie nationale, tout en prenant en considération les 
orientations gouvernementales, ajoute la même source.
Par ailleurs, AMSSNuR a lancé le service numérique «bureau 
d’ordre digital», développé par l’Agence du développement  
du digital (ADD), à même de permettre aux administrations et 
établissements publics de gérer leurs correspondances reçues 
et émises par voie électronique, explique le communiqué, no-
tant que les citoyens, les entreprises, les administrations et les 
établissements publics pourront déposer leurs courriers au ni-
veau des bureaux d’ordre digitaux des institutions concernées 
et recevront, ainsi, des accusés de réception, conformément à 
la circulaire du ministère du 1er avril et qui vise à limiter les dé-
placements des citoyens et à endiguer la propagation du virus.
L’agence appelle l’ensemble des usagers et établissements à 

Source :  Al Bayane 

Commande publique : L’AMSSNuR adopte l’échange électronique des dossiers Commande publique : L’AMSSNuR adopte l’échange électronique des dossiers 
originaux originaux 

L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR) a annoncé avoir procédé à la sim-
plification des procédures pour le traitement des dossiers 
des fournisseurs des commandes publiques et les pres-
tataires de services, notamment en adoptant l’échange 
électronique des dossiers originaux sous format «  PDF  ».
Dans un communiqué, AMSSNuR indique que ses services spé-
cialisées ont traité, grâce à ces mesures, une vingtaine de dossiers 
et qu’elle continue de travailler conjointement avec ses parte-
naires pour régler les dossiers restants, et ce depuis la publica-
tion de la note ministérielle N°E/2138, en date du 26 mars 2020.
A travers cette stratégie, l’Agence se conforme aux instruc-
tions contenues dans la note N° E/2138 du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administra-
tion, appelant les institutions et les entreprises publiques 

à prendre les mesures nécessaires pour accélé-
rer le rythme de remboursement des partenaires 
des fournisseurs de la commande publique, notam-
ment les très petites, petites et moyennes entreprises.
Par ailleurs, AMSSNuR a lancé le service numérique «  bureau 
d’ordre digital », développé par l’Agence du développement du 
digital (ADD), à même de permettre aux administrations et éta-
blissements publics de gérer leurs correspondances reçues et 
émises par voie électronique, explique le communiqué. A noter 
par ailleurs que les citoyens, les entreprises, les administrations 
et les établissements publics pourront déposer leurs courriers au 
niveau des bureaux d’ordre digitaux des institutions concernées 
et recevront, ainsi, des accusés de réception, conformément à 
la circulaire du ministère du 1er avril et qui vise à limiter les dé-
placements des citoyens et à endiguer la propagation du virus.

Source :  EcoActu 
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L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNuR) a annoncé avoir procédé à la simpli-
fication des procédures pour le traitement des dossiers des 
fournisseurs des commandes publiques et les prestataires de 
services, notamment en adoptant l’échange électronique des 
dossiers originaux sous format «PDF».
Dans un communiqué, AMSSNuR indique que ses services 
spécialisées ont traité, grâce à ces mesures, une vingtaine de 
dossiers et qu’elle continue de travailler conjointement avec 
ses partenaires pour régler les dossiers restants, et ce depuis 
la publication de la note ministérielle N°E/2138, en date du 26 
mars 2020.
A travers cette stratégie, l’Agence se conforme aux instruc-
tions contenues dans la note N° E/2138 du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administra-
tion, appelant les institutions et les entreprises publiques 
àprendre les mesures nécessaires pour accélérer le rythme 
de remboursement des partenaires des fournisseurs de la 
commande publique, notamment les très petites, petites et 
moyennes entreprises, précise le communiqué, ajoutant que 
ceci se fait dans l’objectif de réduire la pression sur le flux de 
trésorerie des différentes composantes du tissu économique

afin de lui permettre d’honorer ses engagements financiers.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et les mesures mises 
en place par les autorités compétentes, l’Agence a pris toutes 
les dispositions nécessaires pour faire face aux répercussions 
de la pandémie du covid-19, notamment sur l’économie natio-
nale, tout en prenant en considération les orientations gouver-
nementales, ajoute la même source.
Par ailleurs, AMSSNuR a lancé le service numérique «bureau 
d’ordre digital», développé par l’Agence du développement 
du digital (ADD), à même de permettre aux administrations et 
établissements publics de gérer leurs correspondances reçues 
et émises par voie électronique, explique le communiqué, no-
tant que les citoyens, les entreprises, les administrations et les 
établissements publics pourront déposer leurs courriers au ni-
veau des bureaux d’ordre digitaux des institutions concernées 
et recevront, ainsi, des accusés de réception, conformément à 
la circulaire du ministère du 1er avril et qui vise à limiter les dé-
placements des citoyens et à endiguer la propagation du virus.
L’agence appelle l’ensemble des usagers et établissements à 
se conformer à cette mesure essentielle pour déposer les cor-
respondances administratives via le portail du bureau d’ordre 
digital. Source : L’initiative International 

L’AMSSNuR adopte l’échange électronique pour le traitement des dossiersL’AMSSNuR adopte l’échange électronique pour le traitement des dossiers

AMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de AMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de 
l’environnementl’environnement

présente dans l’environnement à travers l’installation de sondes 
de mesure en continu du débit de dose gamma ambiant, ayant 
pour but de contribuer à l’estimation des doses pouvant être 
reçues par la population.
Ce projet s’inscrit dans les activités de contrôle réglementaire 
de l’AMSSNuR qui assure le support de l’Etat par la mise en 
place d’un réseau national de surveillance radiologique de l’en-
vironnement, en collaboration avec d’autres acteurs impliqués 
afin d’assurer un suivi des niveaux de la radioactivité dans l’en-
vironnement et de contrer de manière adéquate toute éléva-
tion anormale de ces niveaux, indique lundi un communiqué 
de l’Agence.
Par la mise en place de ce projet de veille permanente en ma-
tière de radioprotection sur le territoire national, AMSSNuR 
compte détecter toute contamination environnementale 
qui pourrait être occasionnée par les activités radiologiques 

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNur) a développé un projet de mise en 
place d’un réseau automatique de mesure de la radioactivité 
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et nucléaires au Royaume et dans les pays voisins, et ainsi as-
surer la protection du public et de l’environnement contre les 
rayonnements ionisants issus de ces activités, précise-t-on.
Elle envisage également, par le biais de ce projet, de préser-
ver la transparence des résultats de cette surveillance et des 
informations relatives à l’impact sanitaire de la radioactivi-
té partagées avec le grand public, et ce, en développant une 
banque de données regroupant les résultats de mesures 
de la radioactivité de l’environnement et leur interprétation 
en termes d’impact radiologique, souligne le communiqué.

AMSSNuR partagera ce référentiel de données sur Internet avec 
les parties prenantes, ainsi qu’avec tout public désirant s’infor-
mer sur l’état radiologique de l’environnement dans notre pays, 
note la même source.
L’Agence, dont la vocation est la protection de l’Homme, de 
la société et de l’environnement contre les risques liés aux 
utilisations des rayonnements ionisants, est tenue de garan-
tir constamment une surveillance des effets desdits rayonne-
ments sur la santé, non seulement des utilisateurs, mais aussi 
des membres du public. Source :  MAP 

AMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de l’environnementAMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de l’environnement

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNur) a développé un projet de mise en place 
d’un réseau automatique de mesure de la radioactivité pré-
sente dans l’environnement à travers l’installation de sondes 
de mesure en continu du débit de dose gamma ambiant, ayant 
pour but de contribuer à l’estimation des doses pouvant être 
reçues par la population.
Ce projet s’inscrit dans les activités de contrôle réglementaire 
de l’AMSSNuR qui assure le support de l’Etat par la mise en 
place d’un réseau national de surveillance radiologique de l’en-
vironnement, en collaboration avec d’autres acteurs impliqués 
afin d’assurer un suivi des niveaux de la radioactivité dans l’en-
vironnement et de contrer de manière adéquate toute éléva-
tion anormale de ces niveaux, indique lundi un communiqué 
de l’Agence.
Par la mise en place de ce projet de veille permanente en ma-
tière de radioprotection sur le territoire national, AMSSNuR 
compte détecter toute contamination environnementale qui 
pourrait être occasionnée par les activités radiologiques et nu-
cléaires au Royaume et dans les pays voisins, et ainsi assurer

la protection du public et de l’environnement contre les rayon-
nements ionisants issus de ces activités, précise-t-on.
Elle envisage également, par le biais de ce projet, de préserver 
la transparence des résultats de cette surveillance et des infor-
mations relatives à l’impact sanitaire de la radioactivité parta-
gées avec le grand public, et ce, en développant une banque 
de données regroupant les résultats de mesures de la radioac-
tivité de l’environnement et leur interprétation en termes d’im-
pact radiologique, souligne le communiqué.
AMSSNuR partagera ce référentiel de données sur Internet avec 
les parties prenantes, ainsi qu’avec tout public désirant s’infor-
mer sur l’état radiologique de l’environnement dans notre pays, 
note la même source.
L’Agence, dont la vocation est la protection de l’Homme, de 
la société et de l’environnement contre les risques liés aux 
utilisations des rayonnements ionisants, est tenue de garan-
tir constamment une surveillance des effets desdits rayonne-
ments sur la santé, non seulement des utilisateurs, mais aussi 
des membres du public.

Source :  MAP Ecology 
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L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNur) a développé un projet de mise en 
place d’un réseau automatique de mesure de la radioactivi-
té présente dans l’environnement à travers l’installation de 
sondes de mesure en continu du débit de dose gamma am-
biant, ayant pour but de contribuer à l’estimation des doses 
pouvant être reçues par la population. Ce projet s’inscrit dans 
les activités de contrôle réglementaire de l’AMSSNuR qui as-
sure le support de l’État par la mise en place d’un réseau 
national de surveillance radiologique de l’environnement, 
en collaboration avec d’autres acteurs impliqués afin d’as-
surer un suivi des niveaux de la radioactivité dans l’environ-
nement et de contrer de manière adéquate toute élévation 
anormale de ces niveaux, indique lundi un communiqué de 
l’Agence. Par la mise en place de ce projet de veille perma-
nente en matière de radioprotection sur le territoire national, 
AMSSNuR compte détecter toute contamination environne-
mentale qui pourrait être occasionnée par les activités radio-
logiques et nucléaires au Royaume et dans les pays voisins, 

et ainsi assurer la protection du public et de l’environnement 
contre les rayonnements ionisants issus de ces activités, pré-
cise-t-on. Elle envisage également, par le biais de ce projet, de 
préserver la transparence des résultats de cette surveillance et 
des informations relatives à l’impact sanitaire de la radioactivi-
té partagées avec le grand public, et ce, en développant une 
banque de données regroupant les résultats de mesures de 
la radioactivité de l’environnement et leur interprétation en 
termes d’impact radiologique, souligne le communiqué. AMSS-
NuR partagera ce référentiel de données sur Internet avec les 
parties prenantes, ainsi qu’avec tout public désirant s’informer 
sur l’état radiologique de l’environnement dans notre pays, 
note la même source. L’Agence, dont la vocation est la protec-
tion de l’Homme, de la société et de l’environnement contre les 
risques liés aux utilisations des rayonnements ionisants, est te-
nue de garantir constamment une surveillance des effets des-
dits rayonnements sur la santé, non seulement des utilisateurs, 
mais aussi des membres du public.  Source : Le Matin 

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
met en place un réseau national de surveillance radiologique de l’environ-met en place un réseau national de surveillance radiologique de l’environ-

AMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de AMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de 
l’environnementl’environnement

tion anormale de ces niveaux, indique lundi un communiqué 
de l’Agence.
Par la mise en place de ce projet de veille permanente en ma-
tière de radioprotection sur le territoire national, AMSSNuR 
compte détecter toute contamination environnementale qui 
pourrait être occasionnée par les activités radiologiques et nu-
cléaires au Royaume et dans les pays voisins, et ainsi assurer la 
protection du public et de l’environnement contre les rayonne-
ments ionisants issus de ces activités, précise-t-on.
Elle envisage également, par le biais de ce projet, de préserver 
la transparence des résultats de cette surveillance et des infor-
mations relatives à l’impact sanitaire de la radioactivité parta-
gées avec le grand public, et ce, en développant une banque 
de données regroupant les résultats de mesures de la radioac-
tivité de l’environnement et leur interprétation en termes d’im-
pact radiologique, souligne le communiqué.
AMSSNuR partagera ce référentiel de données sur Internet avec 
les parties prenantes, ainsi qu’avec tout public désirant s’infor-
mer sur l’état radiologique de l’environnement dans notre pays, 
note la même source.
L’Agence, dont la vocation est la protection de l’Homme, de 
la société et de l’environnement contre les risques liés aux 
utilisations des rayonnements ionisants, est tenue de garan-
tir constamment une surveillance des effets desdits rayonne-
ments sur la santé, non seulement des utilisateurs, mais aussi 
des membres du public.

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNur) a développé un projet de mise en place 
d’un réseau automatique de mesure de la radioactivité pré-
sente dans l’environnement à travers l’installation de sondes 
de mesure en continu du débit de dose gamma ambiant, ayant 
pour but de contribuer à l’estimation des doses pouvant être 
reçues par la population.
Ce projet s’inscrit dans les activités de contrôle réglementaire 
de l’AMSSNuR qui assure le support de l’Etat par la mise en 
place d’un réseau national de surveillance radiologique de l’en-
vironnement, en collaboration avec d’autres acteurs impliqués 
afin d’assurer un suivi des niveaux de la radioactivité dans l’en-
vironnement et de contrer de manière adéquate toute éléva- Source : Infomédiaire 
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AMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de l’environnementAMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de l’environnement

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNur) a développé un projet de mise en 
place d’un réseau automatique de mesure de la radioacti-
vité présente dans l’environnement à travers l’installation 
de sondes de mesure en continu du débit de dose gamma 
ambiant, ayant pour but de contribuer à l’estimation des 
doses pouvant être reçues par la population.

Ce projet s’inscrit dans les activités de contrôle réglementaire 
de l’AMSSNuR qui assure le support de l’Etat par la mise en 
place d’un réseau national de surveillance radiologique de l’en-
vironnement, en collaboration avec d’autres acteurs impliqués 
afin d’assurer un suivi des niveaux de la radioactivité dans l’en-
vironnement et de contrer de manière adéquate toute éléva-
tion anormale de ces niveaux, indique lundi un communiqué 
de l’Agence.
Par la mise en place de ce projet de veille permanente en ma-
tière de radioprotection sur le territoire national, AMSSNuR 
compte détecter toute contamination environnementale 
qui pourrait être occasionnée par les activités radiologiques

et nucléaires au Royaume et dans les pays voisins, et ainsi as-
surer la protection du public et de l’environnement contre les 
rayonnements ionisants issus de ces activités, précise-t-on.
Elle envisage également, par le biais de ce projet, de préserver 
la transparence des résultats de cette surveillance et des infor-
mations relatives à l’impact sanitaire de la radioactivité parta-
gées avec le grand public, et ce, en développant une banque 
de données regroupant les résultats de mesures de la radioac-
tivité de l’environnement et leur interprétation en termes d’im-
pact radiologique, souligne le communiqué.
AMSSNuR partagera ce référentiel de données sur Internet avec 
les parties prenantes, ainsi qu’avec tout public désirant s’infor-
mer sur l’état radiologique de l’environnement dans notre pays, 
note la même source.
L’Agence, dont la vocation est la protection de l’Homme, de 
la société et de l’environnement contre les risques liés aux 
utilisations des rayonnements ionisants, est tenue de garan-
tir constamment une surveillance des effets desdits rayonne-
ments sur la santé, non seulement des utilisateurs, mais aussi 

Source :  Actu24 

présente dans l’environnement grâce à l’installation de sondes 
de mesure en continu du débit de dose gamma ambiant, ayant 
pour but d’estimer les doses pouvant être reçues par la popu-
lation.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des activités de contrôle régle-
mentaire de l’AMSSNuR, qui mène ses missions pour soutenir 
l’Etat à travers la mise en place d’un réseau national de surveil-
lance radiologique de l’environnement. Ce réseau a pour ob-
jectif de contrôler le degré de radioactivité dans l’environne-
ment, et de contrer d’une manière adéquate toute élévation 
anormale de ces niveaux
“L’AMSSNuR envisage également, par le biais de ce projet, de 
préserver la transparence des résultats de cette surveillance 
et des informations relatives à l’impact sanitaire de la radioac-
tivité partagées avec le grand public, et ce, en développant 
une banque de données regroupant les résultats de mesures 
de la radioactivité de l’environnement et leur interprétation 
en termes d’impact radiologique”, souligne l’Agence dans 
son communiqué.

L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et 
Radiologiques (AMSSNuR) a mis en place un réseau auto-
matique de surveillance radiologique de l’environnement.

L’AMSSNuR a déclaré, via un communiqué ce lundi 18 mars, 
qu’elle est en train de développer un dispositif, pour la mise en 
place d’un réseau automatique de mesure de la radioactivité

Source : LesInfos.ma 

AMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de l’environnementAMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiologique de l’environnement
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L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires 
et Radiologiques (AMSSNUR) a mis en place un réseau de 
mesure et de surveillance de la radioactivité présente dans 
l’environnement.

L’annonce a été faite lundi 18 mai 2020 par  l’AMSSNUR, préci-
sant que ce projet s’inscrit dans les activités de contrôle régle-
mentaire de l’Agence qui assure le support de l’Etat par la mise 
en place d’un réseau national de surveillance radiologique de 
l’environnement, en collaboration avec d’autres acteurs impli-
qués afin d’assurer un suivi des niveaux de la radioactivité dans 
l’environnement et de contrer de manière adéquate toute élé-
vation anormale de ces niveaux. Source : Le Reporter Express 

Radioactivité: Un nouveau réseau de surveillance voit le jour au MarocRadioactivité: Un nouveau réseau de surveillance voit le jour au Maroc

Maroc - AMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiolo-Maroc - AMSSNuR met en place un réseau national de surveillance radiolo-
gique de l’environnementgique de l’environnement

tion anormale de ces niveaux, indique lundi un communiqué 
de l’Agence.
Par la mise en place de ce projet de veille permanente en ma-
tière de radioprotection sur le territoire national, AMSSNuR 
compte détecter toute contamination environnementale qui 
pourrait être occasionnée par les activités radiologiques et nu-
cléaires au Royaume et dans les pays voisins, et ainsi assurer la 
protection du public et de l’environnement contre les rayonne-
ments ionisants issus de ces activités, précise-t-on.
Elle envisage également, par le biais de ce projet, de préserver 
la transparence des résultats de cette surveillance et des infor-
mations relatives à l’impact sanitaire de la radioactivité parta-
gées avec le grand public, et ce, en développant une banque 
de données regroupant les résultats de mesures de la radioac-
tivité de l’environnement et leur interprétation en termes d’im-
pact radiologique, souligne le communiqué.
AMSSNuR partagera ce référentiel de données sur Internet avec 
les parties prenantes, ainsi qu’avec tout public désirant s’infor-
mer sur l’état radiologique de l’environnement dans notre pays, 
note la même source.
L’Agence, dont la vocation est la protection de l’Homme, de 
la société et de l’environnement contre les risques liés aux 
utilisations des rayonnements ionisants, est tenue de garan-
tir constamment une surveillance des effets desdits rayonne-
ments sur la santé, non seulement des utilisateurs, mais aussi 
des membres du public.

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNur) a développé un projet de mise en place 
d’un réseau automatique de mesure de la radioactivité pré-
sente dans l’environnement à travers l’installation de sondes 
de mesure en continu du débit de dose gamma ambiant, ayant 
pour but de contribuer à l’estimation des doses pouvant être 
reçues par la population.
Ce projet s’inscrit dans les activités de contrôle réglementaire 
de l’AMSSNuR qui assure le support de l’Etat par la mise en 
place d’un réseau national de surveillance radiologique de l’en-
vironnement, en collaboration avec d’autres acteurs impliqués 
afin d’assurer un suivi des niveaux de la radioactivité dans l’en-
vironnement et de contrer de manière adéquate toute éléva- Source : Maghrébins du Monde 
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AMSSNur : Mise en place d’un réseau national de surveillance radiologique AMSSNur : Mise en place d’un réseau national de surveillance radiologique 
de l’environnementde l’environnement

tion anormale de ces niveaux, indique lundi un communiqué 
de l’Agence.
Par la mise en place de ce projet de veille permanente en ma-
tière de radioprotection sur le territoire national, AMSSNuR 
compte détecter toute contamination environnementale qui 
pourrait être occasionnée par les activités radiologiques et nu-
cléaires au Royaume et dans les pays voisins, et ainsi assurer la 
protection du public et de l’environnement contre les rayonne-
ments ionisants issus de ces activités, précise-t-on.
Elle envisage également, par le biais de ce projet, de préserver 
la transparence des résultats de cette surveillance et des infor-
mations relatives à l’impact sanitaire de la radioactivité parta-
gées avec le grand public, et ce, en développant une banque 
de données regroupant les résultats de mesures de la radioac-
tivité de l’environnement et leur interprétation en termes d’im-
pact radiologique, souligne le communiqué.
AMSSNuR partagera ce référentiel de données sur Internet avec 
les parties prenantes, ainsi qu’avec tout public désirant s’infor-
mer sur l’état radiologique de l’environnement dans notre pays, 
note la même source.
L’Agence, dont la vocation est la protection de l’Homme, de 
la société et de l’environnement contre les risques liés aux 
utilisations des rayonnements ionisants, est tenue de garan-
tir constamment une surveillance des effets desdits rayonne-
ments sur la santé, non seulement des utilisateurs, mais aussi 
des membres du public.

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNur) a développé un projet de mise en place 
d’un réseau automatique de mesure de la radioactivité pré-
sente dans l’environnement à travers l’installation de sondes 
de mesure en continu du débit de dose gamma ambiant, ayant 
pour but de contribuer à l’estimation des doses pouvant être 
reçues par la population.
Ce projet s’inscrit dans les activités de contrôle réglementaire 
de l’AMSSNuR qui assure le support de l’Etat par la mise en 
place d’un réseau national de surveillance radiologique de l’en-
vironnement, en collaboration avec d’autres acteurs impliqués 
afin d’assurer un suivi des niveaux de la radioactivité dans l’en-
vironnement et de contrer de manière adéquate toute éléva- Source : Industries.ma 

  الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع مرشوعا إلنشاء شبكة وطنية للرصدالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع مرشوعا إلنشاء شبكة وطنية للرصد

اإلشعاعي للبيئةاإلشعاعي للبيئة

 وضعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي مرشوعا إلنشاء

 شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي من خالل تركيب أجهزة استشعار للقياس املستمر

 ملعدل جرعات )غاما( يف البيئة، وذلك بهدف املساهمة يف تقدير الجرعات التي ميكن

تعمل عىل الرقابية  أنشطتها  إطار  يف  أنه  بالغ،  الوكالة، يف  العموموأبرزت  يتلقاها   أن 

 تقديم الدعم للدولة من خالل إنشاء شبكة وطنية للرصد اإلشعاعي للبيئة، بالتعاون

والتدخل البيئة  اإلشعاعي يف  النشاط  مراقبة مستويات  أجل  املعنية من  الجهات   مع 

.ملواجهة أي ارتفاع غري طبيعي يف هذه املستويات بطريقة مناسبة

ضامن وألجل  املرشوع  هذا  وضع  خالل  من  تعتزم،  الوكالة  أن  ذاته  املصدر   وأضاف 

أن ميكن  بيئي  تلوث  أي  عن  الكشف  الوطني،  املستوى  عىل  اإلشعاعية   الحامية 

وبالتايل املجاورة،  البلدان  ويف  املغرب  يف  والنووية  اإلشعاعية  األنشطة   تسببه 

 التكفل بحامية املواطنني والبيئة من اإلشعاعات “املؤينة” الصادرة من هذه األنشطةكام

 تعتزم الوكالة، من خالل هذا املرشوع، نهج مقاربة شفافة من حيث نتائج هذا الرصد

 واملعلومات املتعلقة بالتأثري الصحي للنشاط اإلشعاعي التي سيتم مشاركتها مع العموم،

 وذلك من خالل تطوير قاعدة بيانات تجمع نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي البيئي

.وتفسريها من حيث التأثري اإلشعاعي

نتائج الرصد عىل األنرتنت مع الجهات املعنية البيانات   وستقوم أيضا مبشاركة قاعدة 

ومع أي شخص يرغب يف التعرف عىل الحالة اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

 وخلص البالغ إىل أن الوكالة، التي تتمثل مهمتها يف حامية اإلنسان واملجتمع والبيئة من

آثار استمرار مراقبة  “املؤينة”، ملزمة بضامن  اإلشعاعات  باستخدام  املرتبطة   املخاطر 

هذه اإلشعاعات عىل صحة املستعملني وكذا عىل صحة أفراد املجتمع

مصدر: وكالة املغرب العريب لألنباء
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  الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع مرشوعا إلنشاء شبكة وطنية للرصدالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع مرشوعا إلنشاء شبكة وطنية للرصد

اإلشعاعي للبيئةاإلشعاعي للبيئة

 وضعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي مرشوعا إلنشاء

 شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي من خالل تركيب أجهزة استشعار للقياس املستمر

 ملعدل جرعات )غاما( يف البيئة، وذلك بهدف املساهمة يف تقدير الجرعات التي ميكن

تعمل عىل الرقابية  أنشطتها  إطار  يف  أنه  بالغ،  الوكالة، يف  العموموأبرزت  يتلقاها   أن 

 تقديم الدعم للدولة من خالل إنشاء شبكة وطنية للرصد اإلشعاعي للبيئة، بالتعاون

والتدخل البيئة  اإلشعاعي يف  النشاط  مراقبة مستويات  أجل  املعنية من  الجهات   مع 

.ملواجهة أي ارتفاع غري طبيعي يف هذه املستويات بطريقة مناسبة

ضامن وألجل  املرشوع  هذا  وضع  خالل  من  تعتزم،  الوكالة  أن  ذاته  املصدر   وأضاف 

أن ميكن  بيئي  تلوث  أي  عن  الكشف  الوطني،  املستوى  عىل  اإلشعاعية   الحامية 

وبالتايل املجاورة،  البلدان  ويف  املغرب  يف  والنووية  اإلشعاعية  األنشطة   تسببه 

 التكفل بحامية املواطنني والبيئة من اإلشعاعات “املؤينة” الصادرة من هذه األنشطةكام

 تعتزم الوكالة، من خالل هذا املرشوع، نهج مقاربة شفافة من حيث نتائج هذا الرصد

 واملعلومات املتعلقة بالتأثري الصحي للنشاط اإلشعاعي التي سيتم مشاركتها مع العموم،

 وذلك من خالل تطوير قاعدة بيانات تجمع نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي البيئي

.وتفسريها من حيث التأثري اإلشعاعي

نتائج الرصد عىل األنرتنت مع الجهات املعنية البيانات   وستقوم أيضا مبشاركة قاعدة 

ومع أي شخص يرغب يف التعرف عىل الحالة اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

 وخلص البالغ إىل أن الوكالة، التي تتمثل مهمتها يف حامية اإلنسان واملجتمع والبيئة من

آثار استمرار مراقبة  “املؤينة”، ملزمة بضامن  اإلشعاعات  باستخدام  املرتبطة   املخاطر 

هذه اإلشعاعات عىل صحة املستعملني وكذا عىل صحة أفراد املجتمع

مصدر: السفري

 وضعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي مرشوعا إلنشاء

 شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي من خالل تركيب أجهزة استشعار للقياس املستمر

 ملعدل جرعات )غاما( يف البيئة، وذلك بهدف املساهمة يف تقدير الجرعات التي ميكن

تعمل عىل الرقابية  أنشطتها  إطار  يف  أنه  بالغ،  الوكالة، يف  العموموأبرزت  يتلقاها   أن 

 تقديم الدعم للدولة من خالل إنشاء شبكة وطنية للرصد اإلشعاعي للبيئة، بالتعاون

أمسنور” تضع مرشوعا إلنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعيأمسنور” تضع مرشوعا إلنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي””

والتدخل البيئة  اإلشعاعي يف  النشاط  مراقبة مستويات  أجل  املعنية من  الجهات   مع 

.ملواجهة أي ارتفاع غري طبيعي يف هذه املستويات بطريقة مناسبة

ضامن وألجل  املرشوع  هذا  وضع  خالل  من  تعتزم،  الوكالة  أن  ذاته  املصدر   وأضاف 

أن ميكن  بيئي  تلوث  أي  عن  الكشف  الوطني،  املستوى  عىل  اإلشعاعية   الحامية 

وبالتايل املجاورة،  البلدان  ويف  املغرب  يف  والنووية  اإلشعاعية  األنشطة  تسببه 

 التكفل بحامية املواطنني والبيئة من اإلشعاعات “املؤينة” الصادرة من هذه األنشطةكام

 تعتزم الوكالة، من خالل هذا املرشوع، نهج مقاربة شفافة من حيث نتائج هذا الرصد

 واملعلومات املتعلقة بالتأثري الصحي للنشاط اإلشعاعي التي سيتم مشاركتها مع العموم،

 وذلك من خالل تطوير قاعدة بيانات تجمع نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي البيئي

.وتفسريها من حيث التأثري اإلشعاعي

نتائج الرصد عىل األنرتنت مع الجهات املعنية البيانات   وستقوم أيضا مبشاركة قاعدة 

ومع أي شخص يرغب يف التعرف عىل الحالة اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

 وخلص البالغ إىل أن الوكالة، التي تتمثل مهمتها يف حامية اإلنسان واملجتمع والبيئة من

آثار استمرار مراقبة  “املؤينة”، ملزمة بضامن  اإلشعاعات  باستخدام  املرتبطة   املخاطر 

هذه اإلشعاعات عىل صحة املستعملني وكذا عىل صحة أفراد املجتمع
مصدر: برملان.كم

  الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع مرشوعا إلنشاء شبكة وطنية للرصدالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع مرشوعا إلنشاء شبكة وطنية للرصد

اإلشعاعي للبيئةاإلشعاعي للبيئة

 وضعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي مرشوعا إلنشاء

 شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي من خالل تركيب أجهزة استشعار للقياس املستمر

 ملعدل جرعات )غاما( يف البيئة، وذلك بهدف املساهمة يف تقدير الجرعات التي ميكن

تعمل عىل الرقابية  أنشطتها  إطار  يف  أنه  بالغ،  الوكالة، يف  العموموأبرزت  يتلقاها   أن 

 تقديم الدعم للدولة من خالل إنشاء شبكة وطنية للرصد اإلشعاعي للبيئة، بالتعاون

والتدخل البيئة  اإلشعاعي يف  النشاط  مراقبة مستويات  أجل  املعنية من  الجهات   مع 

.ملواجهة أي ارتفاع غري طبيعي يف هذه املستويات بطريقة مناسبة

ضامن وألجل  املرشوع  هذا  وضع  خالل  من  تعتزم،  الوكالة  أن  ذاته  املصدر   وأضاف 

أن ميكن  بيئي  تلوث  أي  عن  الكشف  الوطني،  املستوى  عىل  اإلشعاعية   الحامية 

وبالتايل املجاورة،  البلدان  ويف  املغرب  يف  والنووية  اإلشعاعية  األنشطة   تسببه 

 التكفل بحامية املواطنني والبيئة من اإلشعاعات “املؤينة” الصادرة من هذه األنشطةكام

 تعتزم الوكالة، من خالل هذا املرشوع، نهج مقاربة شفافة من حيث نتائج هذا الرصد

 واملعلومات املتعلقة بالتأثري الصحي للنشاط اإلشعاعي التي سيتم مشاركتها مع العموم،

 وذلك من خالل تطوير قاعدة بيانات تجمع نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي البيئي

.وتفسريها من حيث التأثري اإلشعاعي

نتائج الرصد عىل األنرتنت مع الجهات املعنية البيانات   وستقوم أيضا مبشاركة قاعدة 

ومع أي شخص يرغب يف التعرف عىل الحالة اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

 وخلص البالغ إىل أن الوكالة، التي تتمثل مهمتها يف حامية اإلنسان واملجتمع والبيئة من

آثار استمرار مراقبة  “املؤينة”، ملزمة بضامن  اإلشعاعات  باستخدام  املرتبطة   املخاطر 

هذه اإلشعاعات عىل صحة املستعملني وكذا عىل صحة أفراد املجتمع

مصدر: مملكتنا
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 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، عن وضع مرشوع

 إلنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي من خالل تركيب أجهزة استشعار للقياس

 املستمر ملعدل جرعات )غاما( يف البيئة، وذلك بهدف املساهمة يف تقدير الجرعات التي

.ميكن أن يتلقاها العموم

وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أنه يف إطار أنشطتها الرقابية تعمل عىل تقديم الدعم للدولة

مرشوع جديد باملغرب.. إنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعيمرشوع جديد باملغرب.. إنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي

املعنية الجهات  مع  بالتعاون  للبيئة،  اإلشعاعي  للرصد  إنشاء شبكة وطنية   من خالل 

 من أجل مراقبة مستويات النشاط اإلشعاعي يف البيئة والتدخل ملواجهة أي ارتفاع غري

.طبيعي يف هذه املستويات بطريقة مناسبة

وألجل ضامن املرشوع  هذا  وضع  خالل  من  تعتزم،  الوكالة  أن  ذاته،  املصدر   وأضاف 

 الحامية اإلشعاعية عىل املستوى الوطني، الكشف عن أي تلوث بيئي ميكن أن تسببه

 األنشطة اإلشعاعية والنووية يف املغرب ويف البلدان املجاورة، وبالتايل التكفل بحامية

.املواطنني والبيئة من اإلشعاعات “املؤينة” الصادرة من هذه األنشطة

نتائج هذا نهج مقاربة شفافة من حيث  الوكالة، من خالل هذا املرشوع،  تعتزم   كام 

 الرصد واملعلومات املتعلقة بالتأثري الصحي للنشاط اإلشعاعي التي سيتم مشاركتها مع

 العموم، وذلك من خالل تطوير قاعدة بيانات تجمع نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي

.البيئي وتفسريها من حيث التأثري اإلشعاعي

نتائج الرصد عىل األنرتنت مع الجهات املعنية البيانات   وستقوم أيضا مبشاركة قاعدة 

.ومع أي شخص يرغب يف التعرف عىل الحالة اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

 وخلص البالغ، إىل أن الوكالة، التي تتمثل مهمتها يف حامية اإلنسان واملجتمع والبيئة

 من املخاطر املرتبطة باستخدام اإلشعاعات “املؤينة”، ملزمة بضامن استمرار مراقبة آثار

.هذه اإلشعاعات عىل صحة املستعملني وكذا عىل صحة أفراد املجتمع
مصدر: حزب العدالة و التنمية

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، عن وضع مرشوع

 إلنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي من خالل تركيب أجهزة استشعار للقياس

 املستمر ملعدل جرعات )غاما( يف البيئة، وذلك بهدف املساهمة يف تقدير الجرعات التي

.ميكن أن يتلقاها العموم

وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أنه يف إطار أنشطتها الرقابية تعمل عىل تقديم الدعم للدولة

مرشوع جديد باملغرب.. إنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعيمرشوع جديد باملغرب.. إنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي

املعنية الجهات  مع  بالتعاون  للبيئة،  اإلشعاعي  للرصد  إنشاء شبكة وطنية   من خالل 

 من أجل مراقبة مستويات النشاط اإلشعاعي يف البيئة والتدخل ملواجهة أي ارتفاع غري

.طبيعي يف هذه املستويات بطريقة مناسبة

وألجل ضامن املرشوع  هذا  وضع  خالل  من  تعتزم،  الوكالة  أن  ذاته،  املصدر   وأضاف 

 الحامية اإلشعاعية عىل املستوى الوطني، الكشف عن أي تلوث بيئي ميكن أن تسببه

 األنشطة اإلشعاعية والنووية يف املغرب ويف البلدان املجاورة، وبالتايل التكفل بحامية

.املواطنني والبيئة من اإلشعاعات “املؤينة” الصادرة من هذه األنشطة

نتائج هذا نهج مقاربة شفافة من حيث  الوكالة، من خالل هذا املرشوع،  تعتزم   كام 

 الرصد واملعلومات املتعلقة بالتأثري الصحي للنشاط اإلشعاعي التي سيتم مشاركتها مع

 العموم، وذلك من خالل تطوير قاعدة بيانات تجمع نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي

.البيئي وتفسريها من حيث التأثري اإلشعاعي

نتائج الرصد عىل األنرتنت مع الجهات املعنية البيانات   وستقوم أيضا مبشاركة قاعدة 

.ومع أي شخص يرغب يف التعرف عىل الحالة اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

 وخلص البالغ، إىل أن الوكالة، التي تتمثل مهمتها يف حامية اإلنسان واملجتمع والبيئة

 من املخاطر املرتبطة باستخدام اإلشعاعات “املؤينة”، ملزمة بضامن استمرار مراقبة آثار

.هذه اإلشعاعات عىل صحة املستعملني وكذا عىل صحة أفراد املجتمع
مصدر: مراكش اآلن

مرشوع إلنشاء شبكة وطنية للرصد اإلشعاعي للبيئة : أمسنورمرشوع إلنشاء شبكة وطنية للرصد اإلشعاعي للبيئة : أمسنور

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   وضعت 

تركيب خالل  من  اإلشعاعي  النشاط  لقياس  آلية  شبكة  إلنشاء   مرشوعا 

وذلك البيئة،  يف  )غاما(  جرعات  ملعدل  املستمر  للقياس  استشعار   أجهزة 

العموم يتلقاها  أن  ميكن  التي  الجرعات  تقدير  يف  املساهمة  .بهدف 

تقديم عىل  تعمل  الرقابية  أنشطتها  إطار  يف  أنه  بالغ،  يف  الوكالة،   وأبرزت 

بالتعاون للبيئة،  اإلشعاعي  للرصد  وطنية  شبكة  إنشاء  خالل  من  للدولة   الدعم 

البيئة يف  اإلشعاعي  النشاط  مستويات  مراقبة  أجل  من  املعنية  الجهات   مع 

مناسبة بطريقة  املستويات  هذه  يف  طبيعي  غري  ارتفاع  أي  ملواجهة  .والتدخل 

ضامن وألجل  املرشوع  هذا  وضع  خالل  من  تعتزم،  الوكالة  أن  ذاته  املصدر   وأضاف 

أن ميكن  بيئي  تلوث  أي  عن  الكشف  الوطني،  املستوى  عىل  اإلشعاعية   الحامية 

التكفل وبالتايل  املجاورة،  البلدان  املغرب ويف  والنووية يف  اإلشعاعية  األنشطة   تسببه 

األنشطة هذه  من  الصادرة  “املؤينة”  اإلشعاعات  من  والبيئة  املواطنني  .بحامية 

حيث من  شفافة  مقاربة  نهج  املرشوع،  هذا  خالل  من  الوكالة،  تعتزم   كام 

اإلشعاعي للنشاط  الصحي  بالتأثري  املتعلقة  واملعلومات  الرصد  هذا   نتائج 

تجمع بيانات  قاعدة  تطوير  خالل  من  وذلك  العموم،  مع  مشاركتها  سيتم   التي 

اإلشعاعي التأثري  حيث  من  وتفسريها  البيئي  اإلشعاعي  النشاط  قياسات  .نتائج 
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مع األنرتنت  عىل  الرصد  نتائج  البيانات  قاعدة  مبشاركة  أيضا   وستقوم 

اإلشعاعية الحالة  عىل  التعرف  يف  يرغب  شخص  أي  ومع  املعنية  الجهات 

الوكالة أن  إىل  البالغ  وخلص  اململكة.  يف   ،للبيئة 

 التي تتمثل مهمتها يف حامية اإلنسان واملجتمع والبيئة من املخاطر املرتبطة باستخدام

 اإلشعاعات “املؤينة”، ملزمة بضامن استمرار مراقبة آثار هذه اإلشعاعات عىل صحة

.املستعملني وكذا عىل صحة أفراد املجتمع
مصدر: منار بلوس

 وضعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي مرشوعا إلنشاء

 شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي من خالل تركيب أجهزة استشعار للقياس املستمر

 ملعدل جرعات )غاما( يف البيئة، وذلك بهدف املساهمة يف تقدير الجرعات التي ميكن

تعمل عىل الرقابية  أنشطتها  إطار  يف  أنه  بالغ،  الوكالة، يف  العموموأبرزت  يتلقاها   أن 

 تقديم الدعم للدولة من خالل إنشاء شبكة وطنية للرصد اإلشعاعي للبيئة، بالتعاون

أمسنور” تضع مرشوعا إلنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعيأمسنور” تضع مرشوعا إلنشاء شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي””

والتدخل البيئة  اإلشعاعي يف  النشاط  مراقبة مستويات  أجل  املعنية من  الجهات   مع 

.ملواجهة أي ارتفاع غري طبيعي يف هذه املستويات بطريقة مناسبة

ضامن وألجل  املرشوع  هذا  وضع  خالل  من  تعتزم،  الوكالة  أن  ذاته  املصدر   وأضاف 

أن ميكن  بيئي  تلوث  أي  عن  الكشف  الوطني،  املستوى  عىل  اإلشعاعية   الحامية 

وبالتايل املجاورة،  البلدان  ويف  املغرب  يف  والنووية  اإلشعاعية  األنشطة  تسببه 

 التكفل بحامية املواطنني والبيئة من اإلشعاعات “املؤينة” الصادرة من هذه األنشطةكام

 تعتزم الوكالة، من خالل هذا املرشوع، نهج مقاربة شفافة من حيث نتائج هذا الرصد

 واملعلومات املتعلقة بالتأثري الصحي للنشاط اإلشعاعي التي سيتم مشاركتها مع العموم،

 وذلك من خالل تطوير قاعدة بيانات تجمع نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي البيئي

.وتفسريها من حيث التأثري اإلشعاعي

نتائج الرصد عىل األنرتنت مع الجهات املعنية البيانات   وستقوم أيضا مبشاركة قاعدة 

ومع أي شخص يرغب يف التعرف عىل الحالة اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

 وخلص البالغ إىل أن الوكالة، التي تتمثل مهمتها يف حامية اإلنسان واملجتمع والبيئة من

آثار استمرار مراقبة  “املؤينة”، ملزمة بضامن  اإلشعاعات  باستخدام  املرتبطة   املخاطر 

هذه اإلشعاعات عىل صحة املستعملني وكذا عىل صحة أفراد املجتمع
مصدر: الحرية تيفي

  الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع مرشوعا إلنشاء شبكة وطنية للرصدالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع مرشوعا إلنشاء شبكة وطنية للرصد

اإلشعاعي للبيئةاإلشعاعي للبيئة

 وضعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي مرشوعا إلنشاء

 شبكة آلية لقياس النشاط اإلشعاعي من خالل تركيب أجهزة استشعار للقياس املستمر

 ملعدل جرعات )غاما( يف البيئة، وذلك بهدف املساهمة يف تقدير الجرعات التي ميكن

تعمل عىل الرقابية  أنشطتها  إطار  يف  أنه  بالغ،  الوكالة، يف  العموموأبرزت  يتلقاها   أن 

 تقديم الدعم للدولة من خالل إنشاء شبكة وطنية للرصد اإلشعاعي للبيئة، بالتعاون

والتدخل البيئة  اإلشعاعي يف  النشاط  مراقبة مستويات  أجل  املعنية من  الجهات   مع 

.ملواجهة أي ارتفاع غري طبيعي يف هذه املستويات بطريقة مناسبة

ضامن وألجل  املرشوع  هذا  وضع  خالل  من  تعتزم،  الوكالة  أن  ذاته  املصدر   وأضاف 

أن ميكن  بيئي  تلوث  أي  عن  الكشف  الوطني،  املستوى  عىل  اإلشعاعية   الحامية 

وبالتايل املجاورة،  البلدان  ويف  املغرب  يف  والنووية  اإلشعاعية  األنشطة   تسببه 

 التكفل بحامية املواطنني والبيئة من اإلشعاعات “املؤينة” الصادرة من هذه األنشطةكام

 تعتزم الوكالة، من خالل هذا املرشوع، نهج مقاربة شفافة من حيث نتائج هذا الرصد

 واملعلومات املتعلقة بالتأثري الصحي للنشاط اإلشعاعي التي سيتم مشاركتها مع العموم،

 وذلك من خالل تطوير قاعدة بيانات تجمع نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي البيئي

.وتفسريها من حيث التأثري اإلشعاعي

نتائج الرصد عىل األنرتنت مع الجهات املعنية البيانات   وستقوم أيضا مبشاركة قاعدة 

ومع أي شخص يرغب يف التعرف عىل الحالة اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

 وخلص البالغ إىل أن الوكالة، التي تتمثل مهمتها يف حامية اإلنسان واملجتمع والبيئة من

آثار استمرار مراقبة  “املؤينة”، ملزمة بضامن  اإلشعاعات  باستخدام  املرتبطة   املخاطر 

هذه اإلشعاعات عىل صحة املستعملني وكذا عىل صحة أفراد املجتمع
مصدر: بلربيس
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Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique 
(AIEA)(AIEA)

Le Maroc constitue un modèle en matière de surveillance des 
réacteurs de recherche nucléaires en Afrique et au-delà, a affir-
mé lundi l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le Maroc, qui exploite le réacteur de recherche «TRIGA Mark 
II», constitue un centre de formation dans la surveillance des 
réacteurs nucléaires en Afrique et un exemple à suivre en ma-
tière d’inspection, d’indépendance et de fiabilité, a indiqué le 
bureau d’information de l’AIEA dans un article publié dans son 
bulletin hebdomadaire.
Le réacteur de recherche «TRIGA Mark II», qui est la plus grande 
installation de recherche nucléaire du Royaume et relevant du 
Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques 
Nucléaires (CNESTEN), contribue à diverses activités liées à la 
recherche et la formation en médecine nucléaire, aux applica-
tions industrielles et à la gestion des déchets radioactifs, a sou-
ligné la même source.
La publication cite, dans ce sens, les déclarations du di-
recteur de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité

nucléaire et radiologiques (AMSSNuR), El Khammar Mra-
bit, indiquant que «le Maroc a réussi à garantir la pré-
cision et l’exactitude de l’organisation et du contrôle 
de toute activité impliquant des sources radioactives”.
Il a souligné qu’en plus des réglementations et des lois ré-
gissant ce domaine, les experts et spécialistes marocains 
en sûreté nucléaire développent constamment des méca-
nismes de surveillance et d’inspection, basés sur un système 
indépendant doté de fonctions et de responsabilités claires.
L’AIEA souligne également son étroite coopération avec le 
Maroc dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne 
l’élaboration et la promulgation en 2014 de la loi n° 142-12 
relative à la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique 
et à la création de l’AMSSNuR, qui constitue un organe de 
contrôle indépendant dans les domaines nucléaire et radio-
logique, ainsi que le renforcement de la coopération tech-
nique à travers les différentes missions d’appui spéciales.

Source :  MAP

Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique 
(AIEA)(AIEA)

Le Maroc constitue un modèle en matière de surveillance des 
réacteurs de recherche nucléaires en Afrique et au-delà, a affir-
mé lundi l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le Maroc, qui exploite le réacteur de recherche «TRIGA Mark II», 

constitue un centre de formation dans la surveillance des ré-
acteurs nucléaires en Afrique et un exemple à suivre en ma-
tière d’inspection, d’indépendance et de fiabilité, a indiqué le 
bureau d’information de l’AIEA dans un article publié dans son 
bulletin hebdomadaire.
Le réacteur de recherche «TRIGA Mark II», qui est la plus grande 
installation de recherche nucléaire du Royaume et relevant du 
Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques 
Nucléaires (CNESTEN), contribue à diverses activités liées à la 
recherche et la formation en médecine nucléaire, aux applica-
tions industrielles et à la gestion des déchets radioactifs, a sou-
ligné la même source.
La publication cite, dans ce sens, les déclarations du di-
recteur de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaire et radiologiques (AMSSNuR), El Khammar Mra-
bit, indiquant que «le Maroc a réussi à garantir la pré-
cision et l’exactitude de l’organisation et du contrôle 
de toute activité impliquant des sources radioactives”.
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Il a souligné qu’en plus des réglementations et des lois régis-
sant ce domaine, les experts et spécialistes marocains en sû-
reté nucléaire développent constamment des mécanismes de 
surveillance et d’inspection, basés sur un système indépendant 
doté de fonctions et de responsabilités claires.
L’AIEA souligne également son étroite coopération avec le 
Maroc dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne

l’élaboration et la promulgation en 2014 de la loi n° 142-12 re-
lative à la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique et à 
la création de l’AMSSNuR, qui constitue un organe de contrôle 
indépendant dans les domaines nucléaire et radiologique, ain-
si que le renforcement de la coopération technique à travers les 
différentes missions d’appui spéciales.

Source :  Le Matin 

AIEA: Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en AIEA: Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en 
AfriqueAfrique

Le Maroc constitue un modèle en matière de surveillance 
des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique et au-de-
là, a affirmé lundi l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA).

Dans un article publié dans son bulletin hebdomadaire, le bu-
reau d’information de l’AIEA a estimé que le Maroc, qui exploite 
le réacteur de recherche «TRIGA Mark II», constitue un centre 
de formation dans la surveillance des réacteurs nucléaires en 
Afrique et un exemple à suivre en matière d’inspection, d’indé-
pendance et de fiabilité.
Et de souligner que le réacteur de recherche «TRIGA Mark 
II», qui est la plus grande installation de recherche nucléaire 
du Royaume et relevant du Centre National de l’Énergie, des 
Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN), contribue à 
diverses activités liées à la recherche et la formation en méde-
cine nucléaire, aux applications industrielles et à la gestion des 
déchets radioactifs.
Les déclarations du directeur de l’Agence marocaine de sûreté

et de sécurité nucléaire et radiologiques (AMSSNuR), El Kham-
mar Mrabit, indiquant que «le Maroc a réussi à garantir la pré-
cision et l’exactitude de l’organisation et du contrôle de toute 
activité impliquant des sources radioactives », a souligné la pu-
blication dans ce sens.
Outre les réglementations et des lois régissant ce domaine, 
les experts et spécialistes marocains en sûreté nucléaire dé-
veloppent constamment des mécanismes de surveillance et 
d’inspection, basés sur un système indépendant doté de fonc-
tions et de responsabilités claires, met encore en avant l’AIEA.
L’Agence avance par ailleurs, que son étroite coopération avec 
le Maroc dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne 
l’élaboration et la promulgation en 2014 de la loi n° 142-12 re-
lative à la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique et à 
la création de l’AMSSNuR, qui constitue un organe de contrôle 
indépendant dans les domaines nucléaire et radiologique, ain-
si que le renforcement de la coopération technique à travers les 
différentes missions d’appui spéciales.

Source :  HESPRESS 
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Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique 
(AIEA)(AIEA)

Le Maroc constitue un modèle en matière de surveillance des 
réacteurs de recherche nucléaires en Afrique et au-delà, a affir-
mé lundi l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le Maroc, qui exploite le réacteur de recherche «TRIGA 
Mark II», constitue un centre de formation dans la surveil-
lance des réacteurs nucléaires en Afrique et un exemple 
à suivre en matière d’inspection, d’indépendance et 
de fiabilité, a indiqué le bureau d’information de l’AIEA 
dans un article publié dans son bulletin hebdomadaire.
Le réacteur de recherche «TRIGA Mark II», qui est la plus 
grande installation de recherche nucléaire du Royaume 
et relevant du Centre National de l’Énergie, des Sciences 
et des Techniques Nucléaires (CNESTEN), contribue à di-
verses activités liées à la recherche et la formation en mé-
decine nucléaire, aux applications industrielles et à la ges-
tion des déchets radioactifs, a souligné la même source.
La publication cite, dans ce sens, les déclarations du di-
recteur de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité

nucléaire et radiologiques (AMSSNuR), El Khammar Mra-
bit, indiquant que «le Maroc a réussi à garantir la pré-
cision et l’exactitude de l’organisation et du contrôle 
de toute activité impliquant des sources radioactives”.
Il a souligné qu’en plus des réglementations et des lois ré-
gissant ce domaine, les experts et spécialistes marocains 
en sûreté nucléaire développent constamment des méca-
nismes de surveillance et d’inspection, basés sur un système 
indépendant doté de fonctions et de responsabilités claires.
L’AIEA souligne également son étroite coopération avec le 
Maroc dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne 
l’élaboration et la promulgation en 2014 de la loi n° 142-12 
relative à la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique 
et à la création de l’AMSSNuR, qui constitue un organe de 
contrôle indépendant dans les domaines nucléaire et radio-
logique, ainsi que le renforcement de la coopération tech-
nique à travers les différentes missions d’appui spéciales.

Source :  Larelève.ma

Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique 
(AIEA)(AIEA)

Le Maroc constitue un modèle en matière de surveillance des 
réacteurs de recherche nucléaires en Afrique et au-delà, a affir-
mé lundi l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le Maroc, qui exploite le réacteur de recherche «TRIGA Mark II»,

constitue un centre de formation dans la surveillance des ré-
acteurs nucléaires en Afrique et un exemple à suivre en ma-
tière d’inspection, d’indépendance et de fiabilité, a indiqué le 
bureau d’information de l’AIEA dans un article publié dans son 
bulletin hebdomadaire.
Le réacteur de recherche «TRIGA Mark II», qui est la plus grande 
installation de recherche nucléaire du Royaume et relevant du 
Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques 
Nucléaires (CNESTEN), contribue à diverses activités liées à la 
recherche et la formation en médecine nucléaire, aux applica-
tions industrielles et à la gestion des déchets radioactifs, a sou-
ligné la même source.
La publication cite, dans ce sens, les déclarations du di-
recteur de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaire et radiologiques (AMSSNuR), El Khammar Mra-
bit, indiquant que «le Maroc a réussi à garantir la pré-
cision et l’exactitude de l’organisation et du contrôle 
de toute activité impliquant des sources radioactives”.
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Il a souligné qu’en plus des réglementations et des lois régis-
sant ce domaine, les experts et spécialistes marocains en sû-
reté nucléaire développent constamment des mécanismes de 
surveillance et d’inspection, basés sur un système indépendant 
doté de fonctions et de responsabilités claires.
L’AIEA souligne également son étroite coopération avec le 
Maroc dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne

l’élaboration et la promulgation en 2014 de la loi n° 142-12 re-
lative à la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique et à 
la création de l’AMSSNuR, qui constitue un organe de contrôle 
indépendant dans les domaines nucléaire et radiologique, ain-
si que le renforcement de la coopération technique à travers les 
différentes missions d’appui spéciales.

Source :  FAAPA 

Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique 
(AIEA)(AIEA)

Le Maroc constitue un modèle en matière de surveillance 
des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique et au-de-
là, a affirmé lundi l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA).

Dans un article publié dans son bulletin hebdomadaire, le bu-
reau d’information de l’AIEA a estimé que le Maroc, qui exploite 
le réacteur de recherche «TRIGA Mark II», constitue un centre 
de formation dans la surveillance des réacteurs nucléaires en 
Afrique et un exemple à suivre en matière d’inspection, d’indé-
pendance et de fiabilité.
Et de souligner que le réacteur de recherche «TRIGA Mark 
II», qui est la plus grande installation de recherche nucléaire 
du Royaume et relevant du Centre National de l’Énergie, des 
Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN), contribue à 
diverses activités liées à la recherche et la formation en méde-
cine nucléaire, aux applications industrielles et à la gestion des 
déchets radioactifs.
Les déclarations du directeur de l’Agence marocaine de sûreté

et de sécurité nucléaire et radiologiques (AMSSNuR), El Kham-
mar Mrabit, indiquant que «le Maroc a réussi à garantir la pré-
cision et l’exactitude de l’organisation et du contrôle de toute 
activité impliquant des sources radioactives », a souligné la pu-
blication dans ce sens.
Outre les réglementations et des lois régissant ce domaine, 
les experts et spécialistes marocains en sûreté nucléaire dé-
veloppent constamment des mécanismes de surveillance et 
d’inspection, basés sur un système indépendant doté de fonc-
tions et de responsabilités claires, met encore en avant l’AIEA.
L’Agence avance par ailleurs, que son étroite coopération avec 
le Maroc dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne 
l’élaboration et la promulgation en 2014 de la loi n° 142-12 re-
lative à la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique et à 
la création de l’AMSSNuR, qui constitue un organe de contrôle 
indépendant dans les domaines nucléaire et radiologique, ain-
si que le renforcement de la coopération technique à travers les 
différentes missions d’appui spéciales.

Source :  Maroc Diplomatique 
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Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique Le Maroc, un modèle dans la surveillance des réacteurs de recherche nucléaires en Afrique 
(AIEA)(AIEA)

Le Maroc constitue un modèle en matière de surveillance des 
réacteurs de recherche nucléaires en Afrique et au-delà, a affir-
mé lundi l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le Maroc, qui exploite le réacteur de recherche «TRIGA 
Mark II», constitue un centre de formation dans la surveil-
lance des réacteurs nucléaires en Afrique et un exemple 
à suivre en matière d’inspection, d’indépendance et 
de fiabilité, a indiqué le bureau d’information de l’AIEA 
dans un article publié dans son bulletin hebdomadaire.
Le réacteur de recherche «TRIGA Mark II», qui est la plus 
grande installation de recherche nucléaire du Royaume 
et relevant du Centre National de l’Énergie, des Sciences 
et des Techniques Nucléaires (CNESTEN), contribue à di-
verses activités liées à la recherche et la formation en mé-
decine nucléaire, aux applications industrielles et à la ges-
tion des déchets radioactifs, a souligné la même source.
La publication cite, dans ce sens, les déclarations du di-
recteur de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité

nucléaire et radiologiques (AMSSNuR), El Khammar Mra-
bit, indiquant que «le Maroc a réussi à garantir la pré-
cision et l’exactitude de l’organisation et du contrôle 
de toute activité impliquant des sources radioactives”.
Il a souligné qu’en plus des réglementations et des lois ré-
gissant ce domaine, les experts et spécialistes marocains 
en sûreté nucléaire développent constamment des méca-
nismes de surveillance et d’inspection, basés sur un système 
indépendant doté de fonctions et de responsabilités claires.
L’AIEA souligne également son étroite coopération avec le 
Maroc dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne 
l’élaboration et la promulgation en 2014 de la loi n° 142-12 
relative à la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique 
et à la création de l’AMSSNuR, qui constitue un organe de 
contrôle indépendant dans les domaines nucléaire et radio-
logique, ainsi que le renforcement de la coopération tech-
nique à travers les différentes missions d’appui spéciales.

Source :  Le Collimatuer

Regulating Research Reactors in Morocco and BeyondRegulating Research Reactors in Morocco and Beyond

Research reactors may be smaller, simpler and require less fuel 
than a nuclear power reactor, but they still need to adhere to 
rigorous safety and security regulations.
“Any activity or practice involving ionizing radiation sources, 
unless exempted or excluded from a regulatory regime, has to 
be regulated and controlled. If it is not controlled, it could do 
more harm than good,” said Khammar Mrabit, Director Gene-
ral of the Moroccan Nuclear and Radiation Safety and Security 
Agency (AMSSNuR). “To ensure safety and security, you need 
regulatory supervision.”
Supporting regulatory authorities around the world in ensu-
ring nuclear safety and security of research reactors is one of 
the IAEA’s key functions. In the case of Morocco, which ope-
rates a TRIGA Mark II research reactor, the IAEA has helped the
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regulatory body become an example of robust inspection, in-
dependence and reliability.
The TRIGA Mark II research reactor, which is part of the National 
Centre for Nuclear Energy, Sciences and Technology (CNESTEN), 
began operation in 2007. The country’s nuclear law, enacted in 
1971, and its law on civil liability, enacted in 2005, did not fore-
see potential threats such as nuclear terrorism, and, according 
to Mrabit, the regulatory body at the time did not have suffi-
cient independence so it turned to the IAEA for help.
“On the one hand, you have legislation and regulations and, 
on the other, you have the operators, who are primarily res-
ponsible for safety. In the middle and continuously, you need 
an independent regulatory body with clear functions, roles and 
responsibilities to, for example, authorize and inspect,” Mrabit 
said.
The IAEA supported Morocco in elaborating and enacting a new

nuclear law in 2014 and in creating a new, independent regu-
latory body under the country’s Prime Minister. In 2016, AMSS-
NuR experts developed a strategic action plan to upgrade their 
regulatory system. Over 30 stakeholders from the relevant 
ministries, professional organizations, technical support insti-
tutes and the IAEA were involved in the process.
The TRIGA Mark II research reactor is Morocco’s biggest nuclear 
installation and is therefore a high priority for authorities and 
technical experts in the country. It contributes to various ac-
tivities, including research and training in nuclear medicine, 
industrial applications and radioactive waste management. 
The IAEA’s support in regulatory supervision includes review 
missions, assistance with developing regulations and technical 
expertise.
Morocco has also become a training hub for regulatory super-
vision of research reactors in North Africa and beyond.

Source :  J’OUVERT Radio & News 

IAEA Illuminates Morocco as Model in Nuclear Research MonitoringIAEA Illuminates Morocco as Model in Nuclear Research Monitoring

The IAEA called the country an “example to follow” in terms 
of its nuclear site inspection, independence, and reliability, 
highlighting Morocco’s “TRIGA Mark II” nuclear research reactor. 
The “TRIGA Mark II” research reactor is the largest nuclear re-
search facility in Morocco and part of the National Center for 
Nuclear Energy, Sciences, and Techniques (CNESTEN). The reac-
tor contributes to various activities related to research and trai-
ning in nuclear medicine, industrial applications, and radioac-
tive waste management, the IAEA statement continued.
“Morocco has succeeded in guaranteeing the precision and ac-
curacy of the organization and control of any activity involving 
radioactive sources,” said the director of the Moroccan Agency 
for Nuclear and Radiological Safety and Security (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit, in the statement.
Moroccan nuclear experts respect nuclear safety regulations 
and laws, and the country’s specialists are constantly develo-
ping mechanisms for monitoring and inspection based on an 
independent system, Mrabit added.
The IAEA underlined its close cooperation with Morocco in 
nuclear safety, highlighting the 2014 Law No. 142-12 on nuclear 
and radiological safety and security.
The bulletin also celebrated AMSSNuR, an independent Moroc-
can nuclear and radiological monitoring body, and the strong 

technical cooperation the IAEA enjoys with Morocco through 
various special support missions.
Morocco enjoys international recognition as a leader in nuclear 
security despite the fact it has not developed nuclear capabi-
lities. South Africa is currently the only African country with a 
nuclear power station, but Morocco, as a net energy importer, 
aspires to develop nuclear technology in the future to meet its 
energy needs.  
In 2007, Morocco developed its first nuclear facility, MA-RI, near 
Rabat, for research in nuclear energy, neutron activation analy-
sis, geochronology research, education, and training.
The IAEA gave Morocco clearance in 2016 to begin a nuclear 
power project by 2030. In its 2016 assessment, the IAEA deter-
mined that “Morocco has the experience and skills that would 
enable it to launch its nuclear power program” and had an early 
awareness of needs for “human resources and training capaci-
ties in the nuclear field.”
Since earning the approval of the international agency, Mo-
rocco has signed several treaties, conventions, and Memoran-
da of Understanding  (MoUs). The country also signed a coo-
peration agreement with the United States of America, called 
the African Regional Co-operative Agreement for Research, 
Development, and Training Related to Nuclear Energy (AFRA).

Source :  The World News 
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Morocco is the Implementation and Assessment Group Coor-
dinator (IAG) of the Global Initiative to Combat Nuclear Terro-
rism (GICNT) after 88 countries voted in the country’s favor in 
June 2019. In its role as IAG, Morocco implements the GICNT’s 
priorities and ensures the initiative’s activities complement in-
ternational efforts against nuclear terrorism. 
Morocco is the first country in the Middle East and 
North Africa to assume such responsibilities, and 
the appointment recognizes Morocco’s efforts in fi-
ghting terrorism at the national and global levels.

In October 2019, AMSSNuR, in cooperation with the IAEA, 
hosted the third  International Regulator’s Conference on 
Nuclear Security  in Marrakech. The US and Spain hosted the 
two previous conferences in 2012 and 2016, respectively. 
The IAEA’s latest praise for Morocco’s nuclear research ca-
pacity indicates the country’s aim to invest in nuclear 
power is on track. As the COVID-19 pandemic wreaks havoc 
on the national economy, Morocco is certainly looking 
for ways to reduce imports and shore up domestic re-
sources—and nuclear energy may offer a long-term solution.

Source :  The World News 

املغرب أصبح منوذجا يف مجال الرقابة عىل مفاعالت البحث النووية بإفريقياا    

الرقابة عىل مجال  يف  منوذجا  أصبح  املغرب  أن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   أكدت 

.مفاعالت البحث النووية بإفريقيا وخارجها

 وأوضح مكتب اإلعالم والتواصل بالوكالة، يف مقال ضمن نرشته األسبوعية، أن املغرب

مارك )تريغا  البحث  مفاعل  يُشغل  الرقابة )II الذي  مجال  يف  للتدريب  مركزا   بات 

التفتيش يف  يحتذى  ومثاال  وخارجها،  إفريقيا  شامل  مبنطقة  النووية  املفاعالت   عىل 

.واالستقاللية واملوثوقية

 وأبرز املقال أن مفاعل )تريغا مارك( ،الذي يعد أكرب منشأة نووية يف املغرب وجزءا من

الصلة األنشطة ذات  النووية، يساهم يف مختلف  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني   املركز 

املشعة النفايات  وتدبري  الصناعية  والتطبيقات  النووي  الطب  يف  والتدريب  .بالبحث 

النووي واإلشعاعي العام للوكالة املغربية للسالمة يف املجالني   ونقل املقال عن املدير 

 )أمسنور( الخامر املرابط، ترصيحات أكد فيها أن “تنظيم ومراقبة أي نشاط  يتضمن

.“مصادر مشعة يجب أن يتم بشكل دقيق ومضبوط ،وهو ما نجح املغرب يف القيام به

 وأبرز املسؤول أنه باإلضافة إىل اللوائح والقوانني ذات الصلة، يطور الخرباء واملتخصصون

نظام بناء عىل  والتفتيش،  الرقابة  آليات  باستمرار  النووية  السالمة  مجال  يف   املغاربة 

.مستقل بوظائف ومسؤوليات واضحة

وسن تطوير  وخاصة  املجال،  يف  اململكة  مع  الوثيق  تعاونها  إىل  الوكالة   وأشارت 

يف للرقابة  مستقلة  كيهئة  )أمسنور(  وإحداث   ،2014 سنة  يف  جديد  نووي   قانون 

للدعم خاصة  بعثات  عرب  التقني  التعاون  جانب  إىل  واإلشعاعي،  النووي  .املجالني 
مصدر: وكالة املغرب العريب لألنباء
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الوكالة الدولية للطاقة: املغرب أصبح منوذجا يف إفريقيا وخارجهاالوكالة الدولية للطاقة: املغرب أصبح منوذجا يف إفريقيا وخارجها

الرقابة عىل املغرب أصبح منوذجا يف مجال  أن  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   أكدت 

.مفاعالت البحث النووية بإفريقيا وخارجها

 وأوضح مكتب اإلعالم والتواصل بالوكالة، يف مقال ضمن نرشته األسبوعية، أن املغرب

مارك )تريغا  البحث  مفاعل  الرقابة )II الذي ي شغل  مجال  للتدريب يف  مركزا   بات 

التفتيش يف  يحتذى  ومثاال  وخارجها،  إفريقيا  شامل  مبنطقة  النووية  املفاعالت   عىل 

.واالستقاللية واملوثوقية

 وأبرز املقال أن مفاعل )تريغا مارك( ،الذي يعد أكرب منشأة نووية يف املغرب وجزءا من

الصلة األنشطة ذات  النووية، يساهم يف مختلف  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني   املركز 

املشعة النفايات  وتدبري  الصناعية  والتطبيقات  النووي  الطب  يف  والتدريب  .بالبحث 

النووي واإلشعاعي العام للوكالة املغربية للسالمة يف املجالني   ونقل املقال عن املدير 

 )أمسنور( الخامر املرابط، ترصيحات أكد فيها أن » تنظيم ومراقبة أي نشاط يتضمن

.» مصادر مشعة يجب أن يتم بشكل دقيق ومضبوط ،وهو ما نجح املغرب يف القيام به

 وأبرز املسؤول أنه باإلضافة إىل اللوائح والقوانني ذات الصلة، يطور الخرباء واملتخصصون

نظام بناء عىل  والتفتيش،  الرقابة  آليات  باستمرار  النووية  السالمة  مجال  يف   املغاربة 

.مستقل بوظائف ومسؤوليات واضحة

 وأشارت الوكالة إىل تعاونها الوثيق مع اململكة يف املجال، وخاصة تطوير وسن قانون

 نووي جديد يف سنة 2014، وإحداث )أمسنور( كيهئة مستقلة للرقابة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي، إىل جانب التعاون التقني عرب بعثات خاصة للدعم
مصدر: فرباير

وكالة دولية: املغرب أصبح منوذجا يف مجال الرقابة عىل املفاعالت النووية بإفريقيا وخارجهاوكالة دولية: املغرب أصبح منوذجا يف مجال الرقابة عىل املفاعالت النووية بإفريقيا وخارجها

الرقابة عىل مجال  يف  منوذجا  أصبح  املغرب  أن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   أكدت 

.مفاعالت البحث النووية بإفريقيا وخارجها

 وأوضح مكتب اإلعالم والتواصل بالوكالة، يف مقال ضمن نرشته األسبوعية، أن املغرب

مارك )تريغا  البحث  مفاعل  يُشغل  الرقابة )II الذي  مجال  يف  للتدريب  مركزا   بات 

التفتيش يف  يحتذى  ومثاال  وخارجها،  إفريقيا  شامل  مبنطقة  النووية  املفاعالت   عىل 

.واالستقاللية واملوثوقية

 وأبرز املقال أن مفاعل )تريغا مارك( ،الذي يعد أكرب منشأة نووية يف املغرب وجزءا من

الصلة األنشطة ذات  النووية، يساهم يف مختلف  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني   املركز 

املشعة النفايات  وتدبري  الصناعية  والتطبيقات  النووي  الطب  يف  والتدريب  .بالبحث 

النووي واإلشعاعي العام للوكالة املغربية للسالمة يف املجالني   ونقل املقال عن املدير 

املرابط، ترصيحات أكد فيها أن “تنظيم ومراقبة أي نشاط يتضمن الخامر   )أمسنور( 

.“مصادر مشعة يجب أن يتم بشكل دقيق ومضبوط ،وهو ما نجح املغرب يف القيام به

 وأبرز املسؤول أنه باإلضافة إىل اللوائح والقوانني ذات الصلة، يطور الخرباء واملتخصصون

نظام بناء عىل  والتفتيش،  الرقابة  آليات  باستمرار  النووية  السالمة  مجال  يف   املغاربة 

.مستقل بوظائف ومسؤوليات واضحة

 وأشارت الوكالة إىل تعاونها الوثيق مع اململكة يف املجال، وخاصة تطوير وسن قانون

 نووي جديد يف سنة 2014، وإحداث )أمسنور( كيهئة مستقلة للرقابة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي، إىل جانب التعاون التقني عرب بعثات خاصة للدعم
مصدر: كواليس اليوم
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الرقابة عىل مجال  يف  منوذجا  أصبح  املغرب  أن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   أكدت 

.مفاعالت البحث النووية بإفريقيا وخارجها

 وأوضح مكتب اإلعالم والتواصل بالوكالة، يف مقال ضمن نرشته األسبوعية، أن املغرب

مارك )تريغا  البحث  مفاعل  يُشغل  الرقابة )II الذي  مجال  يف  للتدريب  مركزا   بات 

التفتيش يف  يحتذى  ومثاال  وخارجها،  إفريقيا  شامل  مبنطقة  النووية  املفاعالت   عىل 

.واالستقاللية واملوثوقية

 وأبرز املقال أن مفاعل )تريغا مارك( ،الذي يعد أكرب منشأة نووية يف املغرب وجزءا من

الصلة األنشطة ذات  النووية، يساهم يف مختلف  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني   املركز 

املشعة النفايات  وتدبري  الصناعية  والتطبيقات  النووي  الطب  يف  والتدريب  .بالبحث 

النووي واإلشعاعي العام للوكالة املغربية للسالمة يف املجالني   ونقل املقال عن املدير 

 )أمسنور( الخامر املرابط، ترصيحات أكد فيها أن “تنظيم ومراقبة أي نشاط  يتضمن

.“مصادر مشعة يجب أن يتم بشكل دقيق ومضبوط ،وهو ما نجح املغرب يف القيام به

 وأبرز املسؤول أنه باإلضافة إىل اللوائح والقوانني ذات الصلة، يطور الخرباء واملتخصصون

نظام بناء عىل  والتفتيش،  الرقابة  آليات  باستمرار  النووية  السالمة  مجال  يف   املغاربة 

.مستقل بوظائف ومسؤوليات واضحة

وسن تطوير  وخاصة  املجال،  يف  اململكة  مع  الوثيق  تعاونها  إىل  الوكالة   وأشارت 

يف للرقابة  مستقلة  كيهئة  )أمسنور(  وإحداث   ،2014 سنة  يف  جديد  نووي   قانون 

للدعم خاصة  بعثات  عرب  التقني  التعاون  جانب  إىل  واإلشعاعي،  النووي  .املجالني 
مصدر: فاس نيوز
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الرقابة عىل مجال  يف  منوذجا  أصبح  املغرب  أن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   أكدت 

.مفاعالت البحث النووية بإفريقيا وخارجها

 وأوضح مكتب اإلعالم والتواصل بالوكالة، يف مقال ضمن نرشته األسبوعية، أن املغرب

مارك )تريغا  البحث  مفاعل  يُشغل  الرقابة )II الذي  مجال  يف  للتدريب  مركزا   بات 

التفتيش يف  يحتذى  ومثاال  وخارجها،  إفريقيا  شامل  مبنطقة  النووية  املفاعالت  عىل 

.واالستقاللية واملوثوقية

 وأبرز املقال أن مفاعل )تريغا مارك( ،الذي يعد أكرب منشأة نووية يف املغرب وجزءا من

الصلة األنشطة ذات  النووية، يساهم يف مختلف  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني   املركز 

املشعة النفايات  وتدبري  الصناعية  والتطبيقات  النووي  الطب  يف  والتدريب  بالبحث 

النووي واإلشعاعي العام للوكالة املغربية للسالمة يف املجالني  ونقل املقال عن املدير 
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 أمسنور( الخامر املرابط، ترصيحات أكد فيها أن » تنظيم ومراقبة أي نشاط يتضمن(

.» مصادر مشعة يجب أن يتم بشكل دقيق ومضبوط ،وهو ما نجح املغرب يف القيام به

 وأبرز املسؤول أنه باإلضافة إىل اللوائح والقوانني ذات الصلة، يطور الخرباء واملتخصصون

نظام بناء عىل  والتفتيش،  الرقابة  آليات  باستمرار  النووية  السالمة  مجال  يف  املغاربة 

.مستقل بوظائف ومسؤوليات واضحة

 وأشارت الوكالة إىل تعاونها الوثيق مع اململكة يف املجال، وخاصة تطوير وسن قانون

 نووي جديد يف سنة 2014، وإحداث )أمسنور( كيهئة مستقلة للرقابة يف املجالني النووي

مصدر: مغرس.واإلشعاعي، إىل جانب التعاون التقني عرب بعثات خاصة للدعم

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية : املغرب أصبح منوذجا يف مجال الرقابة عىل مفاعالت البحثالوكالة الدولية للطاقة الذرية : املغرب أصبح منوذجا يف مجال الرقابة عىل مفاعالت البحث

النووية بإفريقياالنووية بإفريقيا

الرقابة عىل مجال  يف  منوذجا  أصبح  املغرب  أن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   أكدت 

.مفاعالت البحث النووية بإفريقيا وخارجها

 وأوضح مكتب اإلعالم والتواصل بالوكالة، يف مقال ضمن نرشته األسبوعية، أن املغرب

مارك )تريغا  البحث  مفاعل  يُشغل  الرقابة )II الذي  مجال  يف  للتدريب  مركزا   بات 

التفتيش يف  يحتذى  ومثاال  وخارجها،  إفريقيا  شامل  مبنطقة  النووية  املفاعالت   عىل 

.واالستقاللية واملوثوقية

 وأبرز املقال أن مفاعل )تريغا مارك( ،الذي يعد أكرب منشأة نووية يف املغرب وجزءا من

الصلة األنشطة ذات  النووية، يساهم يف مختلف  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني   املركز 

املشعة النفايات  وتدبري  الصناعية  والتطبيقات  النووي  الطب  يف  والتدريب  .بالبحث 

النووي واإلشعاعي العام للوكالة املغربية للسالمة يف املجالني   ونقل املقال عن املدير 

املرابط، ترصيحات أكد فيها أن “تنظيم ومراقبة أي نشاط يتضمن الخامر   )أمسنور( 

.“مصادر مشعة يجب أن يتم بشكل دقيق ومضبوط ،وهو ما نجح املغرب يف القيام به

 وأبرز املسؤول أنه باإلضافة إىل اللوائح والقوانني ذات الصلة، يطور الخرباء واملتخصصون

نظام بناء عىل  والتفتيش،  الرقابة  آليات  باستمرار  النووية  السالمة  مجال  يف   املغاربة 

.مستقل بوظائف ومسؤوليات واضحة

 وأشارت الوكالة إىل تعاونها الوثيق مع اململكة يف املجال، وخاصة تطوير وسن قانون

 نووي جديد يف سنة 2014، وإحداث )أمسنور( كيهئة مستقلة للرقابة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي، إىل جانب التعاون التقني عرب بعثات خاصة للدعم
مصدر:  24 أش

Sécurité nucléaire: AMSSNuR met en avant l’expérience du Maroc en matière d’urgencesSécurité nucléaire: AMSSNuR met en avant l’expérience du Maroc en matière d’urgences

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Khammar Mra-
bit a présenté, récemment, l’expérience du Maroc dans l’orga-
nisation de l’exercice de crise Convex-3 en 2013, intitulé Bab Al 
Maghrib, lors d’un webinaire sur les urgences déclenchées par 
des événements de sécurité nucléaire.
Un total de 59 Etats-membres de l’AIEA et 9 organisations in-
ternationales ont participé à cet exercice initié conjointement 
avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), in-
dique l’Agence marocaine dans un communiqué.
M. Mrabit qui préside en parallèle le réseau international pour 
l’éducation et la formation en matière de préparation et de 
conduite des interventions en cas de situation d’urgence nu-
cléaire ou radiologique (iNET-EPR) a souligné, lors de ce webinaire 
organisé récemment par l’AIEA en collaboration avec l’Agence 
européenne spécialisée dans la répression de la criminalité (EU-
ROPOL), les objectifs de cet exercice qui a eu lieu au Royaume, à 
savoir, entre autres tester les mécanismes de notification et d’ac-
tivation et évaluer la coordination entre les parties prenantes.

Il s’agit également, selon un communiqué d’AMSSNur, de tester 
les arrangements pour la fourniture d’assistance technique au 
niveau national et pour la demande d’assistance internationale 
dans ce domaine et d’évaluer l’efficacité du système national 
de réponse en cas de situation d’urgence nucléaire ou radio-
logique. Au niveau international, la finalité était de permettre 
aux États membres d’évaluer le système de réponse en cas d’ur-
gence radiologique déclenchée par un événement de sécurité 
nucléaire, d’évaluer le système international de management 
des urgences et d’identifier les bonnes pratiques et les pistes 
d’amélioration à l’échelle multilatérale, a-t-il expliqué.
M. Mrabit a, en outre, évoqué les défis confrontés lors de ce 
même exercice, notamment la confidentialité de l’information, 
la communication avec le public et les médias, le manque de 
personnel dédié, l’échange d’informations entre les autorités 
compétentes et la coordination de l’intervention, rappelant 
dans ce sens que les visioconférences, l’implication des médias, 
le renforcement des compétences et les formations consti-
tuent de bonnes pratiques pour la préparation à la conduite 
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des interventions en cas de situation d’urgence.
Le directeur général d’AMSSNur a indiqué, dans ce sillage, 
qu’au niveau national, le plan national d’intervention en cas de 
situation d’urgence nucléaire ou radiologique, qui est en phase 
de finalisation, a été établi en collaboration avec tous les orga-
nismes nationaux concernés, tout en respectant les exigences 
de l’AIEA en termes de préparation et de réponse aux urgences 
nucléaire ou radiologique.
Ayant connu la participation de plus de 250 personnes repré-
sentant les différents Etats membres de l’AIEA, ce webinaire 
a été l’occasion de présenter les orientations et les standards 
de l’AIEA dans le cadre de la préparation et de la réponse à 
des situations d’urgence nucléaire ou radiologique initiées

par des événements de sécurité nucléaire, de partager l’expé-
rience d’Europol et du Royaume du Maroc et de discuter les 
défis et bonnes pratiques dans ce domaine.
Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette rencontre 
virtuelle, notamment, les rôles et les responsabilités de l’AIEA 
en matière de réponse aux situations d’urgence, de notifica-
tion, d’échange d’information, de demande d’assistance et de 
développement de compétences en termes de préparation et 
de réponse aux situations d’urgence nucléaire ou radiologique, 
indique la même source, ajoutant que les rôles et les activités 
d’Europol en ce qui concerne l’intervention en cas de crimes 
liés aux matières nucléaires et radiologiques ont également été 
présentés. Source :  MAP Ecology 

AMSSNuR met en avant l’expérience du Maroc en matière d’urgences déclenchées AMSSNuR met en avant l’expérience du Maroc en matière d’urgences déclenchées 
par des événements de sécurité nucléairepar des événements de sécurité nucléaire

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Khammar Mra-
bit a présenté, récemment, l’expérience du Maroc dans l’orga-
nisation de l’exercice de crise Convex-3 en 2013, intitulé Bab Al 
Maghrib, lors d’un webinaire sur les urgences déclenchées par 
des événements de sécurité nucléaire.
Un total de 59 Etats-membres de l’AIEA et 9 organisations in-
ternationales ont participé à cet exercice initié conjointement 
avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), in-
dique l’Agence marocaine dans un communiqué.
M. Mrabit qui préside en parallèle le réseau international pour 
l’éducation et la formation en matière de préparation et de 
conduite des interventions en cas de situation d’urgence nu-
cléaire ou radiologique (iNET-EPR) a souligné, lors de ce we-
binaire organisé récemment par l’AIEA en collaboration avec 
l’Agence européenne spécialisée dans la répression de la cri-
minalité (EUROPOL), les objectifs de cet exercice qui a eu lieu 
au Royaume, à savoir, entre autres tester les mécanismes de 
notification et d’activation et évaluer la coordination entre les 
parties prenantes.
Il s’agit également, selon un communiqué d’AMSSNur, de tester 
les arrangements pour la fourniture d’assistance technique au

au niveau national et pour la demande d’assistance internatio-
nale dans ce domaine et d’évaluer l’efficacité du système na-
tional de réponse en cas de situation d’urgence nucléaire ou 
radiologique.
Au niveau international, la finalité était de permettre aux États 
membres d’évaluer le système de réponse en cas d’urgence 
radiologique déclenchée par un événement de sécurité nu-
cléaire, d’évaluer le système international de management 
des urgences et d’identifier les bonnes pratiques et les pistes 
d’amélioration à l’échelle multilatérale, a-t-il expliqué. M. Mra-
bit a, en outre, évoqué les défis confrontés lors de ce même 
exercice, notamment la confidentialité de l’information, la 
communication avec le public et les médias, le manque de per-
sonnel dédié, l’échange d’informations entre les autorités com-
pétentes et la coordination de l’intervention, rappelant dans 
ce sens que les visioconférences, l’implication des médias, le 
renforcement des compétences et les formations constituent 
de bonnes pratiques pour la préparation à la conduite des in-
terventions en cas de situation d’urgence.
Le directeur général d’AMSSNur a indiqué, dans ce sillage, 
qu’au niveau national, le plan national d’intervention en cas de 
situation d’urgence nucléaire ou radiologique, qui est en phase 
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AMSSNuR Highlights Morocco’s Experience with Emergencies Triggered AMSSNuR Highlights Morocco’s Experience with Emergencies Triggered 
by Nuclear Safety Eventsby Nuclear Safety Events

Director general of the Moroccan Agency for nuclear and 
radiological Safety and Security (AMSSNuR), Khammar 
Mrabit has recently presented Morocco’s experience in or-
ganizing the Convex-3 crisis exercise in 2013, entitled Bab 
Al Maghrib, during a webinar on emergencies triggered by 
nuclear safety events.
A total of 59 member States of the International Atomic Energy 
Agency ( IAEA) and 9 international organizations participated 
in this exercise initiated jointly with IAEA, the Moroccan agency 
said in a statement.
Mrabit, who simultaneously chairs the International Network 
for Education and Training in Nuclear and Radiological Emer-
gency Preparedness and Response (iNET-EPR), highlighted, du-
ring this recent webinar organized by the IAEA in collaboration 
with the European Union’s law enforcement agency (EUROPOL), 
the objectives of this exercise, which took place in the King-
dom, namely, inter alia, to test the notification and activation 
mechanisms and to assess coordination between stakeholders.

According to an AMSSNur statement, it is also a matter of tes-
ting arrangements for the provision of technical assistance at 
the national level and for the request for international assistan-
ce in this field and to assess the effectiveness of the national 
response system in the event of a nuclear or radiological emer-
gency.
  At the international level, the aim was to enable member 
States to evaluate the response system in case of a radiological 
emergency triggered by a nuclear safety event, to assess the 
international emergency management system and to identify 
good practices and areas for improvement at the multilateral 
level, he explained.
The director general of AMSSNur also indicated that nationally, 
the national nuclear or radiological emergency response plan, 
which is in the process of being finalized, has been established 
in collaboration with all relevant national agencies, while com-
plying with IAEA requirements in terms of preparedness and 
response to nuclear or radiological emergencies.

organismes nationaux concernés, tout en respectant les exi-
gences de l’AIEA en termes de préparation et de réponse aux 
urgences nucléaire ou radiologique.
Ayant connu la participation de plus de 250 personnes repré-
sentant les différents Etats membres de l’AIEA, ce webinaire a 
été l’occasion de présenter les orientations et les standards de 
l’AIEA dans le cadre de la préparation et de la réponse à des
situations d’urgence nucléaire ou radiologique initiées par 
des événements de sécurité nucléaire, de partager l’ex-
périence d’Europol et du Royaume du Maroc et de dis-
cuter les défis et bonnes pratiques dans ce domaine.

 Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette rencontre 
virtuelle, notamment, les rôles et les responsabilités de l’AIEA 
en matière de réponse aux situations d’urgence, de notifica-
tion, d’échange d’information, de demande d’assistance et de 
développement de compétences en termes de préparation et 
de réponse aux situations d’urgence nucléaire ou radiologique, 
indique la même source, ajoutant que les rôles et les activités 
d’Europol en ce qui concerne l’intervention en cas de crimes 
liés aux matières nucléaires et radiologiques ont également été 
présentés. Source :  La relève 

Source :  MAP 
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AMSSNuR Highlights Morocco’s Experience with Emergencies Triggered by Nuclear Safety AMSSNuR Highlights Morocco’s Experience with Emergencies Triggered by Nuclear Safety 
EventsEvents

Director general of the Moroccan Agency for nuclear and ra-
diological Safety and Security (AMSSNuR), Khammar Mrabit 
has recently presented Morocco’s experience in organizing 
the Convex-3 crisis exercise in 2013, entitled Bab Al Maghrib, 
during a webinar on emergencies triggered by nuclear safety 
events.
A total of 59 member States of the International Atomic Energy 
Agency ( IAEA) and 9 international organizations participated 
in this exercise initiated jointly with IAEA, the Moroccan agency 
said in a statement.
Mrabit, who simultaneously chairs the International Network 
for Education and Training in Nuclear and Radiological Emer-
gency Preparedness and Response (iNET-EPR), highlighted, du-
ring this recent webinar organized by the IAEA in collaboration 
with the European Union’s law enforcement agency (EUROPOL), 
the objectives of this exercise, which took place in the King-
dom, namely, inter alia, to test the notification and activation 
mechanisms and to assess coordination between stakeholders.

According to an AMSSNur statement, it is also a matter of tes-
ting arrangements for the provision of technical assistance at 
the national level and for the request for international assistan-
ce in this field and to assess the effectiveness of the national 
response system in the event of a nuclear or radiological emer-
gency.
  At the international level, the aim was to enable member 
States to evaluate the response system in case of a radiological 
emergency triggered by a nuclear safety event, to assess the 
international emergency management system and to identify 
good practices and areas for improvement at the multilateral 
level, he explained.
The director general of AMSSNur also indicated that nationally, 
the national nuclear or radiological emergency response plan, 
which is in the process of being finalized, has been established 
in collaboration with all relevant national agencies, while com-
plying with IAEA requirements in terms of preparedness and 
response to nuclear or radiological emergencies.

Source :  maroc.ma 

  الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي.. الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالنيالطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي.. الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني

النووي واإلشعاعي تستعرض تجربة املغربالنووي واإلشعاعي تستعرض تجربة املغرب

النووي األمن  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   استعرض 

 واإلشعاعي، الخامر مرابط، خالل ندوة عن بعد نظمت، مؤخرا، حول موضوع حاالت

 الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي، تجربة املغرب يف تنظيم “متارين الطوارئ يف

.“إطار االتفاقيتني” )كونفيكس 3( خالل سنة 2013، املسمى “باب املغرب

الذرية للطاقة  الدولية  بالوكالة  عضو  دولة   59 أن  بالغ،  يف  املغربية،  الوكالة   وذكرت 

 وتسع منظامت دولية شاركت يف هذا التمرين املنظم بشكل مشرتك مع الوكالة الدولية

.للطاقة الذرية

مجال يف  والتدريب  للتعليم  الدولية  الشبكة  أيضا  يرأس  الذي   ، مرابط  السيد   وأكد 

هذه خالل  اإلشعاعية،  أو  النووية  الطوارئ  حاالت  يف  التدخالت  وتنفيذ   إعداد 

الوكالة مع  بالتعاون  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مؤخرا  نظمتها  التي   الندوة 

التمرين، هذا  أهداف  من  أن  )يوروبول(،  الجرمية  مكافحة  يف  املتخصصة   األوروبية 

التنسيق بني األطراف والتفعيل وتقييم  التبليغ  آليات  اختبار  اململكة،  .الذي جرى يف 
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املساعدة لتقديم  الرتتيبات  باختبار  البالغ،  وفق  أيضا،  األمر   ويتعلق 

املجال هذا  يف  الدولية  املساعدة  ولطلب  الوطني،  املستوى  عىل   التقنية 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحالة  الوطني  التأهب  نظام  فعالية  .وتقييم 

متكني يف  التمرين  من  الهدف  متثل  املتحدث،  يضيف  الدويل،  الصعيد   وعىل 

اإلشعاعية الطوارئ  لحالة  والتصدي  التأهب  نظام  تقييم  من  األعضاء   الدول 

الطوارئ إلدارة  الدويل  النظام  وتقييم  النووي،  باألمن  مرتبطة  حدث  عن  الناجمة 

األطراف متعدد  املستوى  عىل  تحسينه  وزيادة  الجيدة  املامرسات  .وتحديد 

رسية سيام  وال  التمرين،  هذا  واجهها  التي  التحديات  إىل  مرابط  السيد  تطرق   كام 

،املعلومات، والتواصل مع الرأي العام ووسائل اإلعالم، ونقص املوارد البرشية املتخصصة

هذا  يف  مذكرا  التدخل،  وتنسيق  املختصة،  السلطات  بني  املعلومات   وتبادل 

القدرات وتعزيز  اإلعالم،  وسائل  وانخراط  الفيديو،  عرب  التواصل  بأن   الصدد، 

الطوارئ حالة  يف  التدخالت  تنفيذ  إلعداد  فضىل  مامرسات  تشكل  والتدريبات 

لألمن   املغربية  للوكالة  العام  املدير  أشار  الوطني،  املستوى  وعىل  ذاته،  السياق  يف 

الوطنية يف التدخل  بلورة خطة  أنه متت  النووي واإلشعاعي إىل  املجالني  والسالمة يف 

 حالة الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، التي توجد اآلن قيد الصياغة النهائية، بالتعاون 

 مع جميع الهيئات الوطنية املعنية، ويف احرتام ملتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

.من حيث االستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وشكلت هذه الندوة عن بعد، التي عرفت مشاركة أزيد من 250 مشاركا ميثلون مختلف

التوجيهية املبادئ  لتقديم  فرصة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء   الدول 

الطوارئ لحاالت  والتأهب  اإلعداد  إطار  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   ومعايري 

اليوروبول تجربة  وتقاسم  النووي،  األمن  أحداث  عن  الناجمة  اإلشعاعية  أو   النووية 

.واململكة املغربية ومناقشة التحديات واملامرسات الفضىل يف املجال

الخصوص عىل  منها  مواضيع  عدة  ذاته،  املصدر  وفق  االفرتايض،  اللقاء  هذا   وتناول 

التأهب والتصدي لحاالت الذرية يف مجال  الدولية للطاقة  الوكالة   أدوار ومسؤوليات 

 الطوارئ، والتبليغ املبكر وتبادل املعلومات وطلب املساعدة وتطوير املهارات من حيث

 اإلعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، مضيفا أنه تم كذلك عرض

 أدوار وأنشطة اليوروبول يف ما يتعلق بالتدخل يف حالة الجرائم املتعلقة باملواد النووية

مصدر: وكالة املغرب العريب لألنباء.واإلشعاعية

  الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي.. الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالنيالطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي.. الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني

النووي واإلشعاعي تستعرض تجربة املغربالنووي واإلشعاعي تستعرض تجربة املغرب

النووي األمن  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   ستعرض 

 واإلشعاعي، الخامر مرابط، خالل ندوة عن بعد نظمت، مؤخرا، حول موضوع حاالت

 الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي، تجربة املغرب يف تنظيم “متارين الطوارئ يف

.“إطار االتفاقيتني” )كونفيكس 3( خالل سنة 2013، املسمى “باب املغرب

الذرية للطاقة  الدولية  بالوكالة  عضو  دولة   59 أن  بالغ،  يف  املغربية،  الوكالة   وذكرت 

 وتسع منظامت دولية شاركت يف هذا التمرين املنظم بشكل مشرتك مع الوكالة الدولية

.للطاقة الذرية

 وأكد السيد مرابط ، الذي يرأس أيضا الشبكة الدولية للتعليم والتدريب يف مجال إعداد

التي الندوة  اإلشعاعية، خالل هذه  أو  النووية  الطوارئ  التدخالت يف حاالت   وتنفيذ 

 نظمتها مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة األوروبية املتخصصة

الذي جرى يف اململكة، التمرين،  الجرمية )يوروبول(، أن من أهداف هذا   يف مكافحة 

.اختبار آليات التبليغ والتفعيل وتقييم التنسيق بني األطراف

املساعدة لتقديم  الرتتيبات  باختبار  البالغ،  وفق  أيضا،  األمر   ويتعلق 

املجال هذا  يف  الدولية  املساعدة  ولطلب  الوطني،  املستوى  عىل   التقنية 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحالة  الوطني  التأهب  نظام  فعالية  .وتقييم 

 وعىل الصعيد الدويل، يضيف املتحدث، متثل الهدف من التمرين يف متكني الدول األعضاء

من تقييم نظام التأهب والتصدي لحالة الطوارئ اإلشعاعية الناجمة عن حدث مرتبطة

 باألمن النووي، وتقييم النظام الدويل إلدارة الطوارئ وتحديد املامرسات الجيدة وزيادة

.تحسينه عىل املستوى متعدد األطراف

رسية سيام  وال  التمرين،  هذا  واجهها  التي  التحديات  إىل  مرابط  السيد  تطرق   كام 

 املعلومات، والتواصل مع الرأي العام ووسائل اإلعالم، ونقص املوارد البرشية املتخصصة،

 وتبادل املعلومات بني السلطات املختصة، وتنسيق التدخل، مذكرا يف هذا الصدد، بأن

تشكل والتدريبات  القدرات  وتعزيز  اإلعالم،  وسائل  وانخراط  الفيديو،  عرب   التواصل 

.مامرسات فضىل إلعداد تنفيذ التدخالت يف حالة الطوارئ

لألمن املغربية  للوكالة  العام  املدير  أشار  الوطني،  املستوى  وعىل  ذاته،  السياق   يف 

الوطنية يف التدخل  بلورة خطة  أنه متت  النووي واإلشعاعي إىل  املجالني   والسالمة يف 

 حالة الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، التي توجد اآلن قيد الصياغة النهائية، بالتعاون مع

 جميع الهيئات الوطنية املعنية، ويف احرتام ملتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من

.حيث االستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وشكلت هذه الندوة عن بعد، التي عرفت مشاركة أزيد من 250 مشاركا ميثلون مختلف

التوجيهية املبادئ  لتقديم  فرصة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء   الدول 

الطوارئ لحاالت  والتأهب  اإلعداد  إطار  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   ومعايري 

اليوروبول تجربة  وتقاسم  النووي،  األمن  أحداث  عن  الناجمة  اإلشعاعية  أو   النووية 

.واململكة املغربية ومناقشة التحديات واملامرسات الفضىل يف املجال
مصدر: اكورا
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الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تستعرض تجربة املغربالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تستعرض تجربة املغرب

النووي األمن  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   استعرض 

 واإلشعاعي، الخامر مرابط، خالل ندوة عن بعد نظمت، مؤخرا، حول موضوع حاالت

 الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي، تجربة املغرب يف تنظيم “متارين الطوارئ يف

.“إطار االتفاقيتني” )كونفيكس 3( خالل سنة 2013، املسمى “باب املغرب

الذرية للطاقة  الدولية  بالوكالة  عضو  دولة   59 أن  بالغ،  يف  املغربية،  الوكالة   وذكرت 

 وتسع منظامت دولية شاركت يف هذا التمرين املنظم بشكل مشرتك مع الوكالة الدولية

.للطاقة الذرية

 وأكد السيد مرابط ، الذي يرأس أيضا الشبكة الدولية للتعليم والتدريب يف مجال إعداد

التي الندوة  اإلشعاعية، خالل هذه  أو  النووية  الطوارئ  التدخالت يف حاالت   وتنفيذ 

 نظمتها مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة األوروبية املتخصصة

الذي جرى يف اململكة، التمرين،  الجرمية )يوروبول(، أن من أهداف هذا   يف مكافحة 

.اختبار آليات التبليغ والتفعيل وتقييم التنسيق بني األطراف

 ويتعلق األمر أيضا، وفق البالغ، باختبار الرتتيبات لتقديم املساعدة التقنية عىل املستوى

 الوطني، ولطلب املساعدة الدولية يف هذا املجال وتقييم فعالية نظام التأهب الوطني

.لحالة الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وعىل الصعيد الدويل، يضيف املتحدث، متثل الهدف من التمرين يف متكني الدول األعضاء

 من تقييم نظام التأهب والتصدي لحالة الطوارئ اإلشعاعية الناجمة عن حدث مرتبطة

 باألمن النووي، وتقييم النظام الدويل إلدارة الطوارئ وتحديد املامرسات الجيدة وزيادة

.تحسينه عىل املستوى متعدد األطراف

كام تطرق السيد مرابط إىل التحديات التي واجهها هذا التمرين، وال سيام رسية

 املعلومات، والتواصل مع الرأي العام ووسائل اإلعالم، ونقص املوارد البرشية املتخصصة،

 وتبادل املعلومات بني السلطات املختصة، وتنسيق التدخل، مذكرا يف هذا الصدد، بأن

تشكل والتدريبات  القدرات  وتعزيز  اإلعالم،  وسائل  وانخراط  الفيديو،  عرب   التواصل 

.مامرسات فضىل إلعداد تنفيذ التدخالت يف حالة الطوارئ

لألمن املغربية  للوكالة  العام  املدير  أشار  الوطني،  املستوى  وعىل  ذاته،  السياق   يف 

الوطنية يف التدخل  بلورة خطة  أنه متت  النووي واإلشعاعي إىل  املجالني   والسالمة يف 

 حالة الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، التي توجد اآلن قيد الصياغة النهائية، بالتعاون مع

 جميع الهيئات الوطنية املعنية، ويف احرتام ملتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من

.حيث االستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وشكلت هذه الندوة عن بعد، التي عرفت مشاركة أزيد من 250 مشاركا ميثلون مختلف

التوجيهية املبادئ  لتقديم  فرصة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء   الدول 

الطوارئ لحاالت  والتأهب  اإلعداد  إطار  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   ومعايري 

اليوروبول تجربة  وتقاسم  النووي،  األمن  أحداث  عن  الناجمة  اإلشعاعية  أو   النووية 

.واململكة املغربية ومناقشة التحديات واملامرسات الفضىل يف املجال

الخصوص عىل  منها  مواضيع  عدة  ذاته،  املصدر  وفق  االفرتايض،  اللقاء  هذا   وتناول 

التأهب والتصدي لحاالت الذرية يف مجال  الدولية للطاقة  الوكالة   أدوار ومسؤوليات 

 الطوارئ، والتبليغ املبكر وتبادل املعلومات وطلب املساعدة وتطوير املهارات من حيث

 اإلعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، مضيفا أنه تم كذلك عرض

 أدوار وأنشطة اليوروبول يف ما يتعلق بالتدخل يف حالة الجرائم املتعلقة باملواد النووية

مصدر: هاشتاغ.واإلشعاعية
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  الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي.. الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالنيالطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي.. الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني

النووي واإلشعاعي تستعرض تجربة املغربالنووي واإلشعاعي تستعرض تجربة املغرب

 قّدم الخامر مرابط، املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة النووية واإلشعاعية،خالل

 ندوة، عن بُعد، حول مسألة حاالت الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي، تجربة

 املغرب يف تنظيم “متارين الطوارئ يف إطار االتفاقيتني” )كونفيكس 3( خالل سنة 2013،

.“املسمى “باب املغرب

إعداد مجال  يف  والتدريب  للتعليم  الدولية  الشبكة  أيضا  يرأس  الذي  مرابط،   وأكد 

التي الندوة  خالل  اإلشعاعية،  أو  النووية  الطوارئ  حاالت  يف  التدخالت   وتنفيذ 

يف املتخصصة  األوروبية  الوكالة  مع  بالتعاون  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   نظمتها 

اململكة، يف  جرى  الذي  التمرين،  هذا  أهداف  من  أن  )يوروبول(،  الجرمية   مكافحة 

الهدف من أن  التنسيق بني األطراف؛ وأضاف  التبليغ والتفعيل وتقييم  آليات   اختبار 

 التمرين ،عىل الصعيد الدويل،يتمثل يف متكني الدول األعضاء من تقييم نظام التأهب

 والتصدي لحالة الطوارئ اإلشعاعية الناجمة عن حدث مرتبطة باألمن النووي، وتقييم

عىل تحسينه  وزيادة   ، الجيدة  املامرسات  ،وتحديد  الطوارئ  إلدارة  الدويل   النظام 

.املستوى متعدد األطراف

 من ناحية ثانية،تطرق مرابط إىل التحديات التي واجهها هذا التمرين، ال سيام ما يتعلق

البرشية املوارد  ونقص  اإلعالم،  ووسائل  العام  الرأي  مع  والتواصل  املعلومات،   برسية 

 املتخصصة، وتبادل املعلومات بني السلطات املختصة، وتنسيق التدخل، مذكرا يف هذا

 الصدد، أن التواصل عرب الفيديو، وانخراط وسائل اإلعالم، وتعزيز القدرات والتدريبات،

.تشكل مامرسات جيدة إلعداد تنفيذ التدخالت يف حالة الطوارئ

 تجدر اإلشارة إىل أن 59 دولة ،عضو بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسع منظامت

.دولية ،شاركت يف هذا التمرين املنظم بشكل مشرتك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مصدر: سكوبريس

ندوة : التجربة املغربية يف تنظيم الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النوويندوة : التجربة املغربية يف تنظيم الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي

النووي األمن  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   استعرض 

 واإلشعاعي، الخامر مرابط، خالل ندوة عن بعد نظمت، مؤخرا، حول موضوع حاالت

 الطوارئ الناجمة عن أحداث األمن النووي، تجربة املغرب يف تنظيم “متارين الطوارئ يف

.“إطار االتفاقيتني” )كونفيكس 3( خالل سنة 2013، املسمى “باب املغرب

الذرية للطاقة  الدولية  بالوكالة  عضو  دولة   59 أن  بالغ،  يف  املغربية،  الوكالة   وذكرت 

 وتسع منظامت دولية شاركت يف هذا التمرين املنظم بشكل مشرتك مع الوكالة الدولية

.للطاقة الذرية

 وأكد السيد مرابط، خالل هذه الندوة التي نظمتها مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 بالتعاون مع الوكالة األوروبية املتخصصة يف مكافحة الجرمية )يوروبول(، أن من أهداف

 هذا التمرين، الذي جرى يف اململكة، اختبار آليات التبليغ والتفعيل وتقييم التنسيق

.بني األطراف

 ويتعلق األمر أيضا، وفق البالغ، باختبار الرتتيبات لتقديم املساعدة التقنية عىل املستوى

 الوطني، ولطلب املساعدة الدولية يف هذا املجال وتقييم فعالية نظام التأهب الوطني

.لحالة الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وعىل الصعيد الدويل، يضيف املتحدث، متثل الهدف من التمرين يف متكني الدول األعضاء

 من تقييم نظام التأهب والتصدي لحالة الطوارئ اإلشعاعية الناجمة عن حدث مرتبطة

 باألمن النووي، وتقييم النظام الدويل إلدارة الطوارئ وتحديد املامرسات الجيدة وزيادة

.تحسينه عىل املستوى متعدد األطراف

رسية سيام  وال  التمرين،  هذا  واجهها  التي  التحديات  إىل  مرابط  السيد  تطرق  كام 

 املعلومات، والتواصل مع الرأي العام ووسائل اإلعالم، ونقص املوارد البرشية املتخصصة،

 وتبادل املعلومات بني السلطات املختصة، وتنسيق التدخل، مذكرا يف هذا الصدد، بأن

تشكل والتدريبات  القدرات  وتعزيز  اإلعالم،  وسائل  وانخراط  الفيديو،  عرب   التواصل 

.مامرسات فضىل إلعداد تنفيذ التدخالت يف حالة الطوارئ

لألمن املغربية  للوكالة  العام  املدير  أشار  الوطني،  املستوى  وعىل  ذاته،  السياق   يف 

الوطنية يف التدخل  بلورة خطة  أنه متت  النووي واإلشعاعي إىل  املجالني   والسالمة يف 

 حالة الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، التي توجد اآلن قيد الصياغة النهائية، بالتعاون مع

 جميع الهيئات الوطنية املعنية، ويف احرتام ملتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من

.حيث االستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وشكلت هذه الندوة عن بعد، التي عرفت مشاركة أزيد من 250 مشاركا ميثلون مختلف

التوجيهية املبادئ  لتقديم  فرصة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء   الدول 

الطوارئ لحاالت  والتأهب  اإلعداد  إطار  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   ومعايري 

اليوروبول تجربة  وتقاسم  النووي،  األمن  أحداث  عن  الناجمة  اإلشعاعية  أو   النووية 

.واململكة املغربية ومناقشة التحديات واملامرسات الفضىل يف املجال

 وتناول هذا اللقاء االفرتايض، وفق املصدر ذاته، عدة مواضيع منها عىل الخصوص أدوار

 ومسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مجال التأهب والتصدي لحاالت الطوارئ،

تم أنه  مضيفا  املهارات،  وتطوير  املساعدة  وطلب  املعلومات  وتبادل  املبكر   والتبليغ 

 كذلك عرض أدوار وأنشطة اليوروبول يف ما يتعلق بالتدخل يف حالة الجرائم املتعلقة

مصدر: صباح طنجة.باملواد النووية واإلشعاعية
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L’AMSSNuR œuvre constamment à consolider son positionnement en AfriqueL’AMSSNuR œuvre constamment à consolider son positionnement en Afrique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNuR) œuvre constamment à consolider son 
positionnement en Afrique, par le biais de la coopération Sud-
Sud.
L’AMSSNuR a toujours veillé à consolider et à prioriser ses rela-
tions avec les pays du Sud, notamment africains, par le biais de 
la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite (AMSSNuR- 
Agence internationale de l’énergie atomique – organisations 
consœurs africaines), a relevé l’AMSSNuR dans un communi-
qué, notant qu’elle en a fait l’une des priorités de son axe stra-
tégique pour 2017-2021.
En effet, l’agence s’est engagée dans les réseaux régionaux et 
a partagé son expérience dans le domaine de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques, avec les autorités afri-
caines intéressées, a souligné la même source, précisant que le 
but ultime étant de renforcer la protection de l’Homme, de la 
société et de l’environnement contre les risques potentiels liés 
aux rayonnements ionisants et de bénéficier davantage des 
applications dans divers secteurs d’activité.
Rappelant la présidence du directeur général de l’AMSSNuR 
du « Forum of Nuclear Regulatory Bodies in Africa » en 2019, 
l’agence marocaine a indiqué que cette élection est une re-
connaissance des étapes franchies au niveau de la mise à 
niveau du cadre réglementaire et de contrôle marocain en 
termes de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, 
mais aussi une confirmation de la confiance des pays africains

dans le modèle réglementaire marocain, dans ses capacités na-
tionales ainsi que dans ses infrastructures.
Le Royaume du Maroc s’impose, aujourd’hui, en tant que mo-
dèle en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radio-
logiques au niveau régional, révèle le communiqué, ajoutant 
qu’il est tenu de partager son expérience avec les pays africains 
dans le cadre de la coopération Sud-Sud, prônée par SM le Roi 
Mohammed VI.
Dans ce sens, l’AMSSNuR a procédé à la signature de plusieurs 
mémorandums d’entente quinquennaux avec ses autorités 
consœurs au Burkina-Faso, en Mauritanie et au Rwanda, afin 
de faciliter l’échange d’informations et d’expertise dans les do-
maines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
au niveau africain, note-t-on.
En outre, l’AMSSNuR tâche de faire profiter les organismes 
africains de l’assistance qu’elle reçoit de ses partenaires en Eu-
rope et en Amérique, dont l’infrastructure réglementaire et de 
contrôle est plus développée.
L’objectif de toutes ces actions entreprises par AMSSNuR est de 
fluidifier l’échange des informations et des expériences en ma-
tière de sécurité nucléaire et radiologique, de renforcer les ca-
pacités et le savoir-faire de l’ensemble des pays africains dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiolo-
giques et de contribuer à la promotion de la coopération régio-
nale au niveau du continent, conclut le communiqué.

Source : M AP Ecology 

L’AMSSNuR œuvre constamment à consolider son positionnement en AfriqueL’AMSSNuR œuvre constamment à consolider son positionnement en Afrique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNuR) œuvre constamment à consolider son 
positionnement en Afrique, par le biais de la coopération Sud-
Sud.
L’AMSSNuR a toujours veillé à consolider et à prioriser ses rela-
tions avec les pays du Sud, notamment africains, par le biais de 
la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite (AMSSNuR- 
Agence internationale de l’énergie atomique – organisations 
consœurs africaines), a relevé l’AMSSNuR dans un communi-
qué, notant qu’elle en a fait l’une des priorités de son axe stra-
tégique pour 2017-2021.
En effet, l’agence s’est engagée dans les réseaux régionaux et

a partagé son expérience dans le domaine de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques, avec les autorités afri-
caines intéressées, a souligné la même source, précisant que 
le but ultime étant de renforcer la protection de l’Homme, 
de la société et de l’environnement contre les risques po-
tentiels liés aux rayonnements ionisants et de bénéficier 
davantage des applications dans divers secteurs d’activité.
Rappelant la présidence du directeur général de l’AMSS-
NuR du «  Forum of Nuclear Regulatory Bodies in Africa  » 
en 2019, l’agence marocaine a indiqué que cette élection 
est une reconnaissance des étapes franchies au niveau 
de la mise à niveau du cadre réglementaire et de contrôle
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marocain en termes de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques, mais aussi une confirmation de la confiance des 
pays africains dans le modèle réglementaire marocain, dans 
ses capacités nationales ainsi que dans ses infrastructures.
Le Royaume du Maroc s’impose, aujourd’hui, en tant que modèle 
en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
au niveau régional, révèle le communiqué, ajoutant qu’il est tenu 
de partager son expérience avec les pays africains dans le cadre 
de la coopération Sud-Sud, prônée par SM le Roi Mohammed VI.
Dans ce sens, l’AMSSNuR a procédé à la signature de plusieurs 
mémorandums d’entente quinquennaux avec ses autorités 
consœurs au Burkina-Faso, en Mauritanie et au Rwanda, afin 
de faciliter l’échange d’informations et d’expertise dans les

domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiolo-
giques au niveau africain, note-t-on.
En outre, l’AMSSNuR tâche de faire profiter les organismes 
africains de l’assistance qu’elle reçoit de ses partenaires en Eu-
rope et en Amérique, dont l’infrastructure réglementaire et de 
contrôle est plus développée.
L’objectif de toutes ces actions entreprises par AMSSNuR est de 
fluidifier l’échange des informations et des expériences en ma-
tière de sécurité nucléaire et radiologique, de renforcer les ca-
pacités et le savoir-faire de l’ensemble des pays africains dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiolo-
giques et de contribuer à la promotion de la coopération régio-
nale au niveau du continent, conclut le communiqué.

Source :  2M 

L’AMSSNuR œuvre constamment à consolider son positionnement en AfriqueL’AMSSNuR œuvre constamment à consolider son positionnement en Afrique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécuri-
té nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) œuvre 
constamment à consolider son positionnement 
en Afrique, par le biais de la coopération Sud-Sud.
L’AMSSNuR a toujours veillé à consolider et à priori-
ser ses relations avec les pays du Sud, notamment afri-
cains, par le biais de la coopération Sud-Sud et la coo-
pération tripartite (AMSSNuR- Agence internationale de 
l’énergie atomique – organisations consœurs africaines), a 
relevé l’AMSSNuR dans un communiqué, notant qu’elle en a 
fait l’une des priorités de son axe stratégique pour 2017-2021.
En effet, l’agence s’est engagée dans les réseaux régionaux et 
a partagé son expérience dans le domaine de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques, avec les autorités afri-
caines intéressées, a souligné la même source, précisant que 
le but ultime étant de renforcer la protection de l’Homme, 
de la société et de l’environnement contre les risques po-
tentiels liés aux rayonnements ionisants et de bénéficier 
davantage des applications dans divers secteurs d’activité.
Rappelant la présidence du directeur général de l’AMSS-
NuR du «  Forum of Nuclear Regulatory Bodies in Africa  » en 
2019, l’agence marocaine a indiqué que cette élection est 
une reconnaissance des étapes franchies au niveau de la 
mise à niveau du cadre réglementaire et de contrôle ma-
rocain en termes de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques, mais aussi une confirmation de la confiance 

des pays africains dans le modèle réglementaire marocain, 
dans ses capacités nationales ainsi que dans ses infrastructures.
Le Royaume du Maroc s’impose, aujourd’hui, en tant que mo-
dèle en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radio-
logiques au niveau régional, révèle le communiqué, ajoutant 
qu’il est tenu de partager son expérience avec les pays africains 
dans le cadre de la coopération Sud-Sud, prônée par SM le Roi 
Mohammed VI.
Dans ce sens, l’AMSSNuR a procédé à la signature de plusieurs 
mémorandums d’entente quinquennaux avec ses autorités 
consœurs au Burkina-Faso, en Mauritanie et au Rwanda, afin 
de faciliter l’échange d’informations et d’expertise dans les do-
maines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
au niveau africain, note-t-on.
En outre, l’AMSSNuR tâche de faire profiter les organismes 
africains de l’assistance qu’elle reçoit de ses partenaires en Eu-
rope et en Amérique, dont l’infrastructure réglementaire et de 
contrôle est plus développée.
L’objectif de toutes ces actions entreprises par AMSSNuR est de 
fluidifier l’échange des informations et des expériences en ma-
tière de sécurité nucléaire et radiologique, de renforcer les ca-
pacités et le savoir-faire de l’ensemble des pays africains dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiolo-
giques et de contribuer à la promotion de la coopération régio-
nale au niveau du continent, conclut le communiqué.

Source :  HESPRESS 
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L’AMSSNuR œuvre constamment à consolider son positionnement en AfriqueL’AMSSNuR œuvre constamment à consolider son positionnement en Afrique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et ra-
diologiques (AMSSNuR) œuvre constamment à consolider son 
positionnement en Afrique, par le biais de la coopération Sud-
Sud.
L’AMSSNuR a toujours veillé à consolider et à prioriser ses rela-
tions avec les pays du Sud, notamment africains, par le biais de 
la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite (AMSSNuR- 
Agence internationale de l’énergie atomique – organisations 
consœurs africaines), a relevé l’AMSSNuR dans un communi-
qué, notant qu’elle en a fait l’une des priorités de son axe stra-
tégique pour 2017-2021.
En effet, l’agence s’est engagée dans les réseaux régionaux et 
a partagé son expérience dans le domaine de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques, avec les autorités afri-
caines intéressées, a souligné la même source, précisant que le 
but ultime étant de renforcer la protection de l’Homme, de la 
société et de l’environnement contre les risques potentiels liés 
aux rayonnements ionisants et de bénéficier davantage des 
applications dans divers secteurs d’activité.
Rappelant la présidence du directeur général de l’AMSSNuR 
du « Forum of Nuclear Regulatory Bodies in Africa » en 2019, 
l’agence marocaine a indiqué que cette élection est une re-
connaissance des étapes franchies au niveau de la mise à 
niveau du cadre réglementaire et de contrôle marocain en 
termes de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, 
mais aussi une confirmation de la confiance des pays africains

dans le modèle réglementaire marocain, dans ses capacités na-
tionales ainsi que dans ses infrastructures.
Le Royaume du Maroc s’impose, aujourd’hui, en tant que mo-
dèle en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radio-
logiques au niveau régional, révèle le communiqué, ajoutant 
qu’il est tenu de partager son expérience avec les pays africains 
dans le cadre de la coopération Sud-Sud, prônée par SM le Roi 
Mohammed VI.
Dans ce sens, l’AMSSNuR a procédé à la signature de plusieurs 
mémorandums d’entente quinquennaux avec ses autorités 
consœurs au Burkina-Faso, en Mauritanie et au Rwanda, afin 
de faciliter l’échange d’informations et d’expertise dans les do-
maines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
au niveau africain, note-t-on.
En outre, l’AMSSNuR tâche de faire profiter les organismes 
africains de l’assistance qu’elle reçoit de ses partenaires en Eu-
rope et en Amérique, dont l’infrastructure réglementaire et de 
contrôle est plus développée.
L’objectif de toutes ces actions entreprises par AMSSNuR est de 
fluidifier l’échange des informations et des expériences en ma-
tière de sécurité nucléaire et radiologique, de renforcer les ca-
pacités et le savoir-faire de l’ensemble des pays africains dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiolo-
giques et de contribuer à la promotion de la coopération régio-
nale au niveau du continent, conclut le communiqué.

Source :  ACTU 24 
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 أكدت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي »أمسنور«، حرصها

 الدائم عىل تعزيز وإعطاء األولوية لعالقاتها مع دول الجنوب، خاصة يف القارة اإلفريقية

.التي تضعها ضمن أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-2021

موقعها يف تدعيم  باستمرار عىل  تعمل  أنها  الثالثاء،  اليوم  بالغ،  الوكالة يف   وأوضحت 

الدولية الوكالة  الثاليث )أمسنور -  التعاون جنوب-جنوب والتعاون   إفريقيا، من خالل 

 للطاقة الذرية - الهيئات اإلفريقية الشقيقة(، عن طريق االنخراط يف الشبكات اإلقليمية

 وتقديم خربتها للهيئات اإلفريقية املهتمة يف مجال األمن والسالمة، وكذلك يف ما يخص

.الرقابة التنظيمية املتعلقة مبصادر اإلشعاعات املؤينة

تعزيز حامية يف  يتمثل  الوكالة،  تنهجه  الذي  التوجه  من  الهدف  أن  إىل  البالغ   وأشار 

 املواطنني واملجتمع والبيئة من املخاطر املرتبطة باستخدام األشعة املؤيِّنة، ليك يتواصل

الصحة والصناعة والزراعة والبحث املتعددة يف مجاالت  املفيدة  التطبيقات   استعامل 

.العلمي، عىل مستوى القارة اإلفريقية

 ويف هذا الصدد، سجلت الوكالة أنه تجسيدا ملكانتها يف الساحة اإلفريقية، التي تضعها 

 أمسنور عىل رأس أولوياتها، تم انتخاب املدير العام للوكالة، الخامر املرابط، يف 2019،

 رئيسا لـ«منتدى الهيئات التنظيمية النووية يف إفريقيا«، ويتعلق األمر مبنتدى للتعاون

.بني الهيئات التنظيمية النووية اإلفريقية

اعرتافا يشكل  الشبكة  هذه  رأس  عىل  ألمسنور  العام  املدير  انتخاب  أن   واعتربت 

الوطني، من حيث التنظيمي والرقايب  بتأهيل اإلطار  املتخذة يف ما يتعلق   بالخطوات 

اإلفريقية الدول  ثقة  عىل  وتأكيدا  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة   األمن 

يف النموذج التنظيمي املغريب ويف بنيته التحتية وقدراته الوطنية يف هذا املجال

 وبعد أن أشارت الوكالة إىل أنها مطالبة بتبادل خرباتها مع البلدان اإلفريقية يف إطار

 التعاون جنوب-جنوب الذي يحث عليه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، أبرزت

الهيئات مع  سنوات  خمس  مدتها  تفاهم  مذكرات  عدة  البالغ،  يضيف  وقعت،   أنها 

تبادل تسهيل  أجل  من  ورواندا،  وموريتانيا  فاسو  بوركينا  يف  لها  املامثلة   الرقابية 

 املعلومات والخربة عىل املستوى اإلفريقي يف ما يخص األمن والسالمة يف املجالني النووي

 واإلشعاعي، كام يتم استكامل مجموعة من مذكرات تفاهم أخرى مع عدة منظامت،

املجالني يف  والسالمة  األمن  يف  منوذج  مبثابة  اليوم  املغربية  اململكة  لربوز  نظرا   وذلك 

.النووي واإلشعاعي عىل املستوى اإلفريقي

تستفيد إفريقيا  يف  لها  املامثلة  الهيئات  إىل جعل  أمسنور  تسعى  ذاته،  املنطلق   ومن 

التحتية البنية  الوكالة من رشكائها يف أوروبا وأمريكا ذات  التي تتلقاها   من املساعدة 

التدريبية العمل  ورشات  من  العديد  يف  ذلك  ويتجىل  املتطورة.  والرقابية   التنظيمية 

 )حوايل 70( التي نظمتها »أمسنور« منذ إنشائها، وكذلك من خالل استقبال املتدربني

.من هذه املنظامت اإلفريقية

 وأضافت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي أنها تسعى، من

 خالل اإلجراءات التي تقوم بها، إىل تسهيل تبادل املعلومات والخربات يف مجايل األمن

 والسالمة النوويني واإلشعاعيني، ولتعزيز القدرات واملعارف لجميع البلدان اإلفريقية يف

.هذه املجاالت، وكذا املساهمة يف تعزيز التعاون الجهوي عىل مستوى القارة اإلفريقية

  الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمنالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمن

أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-20212017-2021

مصدر: وكالة املغرب العريب لألنباء

  الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمنالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمن

أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-20212017-2021

 أكدت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي »أمسنور«، حرصها

 الدائم عىل تعزيز وإعطاء األولوية لعالقاتها مع دول الجنوب، خاصة يف القارة اإلفريقية

.التي تضعها ضمن أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-2021

موقعها يف تدعيم  باستمرار عىل  تعمل  أنها  الثالثاء،  اليوم  بالغ،  الوكالة يف   وأوضحت 

الدولية الوكالة  الثاليث )أمسنور -  التعاون جنوب-جنوب والتعاون   إفريقيا، من خالل 

 للطاقة الذرية - الهيئات اإلفريقية الشقيقة(، عن طريق االنخراط يف الشبكات اإلقليمية

 وتقديم خربتها للهيئات اإلفريقية املهتمة يف مجال األمن والسالمة، وكذلك يف ما يخص

.الرقابة التنظيمية املتعلقة مبصادر اإلشعاعات املؤينة

تعزيز حامية يف  يتمثل  الوكالة،  تنهجه  الذي  التوجه  من  الهدف  أن  إىل  البالغ   وأشار 

 املواطنني واملجتمع والبيئة من املخاطر املرتبطة باستخدام األشعة املؤيِّنة، ليك يتواصل
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الصحة والصناعة والزراعة والبحث املتعددة يف مجاالت  املفيدة  التطبيقات   استعامل 

.العلمي، عىل مستوى القارة اإلفريقية

 ويف هذا الصدد، سجلت الوكالة أنه تجسيدا ملكانتها يف الساحة اإلفريقية، التي تضعها 

 أمسنور عىل رأس أولوياتها، تم انتخاب املدير العام للوكالة، الخامر املرابط، يف 2019،

 رئيسا لـ«منتدى الهيئات التنظيمية النووية يف إفريقيا«، ويتعلق األمر مبنتدى للتعاون

.بني الهيئات التنظيمية النووية اإلفريقية

اعرتافا يشكل  الشبكة  هذه  رأس  عىل  ألمسنور  العام  املدير  انتخاب  أن   واعتربت 

الوطني، من حيث التنظيمي والرقايب  بتأهيل اإلطار  املتخذة يف ما يتعلق   بالخطوات 

اإلفريقية الدول  ثقة  عىل  وتأكيدا  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة   األمن 

املجال هذا  يف  الوطنية  وقدراته  التحتية  بنيته  ويف  املغريب  التنظيمي  النموذج  .يف 

 وبعد أن أشارت الوكالة إىل أنها مطالبة بتبادل خرباتها مع البلدان اإلفريقية يف إطار

 التعاون جنوب-جنوب الذي يحث عليه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، أبرزت

الهيئات مع  سنوات  خمس  مدتها  تفاهم  مذكرات  عدة  البالغ،  يضيف  وقعت،  أنها 

تبادل تسهيل  أجل  من  ورواندا،  وموريتانيا  فاسو  بوركينا  يف  لها  املامثلة  الرقابية 

 املعلومات والخربة عىل املستوى اإلفريقي يف ما يخص األمن والسالمة يف املجالني النووي

 واإلشعاعي، كام يتم استكامل مجموعة من مذكرات تفاهم أخرى مع عدة منظامت،

املجالني يف  والسالمة  األمن  يف  منوذج  مبثابة  اليوم  املغربية  اململكة  لربوز  نظرا   وذلك 

.النووي واإلشعاعي عىل املستوى اإلفريقي

تستفيد إفريقيا  يف  لها  املامثلة  الهيئات  إىل جعل  أمسنور  تسعى  ذاته،  املنطلق   ومن 

التحتية البنية  الوكالة من رشكائها يف أوروبا وأمريكا ذات  التي تتلقاها   من املساعدة 

التدريبية العمل  ورشات  من  العديد  يف  ذلك  ويتجىل  املتطورة.  والرقابية   التنظيمية 

 )حوايل 70( التي نظمتها »أمسنور« منذ إنشائها، وكذلك من خالل استقبال املتدربني

.من هذه املنظامت اإلفريقية

 وأضافت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي أنها تسعى، من

 خالل اإلجراءات التي تقوم بها، إىل تسهيل تبادل املعلومات والخربات يف مجايل األمن

 والسالمة النوويني واإلشعاعيني، ولتعزيز القدرات واملعارف لجميع البلدان اإلفريقية يف

.هذه املجاالت، وكذا املساهمة يف تعزيز التعاون الجهوي عىل مستوى القارة اإلفريقية

  الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمنالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمن

أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-20212017-2021

 أكدت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي »أمسنور«، حرصها

 الدائم عىل تعزيز وإعطاء األولوية لعالقاتها مع دول الجنوب، خاصة يف القارة اإلفريقية

.التي تضعها ضمن أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-2021

موقعها يف تدعيم  باستمرار عىل  تعمل  أنها  الثالثاء،  اليوم  بالغ،  الوكالة يف   وأوضحت 

الدولية الوكالة  الثاليث )أمسنور -  التعاون جنوب-جنوب والتعاون   إفريقيا، من خالل 

 للطاقة الذرية - الهيئات اإلفريقية الشقيقة(، عن طريق االنخراط يف الشبكات اإلقليمية

 وتقديم خربتها للهيئات اإلفريقية املهتمة يف مجال األمن والسالمة، وكذلك يف ما يخص

.الرقابة التنظيمية املتعلقة مبصادر اإلشعاعات املؤينة

تعزيز حامية يف  يتمثل  الوكالة،  تنهجه  الذي  التوجه  من  الهدف  أن  إىل  البالغ   وأشار 

 املواطنني واملجتمع والبيئة من املخاطر املرتبطة باستخدام األشعة املؤيِّنة، ليك يتواصل

الصحة والصناعة والزراعة والبحث املتعددة يف مجاالت  املفيدة  التطبيقات   استعامل 

.العلمي، عىل مستوى القارة اإلفريقية

 ويف هذا الصدد، سجلت الوكالة أنه تجسيدا ملكانتها يف الساحة اإلفريقية، التي تضعها 

 أمسنور عىل رأس أولوياتها، تم انتخاب املدير العام للوكالة، الخامر املرابط، يف 2019،

 رئيسا لـ«منتدى الهيئات التنظيمية النووية يف إفريقيا«، ويتعلق األمر مبنتدى للتعاون

.بني الهيئات التنظيمية النووية اإلفريقية

اعرتافا يشكل  الشبكة  هذه  رأس  عىل  ألمسنور  العام  املدير  انتخاب  أن   واعتربت 

الوطني، من حيث التنظيمي والرقايب  بتأهيل اإلطار  املتخذة يف ما يتعلق   بالخطوات 

اإلفريقية الدول  ثقة  عىل  وتأكيدا  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة   األمن 

يف النموذج التنظيمي املغريب ويف بنيته التحتية وقدراته الوطنية يف هذا املجال

 وبعد أن أشارت الوكالة إىل أنها مطالبة بتبادل خرباتها مع البلدان اإلفريقية يف إطار

 التعاون جنوب-جنوب الذي يحث عليه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، أبرزت

الهيئات مع  سنوات  خمس  مدتها  تفاهم  مذكرات  عدة  البالغ،  يضيف  وقعت،   أنها 

تبادل تسهيل  أجل  من  ورواندا،  وموريتانيا  فاسو  بوركينا  يف  لها  املامثلة   الرقابية 

 املعلومات والخربة عىل املستوى اإلفريقي يف ما يخص األمن والسالمة يف املجالني النووي

 واإلشعاعي، كام يتم استكامل مجموعة من مذكرات تفاهم أخرى مع عدة منظامت،

املجالني يف  والسالمة  األمن  يف  منوذج  مبثابة  اليوم  املغربية  اململكة  لربوز  نظرا   وذلك 

.النووي واإلشعاعي عىل املستوى اإلفريقي

تستفيد إفريقيا  يف  لها  املامثلة  الهيئات  إىل جعل  أمسنور  تسعى  ذاته،  املنطلق   ومن 

التحتية البنية  الوكالة من رشكائها يف أوروبا وأمريكا ذات  التي تتلقاها   من املساعدة 

التدريبية العمل  ورشات  من  العديد  يف  ذلك  ويتجىل  املتطورة.  والرقابية   التنظيمية 

 )حوايل 70( التي نظمتها »أمسنور« منذ إنشائها، وكذلك من خالل استقبال املتدربني

.من هذه املنظامت اإلفريقية

 وأضافت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي أنها تسعى، من

 خالل اإلجراءات التي تقوم بها، إىل تسهيل تبادل املعلومات والخربات يف مجايل األمن

 والسالمة النوويني واإلشعاعيني، ولتعزيز القدرات واملعارف لجميع البلدان اإلفريقية يف

.هذه املجاالت، وكذا املساهمة يف تعزيز التعاون الجهوي عىل مستوى القارة اإلفريقية

مصدر: بوابة املغرب
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 أكدت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي »أمسنور«، حرصها

 الدائم عىل تعزيز وإعطاء األولوية لعالقاتها مع دول الجنوب، خاصة يف القارة اإلفريقية

.التي تضعها ضمن أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-2021

موقعها يف تدعيم  باستمرار عىل  تعمل  أنها  الثالثاء،  اليوم  بالغ،  الوكالة يف   وأوضحت 

الدولية الوكالة  الثاليث )أمسنور -  التعاون جنوب-جنوب والتعاون   إفريقيا، من خالل 

 للطاقة الذرية - الهيئات اإلفريقية الشقيقة(، عن طريق االنخراط يف الشبكات اإلقليمية

 وتقديم خربتها للهيئات اإلفريقية املهتمة يف مجال األمن والسالمة، وكذلك يف ما يخص

.الرقابة التنظيمية املتعلقة مبصادر اإلشعاعات املؤينة

تعزيز حامية يف  يتمثل  الوكالة،  تنهجه  الذي  التوجه  من  الهدف  أن  إىل  البالغ   وأشار 

 املواطنني واملجتمع والبيئة من املخاطر املرتبطة باستخدام األشعة املؤيِّنة، ليك يتواصل

الصحة والصناعة والزراعة والبحث املتعددة يف مجاالت  املفيدة  التطبيقات   استعامل 

.العلمي، عىل مستوى القارة اإلفريقية

 ويف هذا الصدد، سجلت الوكالة أنه تجسيدا ملكانتها يف الساحة اإلفريقية، التي تضعها 

 أمسنور عىل رأس أولوياتها، تم انتخاب املدير العام للوكالة، الخامر املرابط، يف 2019،

 رئيسا لـ«منتدى الهيئات التنظيمية النووية يف إفريقيا«، ويتعلق األمر مبنتدى للتعاون

.بني الهيئات التنظيمية النووية اإلفريقية

اعرتافا يشكل  الشبكة  هذه  رأس  عىل  ألمسنور  العام  املدير  انتخاب  أن   واعتربت 

الوطني، من حيث التنظيمي والرقايب  بتأهيل اإلطار  املتخذة يف ما يتعلق   بالخطوات 

اإلفريقية الدول  ثقة  عىل  وتأكيدا  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة   األمن 

يف النموذج التنظيمي املغريب ويف بنيته التحتية وقدراته الوطنية يف هذا املجال

 وبعد أن أشارت الوكالة إىل أنها مطالبة بتبادل خرباتها مع البلدان اإلفريقية يف إطار

 التعاون جنوب-جنوب الذي يحث عليه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، أبرزت

الهيئات مع  سنوات  خمس  مدتها  تفاهم  مذكرات  عدة  البالغ،  يضيف  وقعت،   أنها 

تبادل تسهيل  أجل  من  ورواندا،  وموريتانيا  فاسو  بوركينا  يف  لها  املامثلة   الرقابية 

 املعلومات والخربة عىل املستوى اإلفريقي يف ما يخص األمن والسالمة يف املجالني النووي

 واإلشعاعي، كام يتم استكامل مجموعة من مذكرات تفاهم أخرى مع عدة منظامت،

املجالني يف  والسالمة  األمن  يف  منوذج  مبثابة  اليوم  املغربية  اململكة  لربوز  نظرا   وذلك 

.النووي واإلشعاعي عىل املستوى اإلفريقي

تستفيد إفريقيا  يف  لها  املامثلة  الهيئات  إىل جعل  أمسنور  تسعى  ذاته،  املنطلق   ومن 

التحتية البنية  الوكالة من رشكائها يف أوروبا وأمريكا ذات  التي تتلقاها   من املساعدة 

التدريبية العمل  ورشات  من  العديد  يف  ذلك  ويتجىل  املتطورة.  والرقابية   التنظيمية 

 )حوايل 70( التي نظمتها »أمسنور« منذ إنشائها، وكذلك من خالل استقبال املتدربني

.من هذه املنظامت اإلفريقية

 وأضافت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي أنها تسعى، من

 خالل اإلجراءات التي تقوم بها، إىل تسهيل تبادل املعلومات والخربات يف مجايل األمن

 والسالمة النوويني واإلشعاعيني، ولتعزيز القدرات واملعارف لجميع البلدان اإلفريقية يف

.هذه املجاالت، وكذا املساهمة يف تعزيز التعاون الجهوي عىل مستوى القارة اإلفريقية

  الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمنالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمن

أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-20212017-2021

  الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمنالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تضع القارة اإلفريقية ضمن

أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-20212017-2021

اإلفريقية القارة  مستوى  عىل  العلمي،  والبحث  والزراعة  والصناعة  .الصحة 

 ويف هذا الصدد، سجلت الوكالة أنه تجسيدا ملكانتها يف الساحة اإلفريقية، التي تضعها

 أمسنور عىل رأس أولوياتها، تم انتخاب املدير العام للوكالة، الخامر املرابط، يف 2019،

 رئيسا لـ«منتدى الهيئات التنظيمية النووية يف إفريقيا«، ويتعلق األمر مبنتدى للتعاون

.بني الهيئات التنظيمية النووية اإلفريقية

اعرتافا يشكل  الشبكة  هذه  رأس  عىل  ألمسنور  العام  املدير  انتخاب  أن   واعتربت 

الوطني، من حيث التنظيمي والرقايب  بتأهيل اإلطار  املتخذة يف ما يتعلق   بالخطوات 

يف اإلفريقية  الدول  ثقة  وتأكيدا عىل  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة   األمن 

.النموذج التنظيمي املغريب ويف بنيته التحتية وقدراته الوطنية يف هذا املجال

 وبعد أن أشارت الوكالة إىل أنها مطالبة بتبادل خرباتها مع البلدان اإلفريقية يف إطار

 التعاون جنوب-جنوب الذي يحث عليه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، أبرزت

الهيئات مع  سنوات  خمس  مدتها  تفاهم  مذكرات  عدة  البالغ،  يضيف  وقعت،   أنها 

تبادل تسهيل  أجل  من  ورواندا،  وموريتانيا  فاسو  بوركينا  يف  لها  املامثلة   الرقابية 

 املعلومات والخربة عىل املستوى اإلفريقي يف ما يخص األمن والسالمة يف املجالني النووي

 واإلشعاعي، كام يتم استكامل مجموعة من مذكرات تفاهم أخرى مع عدة منظامت،

املجالني يف  والسالمة  األمن  يف  منوذج  مبثابة  اليوم  املغربية  اململكة  لربوز  نظرا   وذلك 

.النووي واإلشعاعي عىل املستوى اإلفريقي

 وأضافت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي أنها تسعى، من

 خالل اإلجراءات التي تقوم بها، إىل تسهيل تبادل املعلومات والخربات يف مجايل األمن

 والسالمة النوويني واإلشعاعيني، ولتعزيز القدرات واملعارف لجميع البلدان اإلفريقية يف

.هذه املجاالت، وكذا املساهمة يف تعزيز التعاون الجهوي عىل مستوى القارة اإلفريقية

مصدر: مملكتنا

 أكدت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي »أمسنور«، حرصها

 الدائم عىل تعزيز وإعطاء األولوية لعالقاتها مع دول الجنوب، خاصة يف القارة اإلفريقية

.التي تضعها ضمن أولويات محورها االسرتاتيجي للفرتة 2017-2021

موقعها يف تدعيم  باستمرار عىل  تعمل  أنها  الثالثاء،  اليوم  بالغ،  الوكالة يف   وأوضحت 

الدولية الوكالة  الثاليث )أمسنور -  التعاون جنوب-جنوب والتعاون   إفريقيا، من خالل 

 للطاقة الذرية - الهيئات اإلفريقية الشقيقة(، عن طريق االنخراط يف الشبكات اإلقليمية

 وتقديم خربتها للهيئات اإلفريقية املهتمة يف مجال األمن والسالمة، وكذلك يف ما يخص

.الرقابة التنظيمية املتعلقة مبصادر اإلشعاعات املؤينة

تعزيز يف  يتمثل  الوكالة،  تنهجه  الذي  التوجه  من  الهدف  أن  إىل  البالغ   وأشار 

األشعة باستخدام  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  واملجتمع  املواطنني   حامية 

مجاالت يف  املتعددة  املفيدة  التطبيقات  استعامل  يتواصل  ليك  مصدر: هاشتاغ املؤيِّنة، 
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AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
de l’AIEAde l’AIEA

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.

approbation.
Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes 
de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNur fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission. Source :  MAP 
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AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
de l’AIEAde l’AIEA

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.

Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes 
de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNur fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission.

Source :  MAP Ecology 
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Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
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Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.
Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes

de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNur fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission. Source :  Le Matin  

AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
de l’AIEAde l’AIEA

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence

nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.
Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes 
de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNur fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mra-
bit a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 
et qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos 
du coronavirus et son impact sur les activités des Autorités
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de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’appro-
bation des projets de publications des normes et des orienta-
tions ainsi qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la 
base de l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé

par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission.

Source :  MEDI1TV 

AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
de l’AIEAde l’AIEA

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.

Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes 
de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNur fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission.

Source :   www.maroc.ma 
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Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.
Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes

de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNuR fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission. Source :  Eco Actu   
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Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes 
et des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et

radiologiques et d’autres documents réglementaires concer-
nant l’utilisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements io-
nisants, le transport des matières radioactives, et les déchets 
radioactifs, ainsi que la préparation et la réponse aux situations 
d’urgence.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.



 

Retombées Presse - 2020

 

Retombées Presse -  1er semestre 2020

Coopération africaine Juin 2020

L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.
Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes 
de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNuR fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, une 

47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit a par-
ticipé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et qui a 
été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du coro-
navirus et son impact sur les activités des Autorités de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation des 
projets de publications des normes et des orientations ainsi 
qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission. Source :  Le Reporter Express 

AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
de l’AIEAde l’AIEA

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.

Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes 
de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNuR fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission.

Source :  Maroc Diplomatique 
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Sûreté Nucléaire : Le Maroc dans la cour des grands.Sûreté Nucléaire : Le Maroc dans la cour des grands.

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.

Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes 
de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNuR fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission.

Source :  La vérité 

AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
de l’AIEAde l’AIEA

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
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Source :   www.lareleve.ma 

AMSSNuR: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté AMSSNuR: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté 
nucléaires de l’AIEAnucléaires de l’AIEA

Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.
Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes

de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNuR fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission.

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique. L’ambition est de fournir les orienta-
tions stratégiques pour l’élaboration, l’examen et l’approbation 

des normes de sûreté, des textes des prin-
cipes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gouverneurs de l’AIEA pour 
approbation. 
Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes 
de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNuR fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.

Source :  HESPRESS   
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AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires AMSSNur: Le Maroc membre de la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
de l’AIEAde l’AIEA

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être nom-
mé, pour quatre ans, par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS, indique l’Agence marocaine dans un 
communiqué, notant que cette nomination témoigne de la re-
connaissance et du prestige dont jouit le Royaume du Maroc 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines stra-
tégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette prestigieuse commission, souligne la même source, re-
présente un organe permanent composé de 25 hauts respon-
sables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats-membres de 
l’AIEA, ayant pour responsabilité l’établissement des normes et 
des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques et d’autres documents réglementaires concernant l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, le 
transport des matières radioactives, et les déchets radioactifs, 
ainsi que la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique.
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sûreté, 
des textes des principes fondamentaux et des exigences de
sûreté à soumettre au Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA pour approbation.

Il s’agit, en outre, de déterminer la pertinence des guides de 
sûreté à publier sous l’autorité du directeur général de l’AIEA, 
de fournir des conseils et des recommandations générales sur 
les aspects relatifs aux normes de sûreté, sur les questions ré-
glementaires et sur les activités de l’AIEA en matière de normes 
de sûreté et sur les programmes connexes, y compris ceux de 
la promotion de la mise en œuvre de ces normes au niveau in-
ternational.
L’AMSSNur fait observer, par ailleurs, qu’au vu des circons-
tances sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, 
une 47ème réunion de la CNS, à laquelle M. Khammar Mrabit 
a participé, a été tenue par visioconférence le 4 juin 2020 et 
qui a été consacrée à la discussion et à l’échange à propos du 
coronavirus et son impact sur les activités des Autorités de sû-
reté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’approbation 
des projets de publications des normes et des orientations ain-
si qu’au futur plan d’action quadriennal élaboré sur la base de 
l’évaluation des réalisations du mandat précédent.
Au cours de cette rencontre virtuelle, les membres de la CNS 
ont également échangé sur le projet du plan de travail préparé 
par le secrétariat de l’AIEA à propos des répercutions possibles 
de la pandémie du Covid-19 sur les normes de sûreté, ont par-
tagé leurs expériences respectives dans ce domaine et abordé 
les prochaines étapes qu’ils comptent franchir pour l’exécution 
du plan d’action de la commission.

Source :    Libération  
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Agence internationale de l’énergie atomique: le Maroc décroche un mandat stratégiqueAgence internationale de l’énergie atomique: le Maroc décroche un mandat stratégique

Le Maroc va siéger, pour un mandat de quatre ans, 
à la commission internationale des normes 
de sûreté nucléaires  (CNS)  de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique  (AIEA).
En effet, le directeur de l’Agence marocaine de sûreté et de s
écurité nucléaires et radiologiques  (AMSSNuR), Khammar 
Mrabit, vient d’être nommé, par le directeur 
général de l’AIEA, comme membre de la CNS, 
selon un communiqué de l’agence marocaine.

Cette nomination témoigne de la reconnaissance dont jouit 
le Royaume en Afrique et à l’échelle internationale dans les 
domaines stratégiques de sûreté et de  sécurité nucléaire et 
radiologique, a affirmé l’agence. Cette commission représente 
un organe permanent composé de 25 hauts responsables et 
experts nationaux, sur plus de 170 États membres de l’AIEA.
Son ambition est de fournir les orientations 
stratégiques pour l’élaboration, l’examen et 
l’approbation des normes de sûreté, des textes des 
principes fondamentaux et des exigences de sûreté à 
soumettre au Conseil des 
gouverneurs de l’AIEA pour approbation.

Source :    Maghrib News online  

 Le Maroc devient membre de la commission des normes de sûreté de l’AIEA Le Maroc devient membre de la commission des normes de sûreté de l’AIEA

Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sé-
curité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à 
la Commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). En 
effet, le directeur de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, vient d’être 
nommé par le directeur général de l’AIEA comme étant membre 
de la CNS pour quatre ans, indique l’Agence marocaine dans 
un communiqué, soulignant que cette nomination témoigne 
de la reconnaissance et du prestige dont jouit le Royaume 
en Afrique et à l’échelle internationale dans les domaines 
stratégiques de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques

Cette prestigieuse commission, souligne-t-on, représente un or-
gane permanent composé de 25 hauts responsables et experts 
nationaux, sur plus de 170 Etats membres de l’AIEA, ayant pour 
responsabilité l’établissement des normes et des orientations 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques et d’autres 
documents réglementaires concernant l’utilisation de l’énergie 
nucléaire, les rayonnements ionisants, le transport des matières 
radioactives et les déchets radioactifs, ainsi que la préparation et 
la réponse aux situations d’urgence nucléaire ou radiologique.

Retombées Presse -  1er semestre 2020

Juin 2020



Retombées Presse -  2020

  

Coopération africaine 
L’ambition est de fournir les orientations stratégiques pour 
l’élaboration, l’examen et l’approbation des normes de sû-
reté, des textes des principes fondamentaux et des exi-
gences de sûreté à soumettre au Conseil des gouverneurs 
de l’AIEA pour approbation. Il s’agit, en outre, de détermi-
ner la pertinence des guides de sûreté à publier sous l’auto-
rité du directeur général de l’AIEA, de fournir des conseils et 
des recommandations générales sur les aspects relatifs aux 
normes de sûreté, sur les questions réglementaires et sur 
les activités de l’AIEA en matière de normes de sûreté et sur 
les programmes connexes, y compris ceux de la promotion 
de la mise en œuvre de ces normes au niveau international.
L’AMSSNur relève, par ailleurs, qu’au vu des circonstances sa-
nitaires actuelles liées à la pandémie de Covid-19, une 47ème 
réunion de la CNS, à laquelle Khammar Mrabit a participé, s’est 

tenue par visioconférence le 4 juin 2020 pour des échanges 
sur le coronavirus et son impact sur les activités des autorités 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, ainsi que 
pour l’approbation des projets de publication des normes et 
des orientations ainsi que l’examen du futur plan d’action qua-
driennal élaboré sur la base de l’évaluation des réalisations du 
mandat précédent.Au cours de cette rencontre virtuelle, les 
membres de la CNS ont également échangé sur le projet du plan 
de travail préparé par le secrétariat de l’AIEA à propos des réper-
cussions possibles de la pandémie du Covid-19 sur les normes 
de sûreté, ont partagé leurs expériences respectives dans ce 
domaine et abordé les prochaines étapes qu’ils comptent 
franchir pour l’exécution du plan d’action de la commission.

Source :    Global Diaspora Newse  

Maroc: Le pays devient membre de la commission des normes de sûreté de l'AIEAMaroc: Le pays devient membre de la commission des normes de sûreté de l'AIEA

Le Maroc représenté par l'Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à sié-
ger à la Commission internationale des normes de sûreté nu-
cléaires (CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA).  En effet, le directeur de l'AMSSNuR, Khammar Mrabit, 
vient d'être nommé par le directeur général de l’AIEA comme 
étant membre de la CNS pour quatre ans, indique l'Agence 
marocaine dans un communiqué, soulignant que cette no-
mination témoigne de la reconnaissance et du prestige dont 
jouit le Royaume en Afrique et à l’échelle internationale dans 
les domaines stratégiques de sûreté et de sécurité nucléaires 
et radiologiques.Cette prestigieuse commission, souligne-t-on, 
représente un organe permanent composé de 25 hauts res-
ponsables et experts nationaux, sur plus de 170 Etats membres 
de l’AIEA, ayant pour responsabilité l'établissement des normes 
et des orientations de sûreté et de sécurité nucléaires et radio-
logiques et d'autres documents réglementaires concernant 
l’utilisation de l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants, 
le transport des matières radioactives et les déchets radioac-
tifs, ainsi que la préparation et la réponse aux situations d'ur-
gence nucléaire ou radiologique.L'ambition est de fournir les 
orientations stratégiques pour l’élaboration, l’examen et l’ap-
probation des normes de sûreté, des textes des principes fon-
damentaux et des exigences de sûreté à soumettre au Conseil 
des gouverneurs de l’AIEA pour approbation. Il s'agit, en outre, 
de déterminer la pertinence des guides de sûreté à publier 
sous l'autorité du directeur général de l’AIEA, de fournir des 
conseils et des recommandations générales sur les aspects re-
latifs aux normes de sûreté, sur les questions réglementaires 
et sur les activités de l'AIEA en matière de normes de sûreté et 
sur les programmes connexes, y compris ceux de la promotion 
de la mise en œuvre de ces normes au niveau international. 

L'AMSSNur relève, par ailleurs, qu'au vu des circonstances sa-
nitaires actuelles liées à la pandémie de Covid-19, une 47ème 
réunion de la CNS, à laquelle Khammar Mrabit a participé, s'est 
tenue par visioconférence le 4 juin 2020 pour des échanges 
sur le coronavirus et son impact sur les activités des autorités 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, ainsi que 
pour l’approbation des projets de publication des normes et 
des orientations ainsi que l'examen du futur plan d’action qua-
driennal élaboré sur la base de l’évaluation des réalisations du 
mandat précédent.Au cours de cette rencontre virtuelle, les 
membres de la CNS ont également échangé sur le projet du plan 
de travail préparé par le secrétariat de l’AIEA à propos des réper-
cussions possibles de la pandémie du Covid-19 sur les normes 
de sûreté, ont partagé leurs expériences respectives dans ce 
domaine et abordé les prochaines étapes qu’ils comptent 
franchir pour l’exécution du plan d’action de la commission.

Source :     AllAfrica
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AIEA : le Maroc siège à la commission internationale des normes de sûreté nucléairesAIEA : le Maroc siège à la commission internationale des normes de sûreté nucléaires

Le Maroc va siéger pour un mandat de quatre ans à la com-
mission internationale des normes de sûreté nucléaires (CNS) 
de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
En effet, le directeur de l'Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), Khammar Mrabit, vient d'être nommé par 
le directeur général de l'AIEA comme membre de la 
CNS, selon un communiqué de l'Agence marocaine.

Cette nomination témoigne de la reconnaissance 
dont jouit le Royaume en Afrique et à l'échelle 
internationale dans les domaines stratégiques de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques, a affirmé l'Agence.

Source :  Xinhuanet 
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Le Maroc va siéger pour un mandat de quatre ans à la
 commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
En effet, le directeur de l'Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), Khammar Mrabit, vient d'être nommé par 
le directeur général de l'AIEA comme membre de la 
CNS, selon un communiqué de l'Agence marocaine.

Cette nomination témoigne de la 
reconnaissance dont jouit le Royaume en Afrique et à l'échelle 
internationale dans les domaines stratégiques de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques, a affirmé l'Agence.
Cette commission représente un organe permanent 
composé de 25 hauts responsables et experts nationaux, 
sur plus de 170 Etats membres de l'AIEA. Son ambition est 
de fournir les orientations stratégiques pour l'élaboration, 
l'examen et l'approbation des normes de sûreté, des textes 
des principes fondamentaux et des exigences de sûreté à 
soumettre au Conseil des gouverneurs de l'AIEA pour approbation.

Source :    China news 
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Le Maroc va siéger pour un mandat de quatre ans à la 
commission internationale des normes de sûreté nucléaires 
(CNS) de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
En effet, le directeur de l'Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), Khammar Mrabit, vient d'être nommé par 
le directeur général de l'AIEA comme membre de la 
CNS, selon un communiqué de l'Agence marocaine.

Cette nomination témoigne de la 
reconnaissance dont jouit le Royaume en Afrique et à l'échelle 
internationale dans les domaines stratégiques de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques, a affirmé l'Agence.
Cette commission représente un organe permanent 
composé de 25 hauts responsables et experts nationaux, 
sur plus de 170 Etats membres de l'AIEA. Son ambition est 
de fournir les orientations stratégiques pour l'élaboration, 
l'examen et l'approbation des normes de sûreté, des textes 
des principes fondamentaux et des exigences de sûreté à 
soumettre au Conseil des gouverneurs de l'AIEA pour approbation.

Source :    French People 
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Morocco represented by the Moroccan Agency for Nuclear 
and Radiological Safety and Security (AMSSNuR) has been 
elected as a Member of the Nuclear Safety Standards Commis-
sion (CNS) of the International Atomic Energy Agency (IAEA). 
In this regard, the Director of AMSSNuR, Mr. Khammar Mrabit, 
will be representing the Kingdom for four years within the CNS.
This election comes to confirm Morocco’s strong ef-
forts and firm commitment recognized at the conti-
nental and international levels in the strategic areas 
of nuclear and radiological safety and security.

The CNS represents a permanent body made up of 25 se-
nior officials and national experts, from more than 170 
member states of the IAEA, responsible for establishing 
standards and guidelines for nuclear and radiological safety 
and security and other regulatory documents relating to 
the use of nuclear energy, ionizing radiation, transport of 
radioactive materials and waste, as well as the prepara-
tion and response to nuclear or radiological emergencies.
The ambition is to provide strategic guidance for the de-
velopment, review and approval of safety standards, ba-
sic texts of principles and safety requirements to be sub-
mitted to the IAEA Board of Governors for approval.

Source :    Embassy of Morocco 

AMSSNur: Morocco Member of IAEA Nuclear Safety Standards CommissionAMSSNur: Morocco Member of IAEA Nuclear Safety Standards Commission

Director-General of the Moroccan Agency for Nuclear 
and Radiation Safety and Security  (AMSSNuR), Khammar 
Mrabit, has joined the Commission of Safety Standards 
(CSS) at the International Atomic Energy Agency  (IAEA).
The IAEA selected Mrabit to join the 25-member expert group ear-
lier in June, a press release from AMSSNuR announced on June 8.
During his four-year mandate, Mrabit will work with 
a group of experts in the field to draft advice and 
guidelines on nuclear safety approaches, policies, and principles.
The IAEA’s selection of Mrabit to join the group as one of only 
25 members from 170 eligible countries is a recognition of 
Morocco’s expertise, in Africa and globally, in terms of nuclear 
and radiation safety and security, AMSSNuR’s press release said.
The Moroccan scientist’s mission within the CSS includes 
drafting guidelines for the safe use of nuclear energy, 
transportation of radioactive material, and management of 
radioactive waste, as well as quick response plans in case of 
nuclear or radioactive emergencies, the press release added.
Mrabit participated in the 47th meeting of the CSS on 
June 4, AMSSNuR recalled. During the meeting, the 
international experts discussed the impact of the 
COVID-19 pandemic  on the commission’s work and 
reviewed draft recommendations from the previous meeting.
The commission’s members also discussed the IAEA’s action 
plan to respond to the impact of COVID-19 on global safety 
standards, and are planning to further analyze the pandemic’s
 impact  during  their  48th  meeting,  scheduled  for  November 16-20.

With more than 30 years of experience in nuclear and 
radiation safety and security, Mrabit was involved in many safety 
and security programs since he first joined the IAEA in 1986.
Mrabit was chairman of the IAEA Coordination Committee 
between August 2008 and March 2011 and currently chairs 
the IAEA Global Nuclear Safety and Security Network (GNSSN) 
and the International Network for Education and Training 
on Emergency Preparedness and Response (iNET-EPR).
Between April 2011 and May 2016, Mrabit was the director 
of the Division of Nuclear Security within the Department of 
Nuclear Safety and Security at the IAEA. The Moroccan expert 
was responsible for planning and implementing the IAEA 
nuclear security plans and programs approved by the IAEA’s 
Board of Governors and endorsed by the General Conference.
After working and living in Austria for over three 
decades, Mrabit returned to Morocco in 2016 to 
become the first director-general of the  newly-created 
AMSSNuR. The expert developed a national vision and a strategic 
action plan for 2017-2021 to establish and maintain an 
independent, credible, and recognized national authority.

Source :     Morocco World  News
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Moroccan Expert Khammar Mrabit Joins IAEA’s Nuclear Safety CommissionMoroccan Expert Khammar Mrabit Joins IAEA’s Nuclear Safety Commission

Director-General of the Moroccan Agency for Nuclear and 
Radiation Safety and Security  (AMSSNuR), Khammar Mra-
bit, has joined the Commission of Safety Standards (CSS) at 
the International Atomic Energy Agency  (IAEA).The IAEA se-
lected Mrabit to join the 25-member expert group earlier in 
June, a press release from AMSSNuR announced on June 8.
During his four-year mandate, Mrabit will work with a 
group of experts in the field to draft advice and guide-
lines on nuclear safety approaches, policies, and principles.
The IAEA’s selection of Mrabit to join the group as one of only 
25 members from 170 eligible countries is a recognition of Mo-
rocco’s expertise, in Africa and globally, in terms of nuclear and 
radiation safety and security, AMSSNuR’s press release said.
The Moroccan scientist’s mission within the CSS includes 
drafting guidelines for the safe use of nuclear energy, trans-
portation of radioactive material, and management of ra-
dioactive waste, as well as quick response plans in case of 
nuclear or radioactive emergencies, the press release added.
Mrabit participated in the 47th meeting of the CSS on 
June 4, AMSSNuR recalled. During the meeting, the in-
ternational experts discussed the impact of the  CO-
VID-19 pandemic  on the commission’s work and reviewed 
draft recommendations from the previous meeting.

The commission’s members also discussed the IAEA’s action 
plan to respond to the impact of COVID-19 on global safety 
standards, and are planning to further analyze the pandemic’s 
impact during their 48th meeting, scheduled for November 16-
20.
With more than 30 years of experience in nuclear and radiation 
safety and security, Mrabit was involved in many safety and se-
curity programs since he first joined the IAEA in 1986.
Mrabit was chairman of the IAEA Coordination Committee 
between August 2008 and March 2011 and currently chairs the 
IAEA Global Nuclear Safety and Security Network (GNSSN) and 
the International Network for Education and Training on Emer-
gency Preparedness and Response (iNET-EPR).
Between April 2011 and May 2016, Mrabit was the director 
of the Division of Nuclear Security within the Department of 
Nuclear Safety and Security at the IAEA. The Moroccan expert 
was responsible for planning and implementing the IAEA 
nuclear security plans and programs approved by the IAEA’s 
Board of Governors and endorsed by the General Conference.
After working and living in Austria for over three decades, 
Mrabit returned to Morocco in 2016 to become the first direc-
tor-general of the newly-created AMSSNuR. The expert deve-
loped a national vision and a strategic action plan for 2017-
2021 to establish and maintain an independent, credible, and 
recognized national authority.

Source :  News Africa Now

Morocco Becomes a Member of the International Standards CommissionMorocco Becomes a Member of the International Standards Commission

On behalf of the Moroccan Agency for Nuclear and Radiologi-
cal Safety and Security (AMSSNuR), Morocco has successfully 
joined the International Commission on Nuclear Safety Stan-
dards (CNS) of the International Atomic Energy Agency (IAEA).
The director of the AMSSNuR, Khammar Mrabit, has just been 
selected by the IAEA Director General as a member of the CNS 
for four years. This appointment reflects the recognition and 
status that the Kingdom of Morocco holds in Africa and inter-
nationally in the strategic areas of nuclear and radiological 
safety and security, the Moroccan agency said in a statement.
According to the statement, the prestigious commission is a 
specialized body composed of 25 high-level officials and na-
tional experts from more than 170 IAEA member States and 
is entrusted with the responsibility of establishing standards 
and guidelines for nuclear and radiological safety and secu-
rity and other regulatory documents concerning the use of 
nuclear energy, ionizing radiation, the transport of radioac-
tive materials and radioactive waste, as well as preparing 
for and responding to nuclear or radiological emergencies.
Its objective is to establish a strategic direction for the develop-
ment, review and approval of safety standards, fundamental prin-
ciples and safety requirements to be submitted to the IAEA Board 
of Governors for approval.

Furthermore, it is intended to determine the adequacy of 
safety guides to be issued under the authority of the IAEA 
Director General, to provide advice and general guidance on 
safety standards aspects, on regulatory matters and on the 
IAEA’s safety standards activities and related programs, inclu-
ding those for the promotion of the implementation of those 
standards at the international level.
Moreover, the WANSO notes that, in view of the current health 
circumstances related to the Covid-19 pandemic, a 47th mee-
ting of the NSC, in which Khammar Mrabit participated, was 
held by videoconference on 4 June 2020 for discussions on 
the Coronavirus and its impact on the activities of nuclear 
and radiological safety and security authorities, as well as for 
the approval of projects for the publication of standards and 
guidelines and the review of the future four-year action plan 
based on the assessment of the achievements of the previous 
term of office. During this virtual meeting, NSC members also 
exchanged views on the draft work plan prepared by the IAEA 
Secretariat on the potential impact of the Covid-19 pandemic 
on safety standards.

Source :  Morocco Jewish Times
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AMSSNur : Morocco becomes a member of IAEA's Nuclear Safety Standards CommissionAMSSNur : Morocco becomes a member of IAEA's Nuclear Safety Standards Commission

Morocco represented by the Moroccan Agency for Nuclear 
and Radiological Safety and Security (AMSSNuR) has succee-
ded in getting a seat on the Nuclear Safety Standards Commis-
sion (CNS) of the International Atomic Energy Agency (IAEA).
The director of AMSSNuR, Khammar Mrabit, has just been ap-
pointed, for four years, by the IAEA director general as a member 
of the CNS, said the Moroccan Agency in a press release.
This prestigious commission, the same source went on to say, 
represents a permanent body made up of 25 senior officials 
and national experts, from more than 170 member states of 
the IAEA, responsible for establishing standards and guidelines 
for nuclear and radiological safety and security and other re-
gulatory documents relating to the use of nuclear energy, ioni-
zing radiation, transport of radioactive materials and waste, as 
well as the preparation and response to nuclear or radiological 
emergencies.

The ambition is to provide strategic guidance for the develop-
ment, review and approval of safety standards, basic texts of 
principles and safety requirements to be submitted to the IAEA 
Board of Governors for approval.

Source :  Yabiladi

AMSSNur: Marruecos miembro de la Comisión Internacional sobre Normas de Seguridad AMSSNur: Marruecos miembro de la Comisión Internacional sobre Normas de Seguridad 
Nuclear del OIEANuclear del OIEA

Marruecos, representado por la Agencia Marroquí de Segu-
ridad Nuclear y Radiológica (AMSSNuR), logró adherirse a la 
Comisión Internacional sobre Normas de Seguridad Nuclear 
(CNS) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Así, el director de la AMSSNuR, Khammar Mrabit, fue nom-
brado, por cuatro años, por el director general del OIEA como 
miembro de la CNS, indicó el organismo marroquí en un co-
municado, señalando que este nombramiento refleja el reco-
nocimiento y el prestigio del que goza el Reino de Marruecos 
en África y a nivel internacional en las esferas estratégicas de la 
seguridad nuclear y radiológica.
Esta prestigiosa comisión, agregó la misma fuente, es un ór-
gano permanente compuesto por 25 altos responsables y ex-
pertos nacionales de más de 170 Estados miembros del OIEA, 
encargado de establecer normas y directrices para la seguridad 
nuclear y radiológica y otros documentos normativos relativos 
a la utilización de la energía nuclear, las radiaciones ionizantes, 
el transporte de material y desechos radiactivos, así como la 
preparación y la respuesta a las emergencias nucleares o ra-
diológicas.

La ambición de este órgano es proporcionar orientación estra-
tégica para la elaboración, el examen y la aprobación de nor-
mas de seguridad, principios fundamentales y requisitos de se-
guridad que se someten al Consejo de Gobernadores del OIEA 
para su aprobación.
Además, determina la pertinencia de las guías de seguridad 
que se publican bajo la autoridad del director general del OIEA, 
proporciona asesoramiento y orientación general sobre los as-
pectos relativos a las normas de seguridad, sobre cuestiones 
reglamentarias y sobre las actividades relativas a las normas 
de seguridad del OIEA y los programas conexos, incluidos los 
destinados a promover la aplicación de esas normas a nivel in-
ternacional.

Source :  MAP
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AMSSNur: Marruecos miembro de la Comisión Internacional sobre Normas de Seguridad AMSSNur: Marruecos miembro de la Comisión Internacional sobre Normas de Seguridad 

Marruecos, representado por la Agencia Marroquí de 
Seguridad Nuclear y Radiológica (AMSSNuR), logró adherirse a 
la Comisión Internacional sobre Normas de Seguridad Nuclear 
(CNS) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Así, el director de la AMSSNuR, Khammar Mrabit, fue 
nombrado, por cuatro años, por el director general del OIEA 
como miembro de la CNS, indicó el organismo marroquí 
en un comunicado, señalando que este nombramiento 
refleja el reconocimiento y el prestigio del que goza el 
Reino de Marruecos en África y a nivel internacional en las 
esferas estratégicas de la seguridad nuclear y radiológica.
Esta prestigiosa comisión, agregó la misma fuente, 
es un órgano permanente compuesto por 25 altos 
responsables y expertos nacionales de más de 170 Estados 
miembros del OIEA, encargado de establecer normas y 
directrices para la seguridad nuclear y radiológica y otros 
documentos normativos relativos a la utilización de la

energía nuclear, las radiaciones ionizantes, el transporte de 
material y desechos radiactivos, así como la preparación 
y la respuesta a las emergencias nucleares o radiológicas. 
La ambición de este órgano es proporcionar orientación 
estratégica para la elaboración, el examen y la aprobación de 
normas de seguridad, principios fundamentales y requisitos 
de seguridad que se someten al Consejo de Gobernadores del 
OIEA para su aprobación.
Además, determina la pertinencia de las guías de seguridad 
que se publican bajo la autoridad del director general del OIEA, 
proporciona asesoramiento y orientación general sobre los 
aspectos relativos a las normas de seguridad, sobre cuestiones 
reglamentarias y sobre las actividades relativas a las normas 
de seguridad del OIEA y los programas conexos, incluidos los 
destinados a promover la aplicación de esas normas a nivel 
internacional.

Source :  Maroc.ma

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

 .للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق
مصدر: وكالة املغرب العريب لألنباء
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تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

 .للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق
مصدر: وكالة املغرب العريب لألنباء

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

 .للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق
 Medi1 radio :مصدر
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تعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل خصص للمناقشة  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

قبل املدير من  الخامر،  السيد  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

النووية، السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

الصعيد إفريقيا وعىل  املغرب، يف  يتمتع بهام  اللذين   يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  تعترب هيئة  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة  من170  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  الذرية، تعد  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  ذاته، إرشادات  املصدر  اللجنة، حسب  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

 .أدلة األمن التي سيتم نرشها تحت سلطة املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

Maroc.ma :مصدر

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

 .للطاقة الذرية
le Desk :مصدر
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تعيني املغرب عضوا يف لجنة “األمن النووي” بالوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف لجنة “األمن النووي” بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

Machahid24:مصدر

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تختار املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النوويالوكالة الدولية للطاقة الذرية تختار املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

Barlamane :مصدر .للطاقة الذرية
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تعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وتتكون اللجنة من 25من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني يف اكرثمن 170 بلدا. و هي

 املسؤولة عن وضع املعايري و املبادئ التوجيهية لألمن و السالمة يف املجال ين النووي

معايري اعتامد  و  لتطوير  االسرتاتيجية  اإلرشادات  تقدم  ذلك  إىل  اإلشعاعي.وباإلضافة   و 

النووية، يف األمن  الدولية ملعايري  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   األمن. وذكرت 

 ظل الظروف الحالية املرتبطة بوباء كوفيد19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

 التداول بالفيديو يوم الخميس 4 يونيو الجاري، كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري

 األمن النووي مرشوع مخطط العمل الذي أعدته أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أصدرت الوكالة املغربية لألمن و السالمة يف املجالني النووي و اإلشعاعي املعرفة اختصارا

الدولية اللجنة  يف  عضوا  العام،  مديرها  املرابط  الخامر  السيد  عنتعيني  اأمسنور(   (  ب 

 ملعايري السالمة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ملدة 4 سنوات.و جاء يف البالغ أن

افريقيا و كذا الصعيد اعتبار يف  التعيني دليل ملا يحظى به املغرب من اعرتاف و   هذا 

اإلشعاعي و  النووي  املستوى  عىل  السالمة  و  األمن  اسرتاتيجيات  مجاالت  يف  .الدويل 

Taroudant News:مصدر

المغرب عضو في اللجنة الدولية لمعايير األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةالمغرب عضو في اللجنة الدولية لمعايير األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

 .للطاقة الذرية

Anouar Press:مصدر

     Parti de la Justice et du Développement  : مصدر

   Yabiladi  : مصدر
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تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

.للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  الخامر، من  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  )أمسنور(، يف   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية،

وعىل إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل  دليال   يعد 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  الدويل،   الصعيد 

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

.وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

 .للطاقة الذرية

     Parti de la Justice et du Développement  : مصدر

   Yabiladi  : مصدر
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الذرية للطاقة  .الدولية 

 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

تقنية عرب  املرابط،  فيه  شارك  الذي   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن تعيني مديرها

 العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية بالوكالة الدولية

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  .للطاقة 

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني الخامر، من قبل املدير العام للوكالة

 الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد دليال عىل

 االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  .االسرتاتيجيني 

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25 من

 كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية للطاقة

التوجيهية لألمن والسالمة يف املجالني املعايري واملبادئ   الذرية، تعد مسؤولة عن وضع 

النووية، الطاقة  باستخدام  املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي   النووي 

 واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك االستعداد واالستجابة

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  .لحاالت 

لتطوير اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

التي األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري  واعتامد   ومراجعة 

كام عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس  إىل  تقدميها   يتم 

للوكالة العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة  أهمية  يحدد  أنه 
Avril News :مصدر

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

 .للطاقة الذرية

Alach TV:مصدر

 Assabah  : مصدر

املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذريةاملغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء "كوفيد 19"، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

والذي خصص للمناقشة الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ اليوم االثنني، أن تعيني السيد الخامر، من قبل املدير

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  الذرية، عضوا  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

 النووية، يعد دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا

 وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

 .وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

 .للطاقة الذرية

 Assabah  : مصدر

   Addar   : مصدر
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 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية   للوكالة 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  هيئة  تعترب  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة   170 من  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  تعد  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  .املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  التي سيتم نرشها تحت سلطة  .أدلة األمن 
Hashtag Maroc :مصدر

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

للمناقشة الجاري، والذي خصص  يونيو  الخميس 4  بالفيديو يوم  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  الخامر، من  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  )أمسنور(، يف   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية،

وعىل إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل  دليال   يعد 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  الدويل،   الصعيد 

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

.وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

.للطاقة الذرية

Aljadia News :مصدر

 Alhadat   : مصدر

   Maghress   : مصدر

تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

للمناقشة الجاري، والذي خصص  يونيو  الخميس 4  بالفيديو يوم  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  الخامر، من  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  )أمسنور(، يف   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية،

وعىل إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل  دليال   يعد 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  الدويل،   الصعيد 

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

.وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

.للطاقة الذرية

تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب

للمناقشة الجاري، والذي خصص  يونيو  الخميس 4  بالفيديو يوم  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  املوافقة عىل  إىل   وكذا 

 مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم إعداده عىل أساس تقييم إنجازات

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  البالغ، مرشوع مخطط   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  الخامر، من  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  )أمسنور(، يف   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية،

وعىل إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل  دليال   يعد 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  الدويل،   الصعيد 

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

املشعة، والنفايات  املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،   الطاقة 

.وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

.للطاقة الذرية

 Alhadat   : مصدر

   Maghress   : مصدر
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 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية   للوكالة 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  هيئة  تعترب  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة   170 من  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  تعد  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  .املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  التي سيتم نرشها تحت سلطة  .أدلة األمن 

Belarabia :مصدر

ذات والربامج  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  األمن  معايري  وأنشطة   التنظيمية 

.الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

مصدر: Flash Info 24.الذرية

 Marrakech Post   : مصدر

   Ahdat  Souss  : مصدر

تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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تعني املرابط الخامر عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعني املرابط الخامر عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

 Marrakech Post   : مصدر

   Ahdat  Souss  : مصدر
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 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية   للوكالة 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  هيئة  تعترب  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة   170 من  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  تعد  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  .املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  التي سيتم نرشها تحت سلطة  .أدلة األمن 

Chtari.com :مصدر

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

مصدر: 24ssa.الذرية

 le 12.ma   : مصدر

   Ahdat  Souss  : مصدر

تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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تعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب باللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

تعيني املغريب “امرابط” عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذريةتعيني املغريب “امرابط” عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

 le 12.ma   : مصدر

   Ahdat  Souss  : مصدر
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 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية   للوكالة 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  هيئة  تعترب  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة   170 من  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  تعد  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  .املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  التي سيتم نرشها تحت سلطة  .أدلة األمن 

Teleexpresse :مصدر

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

24ssa :مصدر

       Maroc post  : مصدر

   Kafapress    : مصدر

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النوويالوكالة الدولية للطاقة الذرية.. تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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املغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذريةاملغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

       Maroc post  : مصدر

   Kafapress    : مصدر
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 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية   للوكالة 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  هيئة  تعترب  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة   170 من  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  تعد  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  .املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  التي سيتم نرشها تحت سلطة  .أدلة األمن 

Alaoula :مصدر

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

24ssa :مصدر

       Maroc post  : مصدر

   Kachaf    : مصدر

املغرب يظفر بعضوية اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذريةاملغرب يظفر بعضوية اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النوويالوكالة الدولية للطاقة الذرية.. تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي
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تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

       Maroc post  : مصدر

   Kachaf    : مصدر
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 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية   للوكالة 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  هيئة  تعترب  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة   170 من  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  تعد  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  .املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  التي سيتم نرشها تحت سلطة  .أدلة األمن 

Alaoula :مصدر

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية
Pressmedias :مصدر

       Maroc post  : مصدر

   Alayam24    : مصدر

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

املغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذريةاملغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذرية
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تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

       Maroc post  : مصدر

   Alayam24    : مصدر
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 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

 واعتربت )أمسنور(، يف بالغ لها، أن تعيني الخامر، من قبل املدير العام للوكالة الدولية

عىل دليال  يعد  النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،   للطاقة 

 االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد الدويل، يف

.املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

من الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 من  تتألف  التي  اللجنة   وتعد هذه 

وضع عن  مسؤولة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  عضو  دولة   170 من   أكرث 

 املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي والوثائق

.التنظيمية األخرى املتعلقة باستخدام الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل

Pressmedias :مصدر

Coopération africaine Juin 2020

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية أدلة

 األمن التي سيتم نرشها تحت سلطة املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باإلضافة

 إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب املتعلقة

للطاقة الدولية  للوكالة  التنظيمية وأنشطة معايري األمن  الجوانب   مبعايري األمن وبشأن 

.الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية   للوكالة 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  هيئة  تعترب  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة   170 من  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  تعد  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  .املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري  .واعتامد 

الطوارئ لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  املشعة،  والنفايات  املشعة،   املواد 

 النووية أو اإلشعاعية وتقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية

 لتطوير ومراجعة واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن

 التي يتم تقدميها إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها.

 كام أنه يحدد أهمية أدلة األمن التي سيتم نرشها تحت سلطة املدير العام للوكالة

.الدولية للطاقة الذرية

 كام توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب املتعلقة

الدولية للوكالة  األمن  معايري  وأنشطة  التنظيمية  الجوانب  وبشأن  األمن   مبعايري 

عىل املعايري  هذه  تطبيق  تعزيز  ذلك  يف  مبا  الصلة،  ذات  والربامج  الذرية   للطاقة 

.املستوى الدويل

       Maroc post  : مصدر

   Alayam24    : مصدر

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

       Maroc post  : مصدر

   Alayam24    : مصدر
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النووي واإلشعاعي )أمسنور( الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني   أعلنت 

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية،

وعىل إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل  دليال   يعد 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  الدويل،   الصعيد 

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

مصدر: Casablancatoday.للطاقة الذرية

Coopération africaine 

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

للوكالة العام  املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  لها،  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة   الدولية 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

أكرث من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 من  تتألف  التي  اللجنة   وتعد هذه 

املعايري وضع  عن  مسؤولة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  عضو  دولة   170  من 

التنظيمية والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  التوجيهية   واملبادئ 

املشعة، املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة  باستخدام  املتعلقة   األخرى 

.والنفايات املشعة، وكذلك االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

     Albidda : مصدر

   Mamlakatona    : مصدر

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

املغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذريةاملغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذرية

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه   وتقدم 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  التي سيتم نرشها تحت سلطة  .أدلة األمن 

املتعلقة الجوانب  بشأن  والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  التنظيمية وأنشطة معايري األمن  الجوانب   مبعايري األمن وبشأن 

.الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل Apanews   : مصدر
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تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

تعيني عن  )أمسنور(  واإلشعاعي  النووي  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

النووية السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،   مديرها 

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

املدير الخامر، من قبل  السيد  ، أن تعيني  االثنني  اليوم   واعتربت )أمسنور(، يف بالغ 

السالمة ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   العام 

إفريقيا املغرب، يف  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  دليال عىل  يعد   النووية، 

النووي  وعىل الصعيد الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني 

.واإلشعاعي

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

.الذرية

   Mamlakatona    : مصدر

Apanews   : مصدر
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النووي واإلشعاعي )أمسنور( الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني   أعلنت 

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية،

وعىل إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل  دليال   يعد 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  الدويل،   الصعيد 

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

.للطاقة الذرية
Kech365 :مصدر

Coopération africaine 

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية   للوكالة 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  هيئة  تعترب  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة   170 من  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  تعد  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  .املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  التي سيتم نرشها تحت سلطة  .أدلة األمن 

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

   Almostakbal    : مصدر

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

املغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذريةاملغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذرية

 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة
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تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

 .الذرية

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

مصدر :    Almostakbal   .الذرية
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النووي واإلشعاعي )أمسنور( الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني   أعلنت 

 عن تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة

.النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية،

وعىل إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل  دليال   يعد 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  الدويل،   الصعيد 

.واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

يحدد أنه  كام  عليها.  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة  مجلس   إىل 

الدولية للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن  أدلة   أهمية 

.للطاقة الذرية
Le site info :مصدر
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)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

ملعايري الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املرابط،  الخامر  العام،  مديرها  تعيني   عن 

سنوات أربع  ملدة  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .السالمة 

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة  الدولية   للوكالة 

الصعيد وعىل  إفريقيا  يف  املغرب،  بهام  يتمتع  اللذين  واالعتبار  االعرتاف  عىل   دليال 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

من تتألف  دامئة  هيئة  تعترب  التي  املرموقة،  اللجنة  هذه  أن  إىل  الوكالة   وأشارت 

الوكالة يف  عضو  دولة   170 من  أكرث  من  الوطنيني  والخرباء  املسؤولني  كبار  من   25 

لألمن التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وضع  عن  مسؤولة  تعد  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املتعلقة األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

والنفايات املشعة،  املواد  ونقل  املؤينة،  واإلشعاعات  النووية،  الطاقة   باستخدام 

اإلشعاعية أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  االستعداد  وكذلك  .املشعة، 

ومراجعة لتطوير  اسرتاتيجية  إرشادات  ذاته،  املصدر  حسب  اللجنة،  هذه  تقدم   كام 

تقدميها يتم  التي  األمن  ومتطلبات  األساسية  املبادئ  ونصوص  األمن  معايري   واعتامد 

أهمية يحدد  أنه  عليها. كام  للموافقة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إدارة   إىل مجلس 

الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  التي سيتم نرشها تحت سلطة  .أدلة األمن 

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

املغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذريةاملغريب امرابط عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي لوكالة الطاقة الذرية

 باإلضافة إىل ذلك، توفر هذه اللجنة الدولية املشورة العامة والتوصيات بشأن الجوانب

 املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه املعايري عىل املستوى الدويل

ظل يف  النووية،  األمن  ملعايري  الدولية  للجنة  الـ47  االجتامع  بعقد  )أمسنور(   وذكرت 

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء “كوفيد ″19، الذي شارك فيه السيد املرابط، عرب تقنية

والتبادل للمناقشة  خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو   التداول 

إىل وكذا  واإلشعاعية،  النووية  والسالمة  األمن  هيئات  أنشطة  عىل  الوباء  تأثري   حول 

العمل التوجيهية، إضافة إىل مخطط  املعايري واملبادئ   املوافقة عىل مشاريع منشورات 

السابق التفويض  إنجازات  تقييم  أساس  عىل  إعداده  سيتم  الذي  املستقبيل  .الرباعي 

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض، يضيف

بشأن الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط   البالغ، مرشوع 

 االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف

.هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

Klyoum    : ردصم Alittihad   : مصدر
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تعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذريةتعيني املغرب عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بشأن والتوصيات  العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

 الجوانب املتعلقة مبعايري األمن وبشأن الجوانب التنظيمية وأنشطة معايري األمن

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والربامج ذات الصلة، مبا يف ذلك تعزيز تطبيق هذه

.املعايري عىل املستوى الدويل

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

املرابط، عرب السيد  فيه  الذي شارك   ،19″ “كوفيد  بوباء  املرتبطة  الحالية   الظروف 

للمناقشة خصص  والذي  الجاري،  يونيو   4 الخميس  يوم  بالفيديو  التداول   تقنية 

 والتبادل حول تأثري الوباء عىل أنشطة هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية،

إىل إضافة  التوجيهية،  واملبادئ  املعايري  منشورات  مشاريع  عىل  املوافقة  إىل   وكذا 

إنجازات تقييم  أساس  إعداده عىل  الذي سيتم  املستقبيل  الرباعي  العمل   مخطط 

.التفويض السابق

 كام ناقش أعضاء اللجنة الدولية ملعايري األمن النووي خالل هذا االجتامع االفرتايض،

للطاقة الدولية  الوكالة  أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،   يضيف 

 الذرية بشأن االنعكاسات املحتملة لوباء كوفيد 19 عىل املعايري العاملية األمن، كام

 تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات التالية التي يعتزمون اتخاذها يف

.تطبيق مخطط عمل اللجنة

 أعلنت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور( عن

 تعيني مديرها العام، الخامر املرابط، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية

.بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع سنوات

العام املدير  قبل  من  الخامر،  تعيني  أن  االثنني،  اليوم  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضوا يف اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية، يعد

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

.الدويل، يف املجالني االسرتاتيجيني لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  سلطة  تحت  نرشها  سيتم  التي  األمن   أدلة 

 .الذرية

AIEA: Marruecos participa en la AIEA: Marruecos participa en la 1010ª reunión de alto nivel de los representantes de las ª reunión de alto nivel de los representantes de las 
autoridades competentesautoridades competentes

La décima reunión de alto nivel de los representantes de las autoridades 

competentes en materia de preparación y respuesta a las emergencias 

nucleares y radiológicas se celebró recientemente con la participación de 

la Agencia Marroquí de Seguridad Nuclear y Radiológica )AMSSNuR(.

Esta reunión, a la que asistieron líderes y expertos en preparación y res-

puesta a situaciones de emergencias nucleares y radiológicas, permitió a 

los principales responsables de las intervenciones de emergencia nuclear 

y radiológica intercambiar opiniones sobre los arreglos y los desafíos 

nacionales de los Estados miembros del Organismo Internacional de 

Energía Atómica )OIEA(, indicó, el miércoles, la AMSSNuR en un 

comunicado.

Marruecos estuvo representado por el director general de la AMSS-

NuR, Khammar Mrabit, en su calidad de presidente del buró de la Red 

Internacional de Centros de Creación de Capacidad sobre Preparación y 

Respuesta ante Emergencias Nucleares y Radiológicas.

Estos expertos examinaron las modalidades de aplicación de la Conven-

ción sobre la Pronta Notificación y de la Convención de Asistencia y 

los requisitos de seguridad relacionados, así como las últimas publica-

ciones e instrumentos en materia de preparación e intervención en caso 

de emergencia y los arreglos y desafíos relacionados con el proceso de 

evaluación y pronóstico del OIEA.

Esta décima reunión de representantes de las autoridades competentes, 

celebrada por primera vez a distancia, contó con la participación de 94 

países y 11 organizaciones internacionales.

Klyoum : Mapnews
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AIEA: Le Maroc prend part à la AIEA: Le Maroc prend part à la 1010ème réunion de haut niveau des représentants des autorités ème réunion de haut niveau des représentants des autorités 
compétentescompétentes

La dixième réunion de haut niveau des représentants 
des autorités compétentes dans le domaine de la 
préparation et de la conduite des interventions en 
cas de situation d'urgence nucléaire ou radiologique 
s'est tenue récemment avec la participation de 
l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires 
et radiologiques (AMSSNuR). Le Royaume a été 
représenté par le directeur général de l’AMSSNuR, 
Khammar Mrabit, en sa qualité de président du 
bureau du réseau international pour l'éducation et 
la formation dans le domaine de la préparation et 
de la conduite des interventions en cas de situation

d'urgence nucléaire ou radiologique. 
Rassemblant des leaders et experts dans la 
préparation et la réponse aux situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique, cette réunion a constitué 
une occasion pour les principaux responsables 
des interventions en cas d'urgence nucléaire ou 
radiologique d’échanger sur les dispositions et les 
défis nationaux des États membres de  l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 
matière de préparation et d'intervention en cas de 
situation d'urgence, a indiqué mercredi l'AMSSNuR 
dans un communiqué.

AIEA: Le Maroc prend part à la AIEA: Le Maroc prend part à la 1010ème réunion de haut niveau des représentants des autorités ème réunion de haut niveau des représentants des autorités 
compétentescompétentes

La 10-ème réunion de haut niveau des représentants 
des autorités compétentes dans le domaine de la 
préparation et de la conduite des interventions 
en cas de situation d'urgence nucléaire ou 
radiologique s'est tenue récemment avec la 
participation de l’Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR).
La 10-ème réunion de haut niveau des représentants 
des autorités compétentes dans le domaine de la 
préparation et de la conduite des interventions 
en cas de situation d’urgence nucléaire ou 
radiologique s’est tenue récemment avec la 
participation de l’Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR).
Rassemblant des leaders et experts dans 
la préparation et la réponse aux situations

d’urgence nucléaire ou radiologique, cette réunion 
a constitué une occasion pour les principaux 
responsables des interventions en cas d’urgence 
nucléaire ou radiologique d’échanger sur les 
dispositions et les défis nationaux des États membres 
de l’AIEA en matière de préparation et d’intervention 
en cas de situation d’urgence, a indiqué mercredi 
l’AMSSNuR dans un communiqué.
Le Maroc a été représenté par le directeur général 
de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, en sa qualité de 
président du bureau du réseau international pour 
l’éducation et la formation dans le domaine de la 
préparation et de la conduite des interventions en 
cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique.
Ces experts ont discuté des modalités de la mise en 
œuvre de la Convention sur la notification rapide

Source :  L'opinio

  Medi1news :مصدر
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et de la Convention d’assistance et des exigences 
de sécurité connexes, ainsi que des dernières 
publications et outils dans le domaine de la 
préparation et de l’intervention en cas de situation 
d’urgence et des dispositions et des défis liés au 
processus d’évaluation et de pronostic de l’AIEA.
Ils ont également échangé sur la coopération 
internationale dans le cadre de la préparation et de 
l’intervention en cas de situation d’urgence et ont 
tiré des leçons et bonnes pratiques des situations 
d’urgence et des exercices passés, tels que l’exercice 
ConvEx-3 intitulé « Bab Al Maghrib », organisé en 
2013 par le Royaume du Maroc.
Cet exercice a simulé l’explosion d’une bombe 
sale, accompagnée de menaces d’autres 
attaques et de conséquences radiologiques 
de grande ampleur, précise le communiqué.

A cet effet, l’Autorité de réglementation nucléaire 
des Émirats Arabes Unis (FANR-UAE) a annoncé 
qu’elle organisera un exercice ConvEx-3, qui s’étalera 
sur plusieurs jours en 2021 et portera sur la sécurité 
de la centrale nucléaire des Émirats Arabes Unis.
En outre, le directeur général de l’AIEA a relevé, dans 
son allocution d’ouverture, que le monde a appris 
beaucoup de choses suite à l’accident de Fukushima 
et qu’il continue à apprendre de la pandémie de la 
Covid-19, a souligné la même source.
Pour sa part, M. Mrabit a donné une présentation sur 
les arrangements pour les échanges d’informations 
en situation d’urgence nucléaire ou radiologique.
Cette 10-ème réunion des représentants des 
autorités compétentes, tenue pour la première fois 
à distance, a connu la participation de 94 pays et 11 
organisations internationales.

Source :  L'actu24

  املغرب يشارك يف االجتامع العارش ملمثيل الهيئات املختصة يف مجال اإلعداد والتدخل يف حاالت الطوارئاملغرب يشارك يف االجتامع العارش ملمثيل الهيئات املختصة يف مجال اإلعداد والتدخل يف حاالت الطوارئ

النووية أو اإلشعاعيةالنووية أو اإلشعاعية

واتفاقية الرسيع،  التبليغ  اتفاقية  تنفيذ  رشوط  الخرباء  ناقش  البالغ،   وحسب 

 املساعدة ومتطلبات السالمة ذات الصلة، كام تم عرض أحدث املنشورات واألدوات

بعملية املتعلقة  والتحديات  والرتتيبات  للطوارئ  واالستجابة  االستعداد  مجال   يف 

.التقييم واليقظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

الطوارئ لحاالت  االستعداد  نطاق  يف  الدويل  التعاون  سبل  أيضا  النقاش   وهم 

الطوارئ حاالت  من  املستقاة  الجيدة  واملامرسات  الدروس  وكذا  لها،   واالستجابة 

 تحت عنوان "باب املغرب"، الذي نظمته ConvEx-3 والتامرين السابقة، مثل مترين

بهجامت بتهديدات  مصحوبة  قنبلة،  انفجار  ملحاكاة   2013 عام  املغربية   اململكة 

.أخرى وعواقب إشعاعية بعيدة املدى

 

اإلمارات دولة  النووية يف  للرقابة  االتحادية  الهيئة  أن  السياق  هذا  البالغ يف   وذكر 

مترين ستنظم  أنها  أعلنت  املتحدة  مدار ConvEx-3 العربية  عىل  سيجري   الذي 

اإلمارات لدولة  النووية  الطاقة  أيام يف عام 2021، وسرتكز عىل سالمة محطة   عدة 

العربية املتحدة

 شارك املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي،

 الخامر املرابط، يف االجتامع العارش ملمثيل الهيئات املختصة يف مجال اإلعداد والتدخل

 .يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

أمس أول  املرابط،  السيد  فيه  شارك  الذي  االجتامع،  هذا  أن  للوكالة،  بالغ   وأوضح 

 االثنني، بصفته رئيس مكتب الشبكة الدولية للتعليم والتدريب يف مجال االستعداد

باجتامع رفيع يتعلق  األمر  أن  اإلشعاعية،  أو  النووية  الطوارئ   والتدخل يف حاالت 

 .املستوى يجمع القادة والخرباء يف اإلعداد واالستجابة للطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وأضاف البالغ أن املدير العام للوكالة املغربية قدم خالل هذا االجتامع، الذي نظمه

 مركز الحوادث والطوارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألول مرة عن طريق تقنية

 التداول عن بعد، عرضا عن ترتيبات تبادل املعلومات يف حاالت الطوارئ النووية أو

 .اإلشعاعية

للمناقشة للمشاركني  فرصة  شكل  الذي  االجتامع،  لهذا  االفتتاحية  كلمته   ويف 

الوكالة يف  دولة عضو  لكل  الوطنية  والتحديات  الرتتيبات  املعلومات حول   وتبادل 

 الدولية للطاقة الذرية من حيث االستعداد والتحضري لحاالت الطوارئ النووية أو

 اإلشعاعية، والذي يجمع ممثيل 94 دولة و11 منظمة دولية، قال املدير العام للوكالة

 الدولية للطاقة الذرية "تعلمنا الكثري من حادث فوكوشيام ونتعلم اآلن من جائحة

."كوفيد19-
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Le Maroc réaffirme sa disposition à renforcer les capacités nationales des pays africains en Le Maroc réaffirme sa disposition à renforcer les capacités nationales des pays africains en 
matière de sûreté et de sécurité nucléairesmatière de sûreté et de sécurité nucléaires

du Maroc auprès des Organisations internationales à 
Vienne, Azzedine Farhane. «Le Maroc est déterminé 
à continuer la recherche d’une coopération 
triangulaire pour l’utilisation pacifique de la 
science et de la technologie nucléaires, à travers sa 
coopération avec les pays africains, conformément 
à la politique étrangère du Maroc consacrée 
au renforcement de la coopération Sud-Sud et 
triangulaire», a indiqué le diplomate lors d’une 
réunion virtuelle du Conseil des gouverneurs de 
l’Agence internationale de l’énergie nucléaire (AIEA).
M. Farhane a affirmé, à cette occasion, que le Royaume 
n’épargnerait aucun effort pour promouvoir le 
renforcement des capacités nationales, développer 
des installations de formation et d’apprentissage, 
fournir un soutien en matière de sûreté et de sécurité

Le Maroc est déterminé à poursuivre la recherche 
d’une coopération triangulaire pour l’utilisation 
pacifique de la science et de la technologie 
nucléaires, à travers sa coopération avec les pays 
africains, a affirmé lundi l’ambassadeur représentant
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l’enseignement des sciences et technologies 
nucléaires (AFRA-NEST), se félicite de la désignation 
de 5 de ses centres en tant que centres régionaux 
pour la mise en œuvre du programme de ce réseau. 
Concernant le rapport annuel de l’AIEA pour 2019, 
l’ambassadeur a salué l’approche constructive et 
productive des missions d’examen intégré des 
infrastructures nucléaires (INIR) et la coopération 
fructueuse entre le Maroc et l’AIEA en ce qui 
concerne le plan de mise en œuvre basé sur les 
recommandations de l’AIEA suite à la mission INIR 
au Royaume. Le Maroc salue également les efforts 
de collaboration en ce qui concerne les plans 
intégrés de soutien à la sécurité nucléaire, comme 
celui actuellement en préparation entre l’AIEA et le 
Maroc, a noté M. Farhane, ajoutant que le Royaume 
reconnaît également l’importance des conventions 
internationales dans le domaine de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires.Rappelant que le Maroc a 
ratifié la Convention sur la sûreté nucléaire (CNS) en 
2019 et a présenté son premier rapport national sur 
la mise en œuvre de cet instrument en décembre 
2019, le diplomate a souligné que le Royaume a mis 
en place une stratégie nationale et a commencé à 
mettre à jour son cadre juridique relatif aux normes 
de sécurité. Le Maroc, poursuit M. Farhane, se félicite 
de la décision du directeur général de l’AIEA de 
nommer un Marocain à la Commission des normes 
de sécurité de l’Organisation (CSS), devenant ainsi le 
troisième pays africain à faire partie de cet organe. 

nucléaires au profit des pays africains, à leur 
demande. À cet égard, le Maroc se félicite de la 
désignation par l’AIEA du premier Centre régional de 
renforcement des capacités pour l’Afrique au Maroc, 
dans le domaine de la préparation et de la réponse 
aux situations d’urgence nucléaires et radiologiques, 
a noté le diplomate.C’est dans ce sens que l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), qui préside également 
le Réseau international pour l’éducation et la 
formation en matière de préparation et de conduite 
des interventions en cas de situation d’urgence 
nucléaire ou radiologique (iNET-EPR), a organisé 
plusieurs réunions en ligne pendant le confinement 
lié au Covid-19, pour partager l’expérience acquise 
dans le renforcement des capacités des Centres 
EPR, mettre à jour les plans du réseau et lancer 
la plateforme iNET-EPR, a relevé l’ambassadeur. 
Le Maroc, en tant que président du Forum des 
organismes de réglementation nucléaire en Afrique 
(FRNBA), réaffirme à cette occasion, sa concentration 
sur la collaboration africaine en tant que position 
stratégique principale au sein de l’AIEA et continuera 
à chercher à conclure des accords bilatéraux avec les 
pays africains dans ce sens, a souligné M. Farhane.
Rappelant la contribution du Maroc dans les réseaux 
internationaux, les accords de coopération et la 
programmation régionale, particulièrement en 
Afrique, le diplomate a souligné que le Royaume, 
en tant que président du Réseau africain pour

Source :  Le matin

AMSSNuR et la Direction générale de la Météorologie s’allient pour surveiller la radioactivité AMSSNuR et la Direction générale de la Météorologie s’allient pour surveiller la radioactivité 
dans l’environnementdans l’environnement

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
et la Direction Générale de la Météorologie 
(DGM) ont signé récemment une convention de 
partenariat portant sur la protection sanitaire 
de la population et de l’environnement 
au regard des expositions radiologiques.
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Le Maroc réaffirme sa disposition à renforcer les capacités nationales des pays africains en Le Maroc réaffirme sa disposition à renforcer les capacités nationales des pays africains en 
matière de sûreté et de sécurité nucléairesmatière de sûreté et de sécurité nucléaires

La collaboration entre les deux organismes ouvrira 
des pistes de développement d’actions de recherches 
et développement en matière de modélisation 
afin de contribuer à la prise de décision au niveau 
national pour améliorer l’efficacité de la réponse à 
un rejet potentiel ou réel de matières radioactives.
Suite à cette signature, la DGM s’engage à abriter 
les stations dans les unités relevant de sa Direction, 
et à autoriser le personnel chargé du suivi et de 
la maintenance à accéder aux installations en 
cas de dysfonctionnement ou d’anomalie ou en 
cas de détection d’un taux de radioactivité de 
l’environnement nécessitant une investigation. Les 
équipements qui seront installés n’émettent pas de 
rayonnements de quelque nature que ce soit, et ne 
présentent aucun risque ni pour l’Homme ni pour 
l’environnement, assure la même source.
De son côté, AMSSNuR garantit la mise en place des 
stations de mesure, leur maintenance périodique 
et leur gestion, ainsi que la communication du 
planning des opérations de maintenance après 
l’installation de chaque sonde. De plus, AMSSNuR 
s’engage à informer le représentant local de la 
DGM, largement à l’avance, des dates et heures des 
visites de maintenance ou d’intervention et de tout 
changement ou modification touchant le planning 
des interventions.
La signature de cette convention conforte ainsi les 
liens privilégiés entre AMSSNuR et la DGM et vient 
confirmer le rôle primordial de la météorologie 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques à l’échelle nationale, 
conclut la même source.

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
et la Direction Générale de la Météorologie 
(DGM) ont signé récemment une convention de 
partenariat portant sur la protection sanitaire 
de la population et de l’environnement 
au regard des expositions radiologiques.
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mission de 
l’agence en matière de surveillance de la radioactivité 
de l’environnement et suite au lancement de son 
projet de mise en place d’un réseau de stations 
de mesure de la radioactivité de l’environnement, 
indique AMSSNUR dans un communiqué vendredi.
Depuis 2017, AMSSNuR et la DGM coopèrent 
régulièrement dans le cadre de la mise à niveau 
du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques, et aujourd’hui, 
elles s’allient par le biais de cette convention de 
partenariat qui détermine toutes les conditions et les 
modalités d’installation, de mise en place et de mise 
en service des équipements fournis par AMSSNuR 
et dédiés à la surveillance de la radioactivité 
dans l’environnement sur le territoire national.
Selon l’agence nationale, cet accord est une 
occasion de développer davantage la coopération 
entre les deux organisations en vue de hisser le 
niveau de la connaissance de l’état radiologique 
de l’environnement dans le Royaume du Maroc, 
ainsi que de garantir une détection précoce 
de toute élévation anormale des niveaux de la 
radioactivité dans l’environnement. Il marque 
également l’engagement d’AMSSNuR et de la 
DGM dans la protection de l’environnement 
contre les risques liés à la radioactivité. Source :  MAP Ecology
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cas de détection d’un taux de radioactivité de 
l’environnement nécessitant une investigation. Les 
équipements qui seront installés n’émettent pas de 
rayonnements de quelque nature que ce soit, et ne 
présentent aucun risque ni pour l’Homme ni pour 
l’environnement, assure la même source.
De son côté, AMSSNuR garantit la mise en place des 
stations de mesure, leur maintenance périodique 
et leur gestion, ainsi que la communication du 
planning des opérations de maintenance après 
l’installation de chaque sonde. De plus, AMSSNuR 
s’engage à informer le représentant local de la 
DGM, largement à l’avance, des dates et heures des 
visites de maintenance ou d’intervention et de tout 
changement ou modification touchant le planning 
des interventions.
La signature de cette convention conforte ainsi les 
liens privilégiés entre AMSSNuR et la DGM et vient 
confirmer le rôle primordial de la météorologie 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques à l’échelle nationale, 
conclut la même source.

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
et la Direction Générale de la Météorologie 
(DGM) ont signé récemment une convention de 
partenariat portant sur la protection sanitaire 
de la population et de l’environnement 
au regard des expositions radiologiques.
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mission de 
l’agence en matière de surveillance de la radioactivité 
de l’environnement et suite au lancement de son 
projet de mise en place d’un réseau de stations 
de mesure de la radioactivité de l’environnement, 
indique AMSSNUR dans un communiqué vendredi.
Depuis 2017, AMSSNuR et la DGM coopèrent 
régulièrement dans le cadre de la mise à niveau 
du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques, et aujourd’hui, 
elles s’allient par le biais de cette convention de 
partenariat qui détermine toutes les conditions et les 
modalités d’installation, de mise en place et de mise 
en service des équipements fournis par AMSSNuR 
et dédiés à la surveillance de la radioactivité 
dans l’environnement sur le territoire national.
Selon l’agence nationale, cet accord est une 
occasion de développer davantage la coopération 
entre les deux organisations en vue de hisser le 
niveau de la connaissance de l’état radiologique 
de l’environnement dans le Royaume du Maroc, 
ainsi que de garantir une détection précoce 
de toute élévation anormale des niveaux de la 
radioactivité dans l’environnement. Il marque 
également l’engagement d’AMSSNuR et de la 
DGM dans la protection de l’environnement 
contre les risques liés à la radioactivité. Source :  2M
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La collaboration entre les deux organismes ouvrira 
des pistes de développement d’actions de recherches 
et développement en matière de modélisation 
afin de contribuer à la prise de décision au niveau 
national pour améliorer l’efficacité de la réponse à 
un rejet potentiel ou réel de matières radioactives.
Suite à cette signature, la DGM s’engage à abriter 
les stations dans les unités relevant de sa Direction, 
et à autoriser le personnel chargé du suivi et de 
la maintenance à accéder aux installations en 
cas de dysfonctionnement ou d’anomalie ou en 
cas de détection d’un taux de radioactivité de 
l’environnement nécessitant une investigation. Les 
équipements qui seront installés n’émettent pas de 
rayonnements de quelque nature que ce soit, et ne 
présentent aucun risque ni pour l’Homme ni pour 
l’environnement, assure la même source.
De son côté, AMSSNuR garantit la mise en place des 
stations de mesure, leur maintenance périodique 
et leur gestion, ainsi que la communication du 
planning des opérations de maintenance après 
l’installation de chaque sonde. De plus, AMSSNuR 
s’engage à informer le représentant local de la 
DGM, largement à l’avance, des dates et heures des 
visites de maintenance ou d’intervention et de tout 
changement ou modification touchant le planning 
des interventions.
La signature de cette convention conforte ainsi les 
liens privilégiés entre AMSSNuR et la DGM et vient 
confirmer le rôle primordial de la météorologie 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques à l’échelle nationale, 
conclut la même source.

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
et la Direction Générale de la Météorologie 
(DGM) ont signé récemment une convention de 
partenariat portant sur la protection sanitaire 
de la population et de l’environnement 
au regard des expositions radiologiques.
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mission de 
l’agence en matière de surveillance de la radioactivité 
de l’environnement et suite au lancement de son 
projet de mise en place d’un réseau de stations 
de mesure de la radioactivité de l’environnement, 
indique AMSSNUR dans un communiqué vendredi.
Depuis 2017, AMSSNuR et la DGM coopèrent 
régulièrement dans le cadre de la mise à niveau 
du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques, et aujourd’hui, 
elles s’allient par le biais de cette convention de 
partenariat qui détermine toutes les conditions et les 
modalités d’installation, de mise en place et de mise 
en service des équipements fournis par AMSSNuR 
et dédiés à la surveillance de la radioactivité 
dans l’environnement sur le territoire national.
Selon l’agence nationale, cet accord est une 
occasion de développer davantage la coopération 
entre les deux organisations en vue de hisser le 
niveau de la connaissance de l’état radiologique 
de l’environnement dans le Royaume du Maroc, 
ainsi que de garantir une détection précoce 
de toute élévation anormale des niveaux de la 
radioactivité dans l’environnement. Il marque 
également l’engagement d’AMSSNuR et de la 
DGM dans la protection de l’environnement 
contre les risques liés à la radioactivité. Source :  maroc.gov.ma
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La collaboration entre les deux organismes ouvrira 
des pistes de développement d’actions de recherches 
et développement en matière de modélisation 
afin de contribuer à la prise de décision au niveau 
national pour améliorer l’efficacité de la réponse à 
un rejet potentiel ou réel de matières radioactives.
Suite à cette signature, la DGM s’engage à abriter 
les stations dans les unités relevant de sa Direction, 
et à autoriser le personnel chargé du suivi et de 
la maintenance à accéder aux installations en 
cas de dysfonctionnement ou d’anomalie ou en 
cas de détection d’un taux de radioactivité de 
l’environnement nécessitant une investigation. Les 
équipements qui seront installés n’émettent pas de 
rayonnements de quelque nature que ce soit, et ne 
présentent aucun risque ni pour l’Homme ni pour 
l’environnement, assure la même source.
De son côté, AMSSNuR garantit la mise en place des 
stations de mesure, leur maintenance périodique 
et leur gestion, ainsi que la communication du 
planning des opérations de maintenance après 
l’installation de chaque sonde. De plus, AMSSNuR 
s’engage à informer le représentant local de la 
DGM, largement à l’avance, des dates et heures des 
visites de maintenance ou d’intervention et de tout 
changement ou modification touchant le planning 
des interventions.
La signature de cette convention conforte ainsi les 
liens privilégiés entre AMSSNuR et la DGM et vient 
confirmer le rôle primordial de la météorologie 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques à l’échelle nationale, 
conclut la même source.

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
et la Direction Générale de la Météorologie 
(DGM) ont signé récemment une convention de 
partenariat portant sur la protection sanitaire 
de la population et de l’environnement 
au regard des expositions radiologiques.
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mission de 
l’agence en matière de surveillance de la radioactivité 
de l’environnement et suite au lancement de son 
projet de mise en place d’un réseau de stations 
de mesure de la radioactivité de l’environnement, 
indique AMSSNUR dans un communiqué vendredi.
Depuis 2017, AMSSNuR et la DGM coopèrent 
régulièrement dans le cadre de la mise à niveau 
du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques, et aujourd’hui, 
elles s’allient par le biais de cette convention de 
partenariat qui détermine toutes les conditions et les 
modalités d’installation, de mise en place et de mise 
en service des équipements fournis par AMSSNuR 
et dédiés à la surveillance de la radioactivité 
dans l’environnement sur le territoire national.
Selon l’agence nationale, cet accord est une 
occasion de développer davantage la coopération 
entre les deux organisations en vue de hisser le 
niveau de la connaissance de l’état radiologique 
de l’environnement dans le Royaume du Maroc, 
ainsi que de garantir une détection précoce 
de toute élévation anormale des niveaux de la 
radioactivité dans l’environnement. Il marque 
également l’engagement d’AMSSNuR et de la 
DGM dans la protection de l’environnement 
contre les risques liés à la radioactivité. Source :  INFOMEDIAIRE
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التعرض اإلشعاعي.. اتفاقية بني “أمسنور” واألرصاد الجويةالتعرض اإلشعاعي.. اتفاقية بني “أمسنور” واألرصاد الجوية

.اإلشعاعي يف البيئة

 ومبوجب االتفاقية، تقوم املديرية العامة لألرصاد الجوية بإيواء املحطات يف الوحدات

 التابعة لها، وتخول للمستخدمني املكلفني باملراقبة والصيانة الولوج إىل املنشآت يف

البيئة للنشاط اإلشعاعي يف  الكشف عن مستوى  أو يف حالة   حالة حدوث عطب 

.الذي يتطلب إجراء تحقيق

القياس وصيانتها بشكل دوري إنشاء محطات  )أمسنور( عىل   ومن جهتها، تعمل 

الصيانة بعد تركيب كل جهاز استشعار،  وتسيريها وكذلك تقديم جدول عمليات 

 مع التزامها بإخبار املمثل املحيل للمديرية العامة لألرصاد الجوية ، مبكرا ، بتواريخ

.وأوقات زيارات الصيانة أو التدخل وأي تغيري أو تعديل يخص مخطط التدخل

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   وقعت 

صحة حامية  ضامن  بهدف  الجوية  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  رشاكة   اتفاقية 

.املواطنني والبيئة فيام يتعلق بالتعرض اإلشعاعي

 وتحدد هذه الرشاكة التي تعزز التعاون القائم بني الطرفني منذ سنة 2017 ضمن

 جهود تأهيل اإلطار التنظيمي لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، جميع

 رشوط وطرق وضع وتشغيل املعدات املقدمة من طرف )أمسنور( واملخصصة لرصد

.النشاط اإلشعاعي يف البيئة عىل مستوى الرتاب الوطني

بني التعاون  لتعزيز  فرصة  تتيح  االتفاقية  هذه  فإن  املذكورة،  للوكالة  بالغ   ووفق 

 املؤسستني من أجل تطوير مستوى املعرفة بالوضعية اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

النشاط مستويات  يف  طبيعي  غري  ارتفاع  أي  عن  املبكر  الكشف  ضامن  مصدر: Businessman   وكذلك 

التعرض اإلشعاعي.. اتفاقية بني “أمسنور” واألرصاد الجويةالتعرض اإلشعاعي.. اتفاقية بني “أمسنور” واألرصاد الجوية

املحطات يف بإيواء  الجوية  لألرصاد  العامة  املديرية  تقوم  االتفاق،  هذا   وبناًء عىل 

الولوج إىل التابعة لها، وتخول للمستخدمني املكلفني باملراقبة والصيانة   الوحدات 

 املنشآت يف حالة حدوث عطب أو يف حالة الكشف عن مستوى للنشاط اإلشعاعي

.يف البيئة يتطلب إجراء تحقيق

دوري بشكل  وصيانتها  القياس  محطات  بإنشاء  "أمسنور"  تقوم  جهتها،   ومن 

 وتسيريها، وكذلك تقديم جدول عمليات الصيانة بعد تركيب كل جهاز استشعار.

العامة لألرصاد للمديرية  املمثل املحيل  بإخبار  "أمسنور"  تلتزم   باإلضافة إىل ذلك، 

أو تغيري  وأي  التدخل  أو  الصيانة  زيارات  وأوقات  بتواريخ  مبكر،  وقت   الجوية، يف 

.تعديل يخص مخطط التدخل

أمسنور بني  املتميزة  الروابط  يعزز  االتفاقية  هذه  توقيع  أن  الوكالة   واعتربت 

تعزيز الجوية يف  لألرصاد  األسايس  الدور  الجوية، ويؤكد  لألرصاد  العامة   واملديرية 

.األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي عىل املستوى الوطني

 يف إطار مهمة رصد النشاط اإلشعاعي للبيئة وبعد إطالق مرشوعها إلنشاء شبكة

املغربية لألمن والسالمة الوكالة  البيئة، وقعت  اإلشعاع يف  قياس   وطنية ملحطات 

 يف املجالني النووي واإلشعاعي "أمسنور" اتفاقية رشاكة مع املديرية العامة لألرصاد

.الجوية، بهدف ضامن حامية صحة املواطنني والبيئة يف ما يتعلق بالتعرض اإلشعاعي

 وأوردت الوكالة، يف بالغ توصلت به هسربيس، أنه منذ سنة 2017 تتعاون "أمسنور"

 واملديرية العامة لألرصاد الجوية يف إطار تأهيل اإلطار التنظيمي لألمن والسالمة يف

 املجالني النووي واإلشعاعي، مضيفة أنهام اليوم توطدان عالقتهام من خالل اتفاقية

 الرشاكة هذه التي تحدد جميع رشوط وطرق وضع وتشغيل املعدات املقدمة من طرف

."أمسنور"، واملخصصة لرصد النشاط اإلشعاعي يف البيئة عىل مستوى الرتاب الوطني

املؤسستني بني  التعاون  لتعزيز  فرصة  البالغ،  يقول  االتفاقية،  هذه   وتتيح 

اململكة يف  للبيئة  اإلشعاعية  بالوضعية  املعرفة  مستوى  تطوير  أجل   من 

يف طبيعي  غري  ارتفاع  أي  عن  املبكر  الكشف  ضامن  وكذلك   املغربية، 

العامة واملديرية  "أمسنور"  التزام  مؤكدة  اإلشعاعي،  النشاط   مستويات 

اإلشعاعي بالنشاط  املرتبطة  املخاطر  من  البيئة  حامية  يف  الجوية  .لألرصاد 
  hespress :مصدر
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""اتفاقية رشاكة لحامية صحة املواطنني والبيئة تجمع "أمسنور" و"املديرية العامة لألرصاد الجويةاتفاقية رشاكة لحامية صحة املواطنني والبيئة تجمع "أمسنور" و"املديرية العامة لألرصاد الجوية

يف املحطات  بإيواء  الجوية  لألرصاد  العامة  املديرية  تقوم  االتفاقية،   ومبوجب 

الولوج إىل التابعة لها، وتخول للمستخدمني املكلفني باملراقبة والصيانة   الوحدات 

 املنشآت يف حالة حدوث عطب أو يف حالة الكشف عن مستوى للنشاط اإلشعاعي يف

 البيئة الذي يتطلب إجراء تحقيق.ومن جانبها تعمل )أمسنور( عىل إنشاء محطات

الصيانة عمليات  جدول  تقديم  وكذلك  وتسيريها  دوري  بشكل  وصيانتها   القياس 

 بعد تركيب كل جهاز استشعار، مع التزامها بإخبار املمثل املحيل للمديرية العامة

 لألرصاد الجوية ، مبكرا ، بتواريخ وأوقات زيارات الصيانة أو التدخل وأي تغيري أو

.تعديل يخص مخطط التدخل

 خالل األسبوع الجاري، وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

بهدف الجوية  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  رشاكة  اتفاقية  )أمسنور(،   واإلشعاعي 

 ضامن حامية صحة املواطنني والبيئة فيام يتعلق بالتعرض اإلشعاعي.هذه الرشاكة

 التي تعزز التعاون القائم بني الطرفني منذ سنة 2017، تحدد ضمن جهود تأهيل

رشوط جميع  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  التنظيمي   اإلطار 

لرصد واملخصصة  )أمسنور(  طرف  من  املقدمة  املعدات  وتشغيل  وضع   وطرق 

للوكالة بالغ  الوطني.وحسب  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املؤسستني من أجل التعاون بني  لتعزيز  تتيح فرصة  االتفاقية   املذكورة، فإن هذه 

ضامن وكذلك  اململكة،  يف  للبيئة  اإلشعاعية  بالوضعية  املعرفة  مستوى   تطوير 

مصدر: walaw  .الكشف املبكر عن أي ارتفاع غري طبيعي يف مستويات النشاط اإلشعاعي يف البيئة

أمسنور" ومديرية األرصاد الجوية يتعهدان بحامية صحة املغاربة فيام يتعلق بالتعرض اإلشعاعيأمسنور" ومديرية األرصاد الجوية يتعهدان بحامية صحة املغاربة فيام يتعلق بالتعرض اإلشعاعي""

النشاط مستويات  يف  طبيعي  غري  ارتفاع  أي  عن  املبكر  الكشف  ضامن   وكذلك 

 اإلشعاعي يف البيئة.ومبوجب االتفاقية، تقوم املديرية العامة لألرصاد الجوية بإيواء

 املحطات يف الوحدات التابعة لها، وتخول للمستخدمني املكلفني باملراقبة والصيانة

 الولوج إىل املنشآت يف حالة حدوث عطب أو يف حالة الكشف عن مستوى للنشاط

 اإلشعاعي يف البيئة الذي يتطلب إجراء تحقيق.ومن جهتها، تعمل )أمسنور( عىل

جدول تقديم  وكذلك  وتسيريها  دوري  بشكل  وصيانتها  القياس  محطات   إنشاء 

 عمليات الصيانة بعد تركيب كل جهاز استشعار، مع التزامها بإخبار املمثل املحيل

أو الصيانة  زيارات  وأوقات  بتواريخ   ، مبكرا   ، الجوية  لألرصاد  العامة   للمديرية 

التدخل وأي تغيري أو تعديل يخص مخطط التدخل

)أمسنور( واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   وقعت 

الجوية لألرصاد  العامة  املديرية  مع  رشاكة  اتفاقية   ، الجاري  األسبوع  خالل   ، 

اإلشعاعي. بالتعرض  يتعلق  فيام  والبيئة  املواطنني  صحة  حامية  ضامن  بهدف 

 وتحدد هذه الرشاكة التي تعزز التعاون القائم بني الطرفني منذ سنة 2017 ضمن

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  التنظيمي  اإلطار  تأهيل   جهود 

)أمسنور( طرف  من  املقدمة  املعدات  وتشغيل  وضع  وطرق  رشوط   جميع 

الوطني الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  واملخصصة 

بني التعاون  لتعزيز  فرصة  تتيح  االتفاقية  هذه  فإن  املذكورة،  للوكالة  بالغ   ووفق 

،املؤسستني من أجل تطوير مستوى املعرفة بالوضعية اإلشعاعية للبيئة يف اململكة

  akhbarona :مصدر
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""اتفاقية رشاكة لحامية صحة املواطنني والبيئة تجمع "أمسنور" و"املديرية العامة لألرصاد الجويةاتفاقية رشاكة لحامية صحة املواطنني والبيئة تجمع "أمسنور" و"املديرية العامة لألرصاد الجوية

يف املحطات  بإيواء  الجوية  لألرصاد  العامة  املديرية  تقوم  االتفاقية،   ومبوجب 

 الوحدات التابعة لها، وتخول للمستخدمني املكلفني باملراقبة والصيانة الولوج إىل

 املنشآت يف حالة حدوث عطب أو يف حالة الكشف عن مستوى للنشاط اإلشعاعي

إنشاء عىل  )أمسنور(  تعمل  جانبها  تحقيق.ومن  إجراء  يتطلب  الذي  البيئة   يف 

 محطات القياس وصيانتها بشكل دوري وتسيريها وكذلك تقديم جدول عمليات

 الصيانة بعد تركيب كل جهاز استشعار، مع التزامها بإخبار املمثل املحيل للمديرية

التدخل وأي ، بتواريخ وأوقات زيارات الصيانة أو   العامة لألرصاد الجوية ، مبكرا 

.تغيري أو تعديل يخص مخطط التدخل

 خالل األسبوع الجاري، وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

بهدف الجوية  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  اتفاقية رشاكة  )أمسنور(،   واإلشعاعي 

 ضامن حامية صحة املواطنني والبيئة فيام يتعلق بالتعرض اإلشعاعي.هذه الرشاكة

 التي تعزز التعاون القائم بني الطرفني منذ سنة 2017، تحدد ضمن جهود تأهيل

رشوط جميع  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  التنظيمي   اإلطار 

لرصد واملخصصة  )أمسنور(  طرف  من  املقدمة  املعدات  وتشغيل  وضع   وطرق 

للوكالة بالغ  الوطني.وحسب  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

 املذكورة، فإن هذه االتفاقية تتيح فرصة لتعزيز التعاون بني املؤسستني من أجل

ضامن وكذلك  اململكة،  يف  للبيئة  اإلشعاعية  بالوضعية  املعرفة  مستوى   تطوير 

.الكشف املبكر عن أي ارتفاع غري طبيعي يف مستويات النشاط اإلشعاعي يف البيئة
املغرب اليوم :مصدر  

""اتفاقية رشاكة لحامية صحة املواطنني والبيئة تجمع "أمسنور" و"املديرية العامة لألرصاد الجويةاتفاقية رشاكة لحامية صحة املواطنني والبيئة تجمع "أمسنور" و"املديرية العامة لألرصاد الجوية

العامة واملديرية  "أمسنور"  التزام  مؤكدة  اإلشعاعي،  النشاط   مستويات 

اإلشعاعي بالنشاط  املرتبطة  املخاطر  من  البيئة  حامية  يف  الجوية  .لألرصاد 

 وبناًء عىل هذا االتفاق، تقوم املديرية العامة لألرصاد الجوية بإيواء املحطات يف

 الوحدات التابعة لها، وتخول للمستخدمني املكلفني باملراقبة والصيانة الولوج إىل

 املنشآت يف حالة حدوث عطب أو يف حالة الكشف عن مستوى للنشاط اإلشعاعي

.يف البيئة يتطلب إجراء تحقيق

دوري بشكل  وصيانتها  القياس  محطات  بإنشاء  "أمسنور"  تقوم  جهتها،   ومن 

 وتسيريها، وكذلك تقديم جدول عمليات الصيانة بعد تركيب كل جهاز استشعار.

 باإلضافة إىل ذلك، تلتزم "أمسنور" بإخبار املمثل املحيل للمديرية العامة لألرصاد

 الجوية، يف وقت مبكر، بتواريخ وأوقات زيارات الصيانة أو التدخل وأي تغيري أو

.تعديل يخص مخطط التدخل

 يف إطار مهمة رصد النشاط اإلشعاعي للبيئة وبعد إطالق مرشوعها إلنشاء شبكة

املغربية لألمن والسالمة الوكالة  البيئة، وقعت  اإلشعاع يف  قياس   وطنية ملحطات 

 يف املجالني النووي واإلشعاعي "أمسنور" اتفاقية رشاكة مع املديرية العامة لألرصاد

.الجوية، بهدف ضامن حامية صحة املواطنني والبيئة يف ما يتعلق بالتعرض اإلشعاعي

 وأوردت الوكالة، يف بالغ توصلت به هسربيس، أنه منذ سنة 2017 تتعاون "أمسنور"

 واملديرية العامة لألرصاد الجوية يف إطار تأهيل اإلطار التنظيمي لألمن والسالمة يف

 املجالني النووي واإلشعاعي، مضيفة أنهام اليوم توطدان عالقتهام من خالل اتفاقية

 الرشاكة هذه التي تحدد جميع رشوط وطرق وضع وتشغيل املعدات املقدمة من طرف

."أمسنور"، واملخصصة لرصد النشاط اإلشعاعي يف البيئة عىل مستوى الرتاب الوطني

املؤسستني بني  التعاون  لتعزيز  فرصة  البالغ،  يقول  االتفاقية،  هذه   وتتيح 

اململكة يف  للبيئة  اإلشعاعية  بالوضعية  املعرفة  مستوى  تطوير  أجل   من 

يف طبيعي  غري  ارتفاع  أي  عن  املبكر  الكشف  ضامن  وكذلك  املغربية، 
  theworldnews.net :مصدر
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 وأشارت الوكالة إىل أن هذه اللجنة املرموقة، التي تعترب هيئة دامئة تتألف من 25

 من كبار املسؤولني والخرباء الوطنيني من أكرث من 170 دولة عضو يف الوكالة الدولية

 للطاقة الذرية، تعد مسؤولة عن وضع املعايري واملبادئ التوجيهية لألمن والسالمة

باستخدام املتعلقة  األخرى  التنظيمية  والوثائق  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

 الطاقة النووية، واإلشعاعات املؤينة، ونقل املواد املشعة، والنفايات املشعة، وكذلك

.االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

تعيني عن  )أمسنور(  واإلشعاعي  النووي  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   أعلنت 

الدولية اللجنة  املرابط، عضوا يف  الخامر  الدكتور  تاونات  إقليم  إبن  العام،   مديرها 

.ملعايري السالمة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ملدة أربع )4(سنوات

نت” وموقع”تاونات  تاونات”  “صدى  توصلت  صحايف  بالغ  يف  )أمسنور(،   واعتربت 

للوكالة العام   بنسخة منه، أن تعيني املدير املغريب املرابط الخامر، من قبل املدير 

يعد النووية،  السالمة  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  الذرية،  للطاقة   الدولية 

 دليال عىل االعرتاف واالعتبار اللذين يتمتع بهام املغرب، يف إفريقيا وعىل الصعيد

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  االسرتاتيجيني  املجالني  يف  .الدويل، 

  مدير مغريب)إبن إقليم تاونات(يظفر بعضوية اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية للوكالة الدولية للطاقةمدير مغريب)إبن إقليم تاونات(يظفر بعضوية اللجنة الدولية ملعايري السالمة النووية للوكالة الدولية للطاقة

الذريةالذرية

 وذكرت )أمسنور( بعقد االجتامع الـ47 للجنة الدولية ملعايري األمن النووية، يف ظل

 الظروف الحالية املرتبطة بوباء كوفيد 19، الذي شارك فيه املرابط، مؤخرا عرب تقنية

الوباء عىل أنشطة تأثري  للمناقشة والتبادل حول  بالفيديو، والذي خصص   التداول 

 هيئات األمن والسالمة النووية واإلشعاعية، وكذا إىل املوافقة عىل مشاريع منشورات

 املعايري واملبادئ التوجيهية، إضافة إىل مخطط العمل الرباعي املستقبيل الذي سيتم

.إعداده عىل أساس تقييم إنجازات التفويض السابق

 كام تقدم هذه اللجنة، حسب املصدر ذاته، إرشادات اسرتاتيجية لتطوير ومراجعة

 واعتامد معايري األمن ونصوص املبادئ األساسية ومتطلبات األمن التي يتم تقدميها

 إىل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة عليها. كام أنه يحدد أهمية

.أدلة األمن التي سيتم نرشها تحت سلطة املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

والتوصيات العامة  املشورة  الدولية  اللجنة  هذه  توفر  ذلك،  إىل   باإلضافة 

التنظيمية الجوانب  وبشأن  األمن  مبعايري  املتعلقة  الجوانب   بشأن 

ذات والربامج  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  األمن  معايري   وأنشطة 

الدويل املستوى  عىل  املعايري  هذه  تطبيق  تعزيز  ذلك  يف  مبا  .الصلة، 

 عىل املعايري العاملية األمن، كام تبادلوا تجاربهم يف هذا املجال وناقشوا الخطوات

.التالية التي يعتزمون اتخاذها يف تطبيق مخطط عمل اللجنة

االجتامع هذا  خالل  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  أعضاء  ناقش   كام 

الوكالة أمانة  أعدته  الذي  العمل  مخطط  مرشوع  البالغ،  يضيف   االفرتايض، 

19 كوفيد  لوباء  املحتملة  االنعكاسات  بشأن  الذرية  للطاقة  الدولية 
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nucléaire, la conduite d’une étude environnementale 
des installations radiologiques, la préparation et la 
conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des 
grandes manifestations publiques.
La signature de ce document qui accorde un intérêt 
tout particulier à la coopération africaine, s’inscrit 
dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR 
en faveur de la promotion du partenariat Sud-Sud 
prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, à travers 
l’échange d’information technique, le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques, des visites 
scientifiques et d’experts, des exercices de simulation 
et des exercices sur le terrain, la mise en œuvre de 
projets et des études conjointes de coopération, 
ainsi que la mutualisation des équipements ou des 
appareils nécessaires pour mener les activités de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
dans les deux pays.
Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement du 
Maroc qui s’impose aujourd'hui comme modèle dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, M. Mrabit réitère l’engagement 
d’AMSSNuR à partager son expérience avec la Côte 
d'Ivoire en la matière.

Rabat - L'Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
et l'Autorité de radioprotection, de sûreté et de 
sécurité nucléaires de la République de Côte d'Ivoire 
(ARSN) ont signé un mémorandum d'entente 
(MoU) portant sur l'échange d’informations 
techniques et la coopération dans les domaines de 
la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.

Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d'AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l'ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 juin et 
le 17 juillet 2020, au vu des circonstances sanitaires 
actuelles liées à l’épidémie de la Covid-19, indique 
mercredi un communiqué de l'Agence, soulignant 
que cette signature virtuelle sera corroborée 
par une signature officielle lors d'une cérémonie 
réunissant les deux autorités réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s'engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, de gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé, de la préparation et de la 
conduite des interventions d’urgence radiologique 
et du renforcement des capacités en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité

Le Maroc réaffirme sa disposition à renforcer les capacités nationales des pays africains en Le Maroc réaffirme sa disposition à renforcer les capacités nationales des pays africains en 
matière de sûreté et de sécurité nucléairesmatière de sûreté et de sécurité nucléaires
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nucléaire, la conduite d’une étude environnementale 
des installations radiologiques, la préparation et la 
conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des 
grandes manifestations publiques.
La signature de ce document qui accorde un intérêt 
tout particulier à la coopération africaine, s’inscrit 
dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR 
en faveur de la promotion du partenariat Sud-Sud 
prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, à travers 
l’échange d’information technique, le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques, des visites 
scientifiques et d’experts, des exercices de simulation 
et des exercices sur le terrain, la mise en œuvre de 
projets et des études conjointes de coopération, 
ainsi que la mutualisation des équipements ou des 
appareils nécessaires pour mener les activités de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
dans les deux pays.
Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement du 
Maroc qui s’impose aujourd’hui comme modèle dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, M. Mrabit réitère l’engagement 
d’AMSSNuR à partager son expérience avec la Côte 
d’Ivoire en la matière.

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
et l’Autorité de radioprotection, de sûreté et de 
sécurité nucléaires de la République de Côte d’Ivoire 
(ARSN) ont signé un mémorandum d’entente (MoU) 
portant sur l’échange d’informations techniques et 
la coopération dans les domaines de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques.
Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d’AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l’ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 juin et 
le 17 juillet 2020, au vu des circonstances sanitaires 
actuelles liées à l’épidémie de la Covid-19, indique 
mercredi un communiqué de l’Agence, soulignant 
que cette signature virtuelle sera corroborée par une 
signature officielle lors d’une cérémonie réunissant 
les deux autorités réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s’engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, de gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé, de la préparation et de la 
conduite des interventions d’urgence radiologique 
et du renforcement des capacités en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité

Nucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’IvoireNucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire



Retombées Presse -  2020

Juillet 2020 Juillet 2020Coopération africaine

nucléaire, la conduite d’une étude environnementale 
des installations radiologiques, la préparation et la 
conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des 
grandes manifestations publiques.
La signature de ce document qui accorde un intérêt 
tout particulier à la coopération africaine, s’inscrit 
dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR 
en faveur de la promotion du partenariat Sud-Sud 
prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, à travers 
l’échange d’information technique, le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques, des visites 
scientifiques et d’experts, des exercices de simulation 
et des exercices sur le terrain, la mise en œuvre de 
projets et des études conjointes de coopération, 
ainsi que la mutualisation des équipements ou des 
appareils nécessaires pour mener les activités de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
dans les deux pays.
Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement du 
Maroc qui s’impose aujourd'hui comme modèle dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, M. Mrabit réitère l’engagement 
d’AMSSNuR à partager son expérience avec la Côte 
d'Ivoire en la matière.

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et l'Autorité 
de radioprotection, de sûreté et de sécurité 
nucléaires de la République de Côte d'Ivoire (ARSN) 
ont signé un mémorandum d'entente (MoU) 
portant sur l'échange d’informations techniques 
et la coopération dans les domaines de la sûreté 
et de la sécurité nucléaires et radiologiques.

Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d'AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l'ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 juin et 
le 17 juillet 2020, au vu des circonstances sanitaires 
actuelles liées à l’épidémie de la Covid-19, indique 
mercredi un communiqué de l'Agence, soulignant 
que cette signature virtuelle sera corroborée 
par une signature officielle lors d'une cérémonie 
réunissant les deux autorités réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s'engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, de gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé, de la préparation et de la 
conduite des interventions d’urgence radiologique 
et du renforcement des capacités en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité

Nucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’IvoireNucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire
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nucléaire, la conduite d’une étude environnementale 
des installations radiologiques, la préparation et la 
conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des 
grandes manifestations publiques.
La signature de ce document qui accorde un intérêt 
tout particulier à la coopération africaine, s’inscrit 
dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR 
en faveur de la promotion du partenariat Sud-Sud 
prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, à travers 
l’échange d’information technique, le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques, des visites 
scientifiques et d’experts, des exercices de simulation 
et des exercices sur le terrain, la mise en œuvre de 
projets et des études conjointes de coopération, 
ainsi que la mutualisation des équipements ou des 
appareils nécessaires pour mener les activités de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
dans les deux pays.
Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement du 
Maroc qui s’impose aujourd’hui comme modèle dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, M. Mrabit réitère l’engagement 
d’AMSSNuR à partager son expérience avec la Côte 
d’Ivoire en la matière.

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
et l’Autorité de radioprotection, de sûreté et de 
sécurité nucléaires de la République de Côte d’Ivoire 
(ARSN) ont signé un mémorandum d’entente (MoU) 
portant sur l’échange d’informations techniques et 
la coopération dans les domaines de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques.
Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d’AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l’ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 juin et 
le 17 juillet 2020, au vu des circonstances sanitaires 
actuelles liées à l’épidémie de la Covid-19, indique 
mercredi un communiqué de l’Agence, soulignant 
que cette signature virtuelle sera corroborée par une 
signature officielle lors d’une cérémonie réunissant 
les deux autorités réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s’engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, de gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé, de la préparation et de la 
conduite des interventions d’urgence radiologique 
et du renforcement des capacités en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité

Nucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’IvoireNucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire
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nucléaire, la conduite d’une étude environnementale 
des installations radiologiques, la préparation et la 
conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des 
grandes manifestations publiques.
La signature de ce document qui accorde un intérêt 
tout particulier à la coopération africaine, s’inscrit 
dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR 
en faveur de la promotion du partenariat Sud-Sud 
prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, à travers 
l’échange d’information technique, le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques, des visites 
scientifiques et d’experts, des exercices de simulation 
et des exercices sur le terrain, la mise en œuvre de 
projets et des études conjointes de coopération, 
ainsi que la mutualisation des équipements ou des 
appareils nécessaires pour mener les activités de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
dans les deux pays.
Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement du 
Maroc qui s’impose aujourd'hui comme modèle dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, M. Mrabit réitère l’engagement 
d’AMSSNuR à partager son expérience avec la Côte 
d'Ivoire en la matière.

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et l'Autorité 
de radioprotection, de sûreté et de sécurité 
nucléaires de la République de Côte d'Ivoire (ARSN) 
ont signé un mémorandum d'entente (MoU) 
portant sur l'échange d’informations techniques 
et la coopération dans les domaines de la sûreté 
et de la sécurité nucléaires et radiologiques.

Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d'AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l'ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 juin et 
le 17 juillet 2020, au vu des circonstances sanitaires 
actuelles liées à l’épidémie de la Covid-19, indique 
mercredi un communiqué de l'Agence, soulignant 
que cette signature virtuelle sera corroborée 
par une signature officielle lors d'une cérémonie 
réunissant les deux autorités réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s'engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, de gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé, de la préparation et de la 
conduite des interventions d’urgence radiologique 
et du renforcement des capacités en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité

Nucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’IvoireNucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire
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nucléaire, la conduite d’une étude environnementale 
des installations radiologiques, la préparation et la 
conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des 
grandes manifestations publiques.
La signature de ce document qui accorde un intérêt 
tout particulier à la coopération africaine, s’inscrit 
dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR 
en faveur de la promotion du partenariat Sud-Sud 
prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, à travers 
l’échange d’information technique, le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques, des visites 
scientifiques et d’experts, des exercices de simulation 
et des exercices sur le terrain, la mise en œuvre de 
projets et des études conjointes de coopération, 
ainsi que la mutualisation des équipements ou des 
appareils nécessaires pour mener les activités de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
dans les deux pays.
Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement du 
Maroc qui s’impose aujourd’hui comme modèle dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, M. Mrabit réitère l’engagement 
d’AMSSNuR à partager son expérience avec la Côte 
d’Ivoire en la matière.

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
et l’Autorité de radioprotection, de sûreté et de 
sécurité nucléaires de la République de Côte d’Ivoire 
(ARSN) ont signé un mémorandum d’entente (MoU) 
portant sur l’échange d’informations techniques et 
la coopération dans les domaines de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques.
Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d’AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l’ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 juin et 
le 17 juillet 2020, au vu des circonstances sanitaires 
actuelles liées à l’épidémie de la Covid-19, indique 
mercredi un communiqué de l’Agence, soulignant 
que cette signature virtuelle sera corroborée par une 
signature officielle lors d’une cérémonie réunissant 
les deux autorités réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s’engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, de gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé, de la préparation et de la 
conduite des interventions d’urgence radiologique 
et du renforcement des capacités en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité

Nucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’IvoireNucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire



Retombées Presse -  2020

Juillet 2020 Juillet 2020Coopération africaine

Nucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’IvoireNucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire

autorités réglementaires. 
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s’engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, de gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé, de la préparation et de la 
conduite des interventions d’urgence radiologique 
et du renforcement des capacités en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité 
nucléaire, la conduite d’une étude environnementale 
des installations radiologiques, la préparation et la 
conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des 
grandes manifestations publiques.

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et l'Autorité 
de radioprotection, de sûreté et de sécurité 
nucléaires de la République de Côte d'Ivoire (ARSN) 
ont signé un mémorandum d'entente (MoU) portant 
sur l'échange d’informations techniques et la 
coopération dans les domaines de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques.
Ce document a été signé par voie électronique entre 
le directeur général d’AMSSNuR, Khammar Mrabit 
et la directrice générale de l’ARSN, Marie-Chantal 
kouassi Goffri, respectivement le 19 juin et le 17 juillet 
2020, au vu des circonstances sanitaires actuelles 
liées à l’épidémie de la Covid-19, indique mercredi 
un communiqué de l’Agence, soulignant que cette 
signature virtuelle sera corroborée par une signature 
officielle lors d’une cérémonie réunissant les deux

Nucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’IvoireNucléaire: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire

sécurité nucléaires et radiologiques.
Le document a été signé par voie électronique entre 
le directeur général d’AMSSNuR, Khammar Mrabit 
et la directrice générale de l’ARSN, Marie-Chantal 
kouassi Goffri, respectivement le 19 juin et le 17 juillet 
2020, au vu des circonstances sanitaires actuelles 
liées à l’épidémie de la Covid-19, indique mercredi 

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et l’Autorité 
de radioprotection, de sûreté et de sécurité 
nucléaires de la République de Côte d’Ivoire (ARSN) 
ont signé un mémorandum d’entente (MoU) portant 
sur l’échange d’informations techniques et la 
coopération dans les domaines de la sûreté et de la 
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en faveur de la promotion du partenariat Sud-
Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, 
à travers l’échange d’information technique, le 
partage d’expériences et de bonnes pratiques, des 
visites scientifiques et d’experts, des exercices de 
simulation et des exercices sur le terrain, la mise 
en œuvre de projets et des études conjointes 
de coopération, ainsi que la mutualisation des 
équipements ou des appareils nécessaires pour 
mener les activités de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques dans les deux pays.
Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement 
du Maroc qui s’impose aujourd’hui comme 
modèle dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, M. Mrabit 
réitère l’engagement d’AMSSNuR à partager son 
expérience avec la Côte d’Ivoire en la matière.

un communiqué de l’Agence, soulignant que 
cette signature virtuelle sera corroborée par une 
signature officielle lors d’une cérémonie réunissant 
les deux autorités réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s’engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques, de gestion des déchets 
radioactifs et du combustible usé, de la préparation 
et de la conduite des interventions d’urgence 
radiologique et du renforcement des capacités 
en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans 
la mise en œuvre des plans intégrés d’appui à 
la sécurité nucléaire, la conduite d’une étude 
environnementale des installations radiologiques, 
la préparation et la conduite des mesures de 
sécurité nucléaires lors des grandes manifestations 
publiques.
La signature de ce document qui accorde un intérêt 

ENTENTE NUCLÉAIRE ENTRE LE MAROC ET LA COTE-D’IVOIREENTENTE NUCLÉAIRE ENTRE LE MAROC ET LA COTE-D’IVOIRE

Le Maroc continue sur sa lancée en terme de 
sécurité nucléaire et entend en faire profiter ses 
amis africains pour en faire usage dans le bon 
sens afin que l’Afrique puisse se hisser au plus 
haut niveau de ce domaine qui va devenir une 
nécessité pour l’avenir
Le Maroc a toujours collaboré en vrai catalyseur 
africain, pour faire profiter les africains de ses 
expériences comme cela fut le cas pour le Projet 
NOOR, le TGV ou le secteur du Phosphate
Cette fois-ci, c’est au tour de l’Agence Marocaine de 
Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques 
(AMSSNuR) de faire usage de son savoir auprès 
de l’Autorité de Radioprotection, de Sûreté et 
de Sécurité Nucléaires de la République de Côte 
d’Ivoire (ARSN),
Et pour mieux gérer leurs ententes, les deux parties 
ont donc signé, à l’occasion, un mémorandum 
d’entente (MoU) portant sur l’échange 
d’informations techniques et la coopération 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.

Le Maroc continue sur sa lancée en terme de 
sécurité nucléaire et entend en faire profiter ses 
amis africains pour en faire usage dans le bon 
sens afin que l’Afrique puisse se hisser au plus 
haut niveau de ce domaine qui va devenir une 
nécessité pour l’avenir
Le Maroc a toujours collaboré en vrai catalyseur 
africain, pour faire profiter les africains de ses 
expériences comme cela fut le cas pour le Projet 
NOOR, le TGV ou le secteur du Phosphate
Cette fois-ci, c’est au tour de l’Agence Marocaine de 
Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques 
(AMSSNuR) de faire usage de son savoir auprès 
de l’Autorité de Radioprotection, de Sûreté et 
de Sécurité Nucléaires de la République de Côte 
d’Ivoire (ARSN),
Et pour mieux gérer leurs ententes, les deux 
parties ont donc signé, à l’occasion, un 
mémorandum d’entente (MoU) portant sur 
l’échange d’informations techniques et la 
coopération dans les domaines de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques.
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Signature d'un mémorandum d'entente entre le Maroc et la Côte d'IvoireSignature d'un mémorandum d'entente entre le Maroc et la Côte d'Ivoire

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et 
l'Autorité de radioprotection, de sûreté et de 
sécurité nucléaires de la République de Côte 
d'Ivoire (ARSN) ont signé un mémorandum 
d'entente (MoU) portant sur l'échange 
d'informations techniques et la coopération 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d'AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l'ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 
juin et le 17 juillet 2020, au vu des circonstances 
sanitaires actuelles liées à l'épidémie de la 
Covid-19, indique mercredi un communiqué de 
l'Agence, soulignant que cette signature virtuelle 
sera corroborée par une signature officielle lors 
d'une cérémonie réunissant les deux autorités 

réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s'engagent à échanger les informations 
techniques et les expériences respectives en 
matière de réglementation de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, de gestion 
des déchets radioactifs et du combustible usé, de 
la préparation et de la conduite des interventions 
d'urgence radiologique et du renforcement des 
capacités en matière de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Il couvre également l'accompagnement dans 
la mise en œuvre des plans intégrés d'appui 
à la sécurité nucléaire, la conduite d'une 
étude environnementale des installations 
radiologiques, la préparation et la conduite des 
mesures de sécurité nucléaires lors des grandes 
manifestations publiques.

 fr.hibapress.com :مصدر

Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d’AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l’ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 
juin et le 17 juillet 2020, au vu des circonstances 
sanitaires actuelles liées à l’épidémie de la Covid-19. 
Cette signature virtuelle sera corroborée par une 
signature officielle lors d’une cérémonie réunissant 
les deux autorités réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s’engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques, de gestion des déchets 
radioactifs et du combustible usé, de la préparation 
et de la conduite des interventions d’urgence 
radiologique et du renforcement des capacités 
en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans 
la mise en œuvre des plans intégrés d’appui à 
la sécurité nucléaire, la conduite d’une étude 
environnementale des installations radiologiques, 
la préparation et la conduite des mesures de 
sécurité nucléaires lors des grandes manifestations 
publiques.

La signature de ce document qui accorde un 
intérêt tout particulier à la coopération africaine, 
s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par 
AMSSNuR en faveur de la promotion du partenariat 
Sud-Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI et 
ce, à travers l’échange d’information technique, 
le partage d’expériences et de bonnes pratiques, 
des visites scientifiques et d’experts, des exercices 
de simulation et des exercices sur le terrain, la 
mise en œuvre de projets et des études conjointes 
de coopération, ainsi que la mutualisation des 
équipements ou des appareils nécessaires pour 
mener les activités de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques dans les deux pays.
Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de Réglementation Nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement 
du Maroc qui s’impose aujourd’hui comme 
modèle dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, M. Mrabit 
réitère l’engagement d’AMSSNuR à partager son 
expérience avec la Côte d’Ivoire en la matière.
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signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoiresignature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et 
l’Autorité de radioprotection, de sûreté et de 
sécurité nucléaires de la République de Côte 
d’Ivoire (ARSN) ont signé un mémorandum 
d’entente (MoU) portant sur l’échange 
d’informations techniques et la coopération 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d’AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l’ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 
juin et le 17 juillet 2020, au vu des circonstances 
sanitaires actuelles liées à l’épidémie de la 
Covid-19, indique mercredi un communiqué de 
l’Agence, soulignant que cette signature virtuelle 
sera corroborée par une signature officielle lors 
d’une cérémonie réunissant les deux autorités 
réglementaires.

En vertu du mémorandum, les deux parties 
s’engagent à échanger les informations techniques 
et les expériences respectives en matière de 
réglementation de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques, de gestion des déchets 
radioactifs et du combustible usé, de la préparation 
et de la conduite des interventions d’urgence 
radiologique et du renforcement des capacités 
en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité 
nucléaire, la conduite d’une étude environnementale 
des installations radiologiques, la préparation et la 
conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des 
grandes manifestations publiques.
La signature de ce document qui accorde un intérêt 
tout particulier à la coopération africaine, s’inscrit 
dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR 

 fr.allafrica.com :مصدر

La signature de ce document qui accorde un 
intérêt tout particulier à la coopération africaine, 
s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par 
AMSSNuR en faveur de la promotion du partenariat 
Sud-Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI et 
ce, à travers l'échange d'information technique, 
le partage d'expériences et de bonnes pratiques, 
des visites scientifiques et d'experts, des exercices 
de simulation et des exercices sur le terrain, la 
mise en œuvre de projets et des études conjointes 
de coopération, ainsi que la mutualisation des 
équipements ou des appareils nécessaires pour 
mener les activités de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques dans les deux pays.

Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement 
du Maroc qui s’impose aujourd’hui comme 
modèle dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, M. Mrabit 
réitère l’engagement d’AMSSNuR à partager son 
expérience avec la Côte d’Ivoire en la matière.



Retombées Presse -  2020

Juillet 2020 Juillet 2020Coopération africaine

signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoiresignature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et 
l’Autorité de radioprotection, de sûreté et de 
sécurité nucléaires de la République de Côte 
d’Ivoire (ARSN) ont signé un mémorandum 
d’entente (MoU) portant sur l’échange 
d’informations techniques et la coopération 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Ce document a été signé par voie électronique 
entre le directeur général d’AMSSNuR, Khammar 
Mrabit et la directrice générale de l’ARSN, Marie-
Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 
juin et le 17 juillet 2020, au vu des circonstances 
sanitaires actuelles liées à l’épidémie de la 
Covid-19, indique mercredi un communiqué de 
l’Agence, soulignant que cette signature virtuelle 
sera corroborée par une signature officielle lors 
d’une cérémonie réunissant les deux autorités 
réglementaires.
En vertu du mémorandum, les deux parties 
s’engagent à échanger les informations 

techniques et les expériences respectives en matière 
de réglementation de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques, de gestion des déchets 
radioactifs et du combustible usé, de la préparation 
et de la conduite des interventions d’urgence 
radiologique et du renforcement des capacités 
en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques.
Il couvre également l’accompagnement dans la mise 
en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité 
nucléaire, la conduite d’une étude environnementale 
des installations radiologiques, la préparation et la 
conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des 
grandes manifestations publiques.
La signature de ce document qui accorde un intérêt 
tout particulier à la coopération africaine, s’inscrit 
dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR 
en faveur de la promotion du partenariat Sud-
Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, 
à travers l’échange d’information technique, le 
partage d’expériences et de bonnes pratiques, des 
visites scientifiques et d’experts, des exercices de 

 afriquenation.info :مصدر

en faveur de la promotion du partenariat Sud-
Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, 
à travers l’échange d’information technique, le 
partage d’expériences et de bonnes pratiques, des 
visites scientifiques et d’experts, des exercices de 
simulation et des exercices sur le terrain, la mise 
en œuvre de projets et des études conjointes 
de coopération, ainsi que la mutualisation des 
équipements ou des appareils nécessaires pour 
mener les activités de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques dans les deux pays.

Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 
notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement 
du Maroc qui s’impose aujourd’hui comme 
modèle dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, M. Mrabit 
réitère l’engagement d’AMSSNuR à partager son 
expérience avec la Côte d’Ivoire en la matière.
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Morocco, Côte d'Ivoire Sign Memorandum of UnderstandingMorocco, Côte d'Ivoire Sign Memorandum of Understanding

The Moroccan Agency for Nuclear and 
Radiological Safety and Security (AMSSNuR) 
and the Radiation Protection, Nuclear Safety 
and Security Authority of the Republic of 
Côte d'Ivoire (ARSN) signed a Memorandum 
of Understanding (MoU) on the exchange of 
technical information and cooperation in the 
fields of nuclear and radiological safety and 
security.
This document was signed electronically 
between director general of AMSSNuR, 
Khammar Mrabit, and director general of ARSN, 
Marie-Chantal kouassi Goffri, on 19 June and 17 
July 2020 respectively, in view of the current 

health circumstances related to the Covid-19 
outbreak, said a statement by the Agency on 
Wednesday, stressing that this virtual signing will be 
corroborated by an official signing at a ceremony 
bringing together the two regulatory authorities.
Under the Memorandum, both parties undertake 
to exchange technical information and respective 
experiences in the regulation of nuclear and 
radiological safety and security, the management 
of radioactive waste and spent fuel, the preparation 
and conduct of radiological emergency response, 
and capacity building in nuclear and radiological 
safety and security.

 afriquenation.info :مصدر

simulation et des exercices sur le terrain, la mise 
en œuvre de projets et des études conjointes 
de coopération, ainsi que la mutualisation des 
équipements ou des appareils nécessaires pour 
mener les activités de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques dans les deux pays.
Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la 
coopération régionale et la coopération Sud-Sud, 

notamment à travers le Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), 
présidé par le directeur général d’AMSSNuR.
A cette occasion, compte tenu du positionnement 
du Maroc qui s’impose aujourd’hui comme 
modèle dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, M. Mrabit 
réitère l’engagement d’AMSSNuR à partager son 
expérience avec la Côte d’Ivoire en la matière.

 www.mapnews.ma :مصدر
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Morocco, Cote d’Ivoire Sign Agreement on Nuclear Safety and SecurityMorocco, Cote d’Ivoire Sign Agreement on Nuclear Safety and Security

Cote d’Ivoire is one of Morocco’s most important 
partners in Francophone Africa, with various 
agreements in diverse fields linking the two 
countries.
Rabat – Morocco’s Agency for Nuclear and Radiation 
Safety and Security (AMSSNuR) has signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) with Cote 
d’Ivoire’s Authority for Radiation Protection and 
Nuclear Safety and Security (ARSN).
The agreement aims to promote the exchange of 
technical information in the fields of nuclear and 
radiation safety and security between Morocco 
and Cote d’Ivoire.
AMSSNuR Director General Khammar Mrabit and 
ARSN Director General Marie-Chantal Kouassi 
Goffri signed the document electronically on June 
19 and July 17 respectively. An official signature 
ceremony will corroborate the electronic signature 
after the COVID-19 pandemic.
AMSSNur announced the signature in a press 
release on Wednesday, July 29.
Under the MoU, the two parties undertake to 
exchange technical information and experiences. 
The information concerns the fields of nuclear and 
radiation safety and security, the management of 
radioactive waste, and the conduction of radiation 
emergency interventions.

The agreement also supports the implementation 
of cooperative plans, the preparation of nuclear 
security measures during public events, 
and collaborative environmental studies 
between Morocco and Cote d’Ivoire.
Pan-African agreement
The signing of the document falls within Morocco’s 
South-South cooperation vision, especially between 
African countries, AMSSNuR’s press release said.
To illustrate pan-African cooperation in the field 
of nuclear energy, the statement recalled the 
establishment of the Forum of Nuclear Regulatory 
Bodies in Africa (FNRBA). The group, created in 2019, 
is currently chaired by AMSSNuR’s director general.
The MoU with the Ivorian institution is one of many 
agreements to come with African bodies, the press 
release announced.
AMSSNuR pledged to “exchange technical 
information, share experiences and good practices, 
and [promote] scientific and expert visits.”
Morocco’s nuclear safety agency also announced 
future simulation and field exercises, as well as joint 
projects and cooperation studies, with Cote d’Ivoire 
and other countries.
Morocco currently stands out as an African leader 
in the field of nuclear and radiation safety and 
security, the press release concluded.

 www.moroccoworldnews.com :مصدر
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Seguridad Nuclear : firmado un memorando de entendimiento entre Marruecos y Costa de Seguridad Nuclear : firmado un memorando de entendimiento entre Marruecos y Costa de 
MarfilMarfil

La Agencia Marroquí de Seguridad y Protección 
Nucleares y Radiológicas (AMSSNuR) y la Autoridad 
de Radio-protección y Seguridad y Protección 
Nucleares de la República de Costa de Marfil (ARSN) 
firmaron un memorando de entendimiento (MoU) 
sobre el intercambio de informaciones técnicas y 
la cooperación en materia de seguridad nuclear y 
radiológica.
Este documento fue firmado por vía electrónica 
entre el director general de la AMSSNuR, Khammar 
Mrabit, y la directora general de la ARSN, Marie-
Chantal Kouassi Goffri, el 19 de junio y el 17 de 
julio de 2020, respectivamente, debido a las 
circunstancias sanitarias actuales relacionadas con 
la epidemia del Covid-19, indicó, hoy miércoles, un 
comunicado de la Agencia, subrayando que esta 
firma virtual será corroborada por una firma oficial 
en una ceremonia que reunirá a las dos autoridades 
reguladoras.
En virtud del memorando, las dos partes se 
comprometen a intercambiar las informaciones 
técnicas y las experiencias respectivas en materia 
de reglamentación de la seguridad y la protección 
nucleares y radiológicas, la gestión de los desechos 
radiactivos y el combustible gastado, la preparación

y la gestión de las intervenciones de emergencia 
radiológica y el refuerzo de las capacidades en 
materia de seguridad y protección nucleares y 
radiológicas.
El acuerdo cubre también el acompañamiento en 
la aplicación de los planes integrados de apoyo 
a la seguridad nuclear, la dirección de un estudio 
medioambiental de las instalaciones radiológicas, 
y la preparación y la gestión de las medidas de 
seguridad nucleares durante los grandes eventos 
públicos.
La firma de este documento, que concede un interés 
muy particular a la cooperación africana, forma parte 
de los esfuerzos realizados por la AMSSNuR para la 
promoción de la asociación Sur-Sur preconizada por 
SM el Rey Mohammed VI, mediante el intercambio 
de información técnica, de experiencias y buenas 
prácticas, visitas científicas y de expertos, ejercicios 
de simulación y ejercicios sobre el terreno, la 
ejecución de proyectos y estudios conjuntos de 
cooperación, así como la mutualización de los 
equipos o los aparatos necesarios para realizar las 
actividades de seguridad y protección nucleares y 
radiológicas en los dos países.

 www.mapamazighe.ma :مصدر
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Seguridad Nuclear : firmado un memorando de entendimiento entre Marruecos y Costa de Seguridad Nuclear : firmado un memorando de entendimiento entre Marruecos y Costa de 
MarfilMarfil

La Agencia Marroquí de Seguridad y Protección 
Nucleares y Radiológicas (AMSSNuR) y la Autoridad 
de Radio-protección y Seguridad y Protección 
Nucleares de la República de Costa de Marfil (ARSN) 
firmaron un memorando de entendimiento (MoU) 
sobre el intercambio de informaciones técnicas y 
la cooperación en materia de seguridad nuclear y 
radiológica.
Este documento fue firmado por vía electrónica 
entre el director general de la AMSSNuR, Khammar 
Mrabit, y la directora general de la ARSN, Marie-
Chantal Kouassi Goffri, el 19 de junio y el 17 de 
julio de 2020, respectivamente, debido a las 
circunstancias sanitarias actuales relacionadas con 
la epidemia del Covid-19, indicó, hoy miércoles, un 
comunicado de la Agencia, subrayando que esta 
firma virtual será corroborada por una firma oficial 
en una ceremonia que reunirá a las dos autoridades 
reguladoras.
En virtud del memorando, las dos partes se 
comprometen a intercambiar las informaciones 
técnicas y las experiencias respectivas en materia 
de reglamentación de la seguridad y la protección 
nucleares y radiológicas, la gestión de los desechos 
radiactivos y el combustible gastado, la preparación

y la gestión de las intervenciones de emergencia 
radiológica y el refuerzo de las capacidades en 
materia de seguridad y protección nucleares y 
radiológicas.
El acuerdo cubre también el acompañamiento en 
la aplicación de los planes integrados de apoyo 
a la seguridad nuclear, la dirección de un estudio 
medioambiental de las instalaciones radiológicas, 
y la preparación y la gestión de las medidas de 
seguridad nucleares durante los grandes eventos 
públicos.
La firma de este documento, que concede un interés 
muy particular a la cooperación africana, forma parte 
de los esfuerzos realizados por la AMSSNuR para la 
promoción de la asociación Sur-Sur preconizada por 
SM el Rey Mohammed VI, mediante el intercambio 
de información técnica, de experiencias y buenas 
prácticas, visitas científicas y de expertos, ejercicios 
de simulación y ejercicios sobre el terreno, la 
ejecución de proyectos y estudios conjuntos de 
cooperación, así como la mutualización de los 
equipos o los aparatos necesarios para realizar las 
actividades de seguridad y protección nucleares y 
radiológicas en los dos países.

www.mapnews.ma :مصدر
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املغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعياملغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعي

  

 www.mapexpress.ma :مصدر

 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

 األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني، وإدارة النفايات املشعة والوقود املستهلك،

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة

خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 

املغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعياملغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعي

  

 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

املستهلك، والوقود  املشعة  النفايات  وإدارة  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة   األمن 

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة
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خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

.

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 

املغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعياملغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

 األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني، وإدارة النفايات املشعة والوقود املستهلك،

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة

خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 

املغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعياملغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

 األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني، وإدارة النفايات املشعة والوقود املستهلك،

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة

خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 

Juillet 2020Coopération africaine

mamlakatona.com :مصدر
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 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

 األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني، وإدارة النفايات املشعة والوقود املستهلك،

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة

خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 
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 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

 األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني، وإدارة النفايات املشعة والوقود املستهلك،

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة

خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 

املغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعياملغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعي

  

 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

املستهلك، والوقود  املشعة  النفايات  وإدارة  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة   األمن 

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة
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خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

.

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 
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 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

 األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني، وإدارة النفايات املشعة والوقود املستهلك،

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة

خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 
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 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

 األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني، وإدارة النفايات املشعة والوقود املستهلك،

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة

خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 

املغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعياملغرب/كوت ديفوار.. تعزيز التعاون يف املجالني النووي واإلشعاعي

  

 وقعت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 مذكرة تفاهم مع هيئة الحامية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويني يف الكوت

.ديفوار )آرسن(، تقيض بتبادل املعلومات والتعاون التقني يف مجايل اختصاصاتهام

، يف مناسبتني إلكرتونيا   ، التفاهم هاته وقعت   وذكر بالغ ل)أمنسور( أن مذكرة 

 يومي 19 يونيو املايض و17 يوليوز الجاري، من طرف كل من املدير العام للوكالة

واملديرة املرابط  الخامر  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن   املغربية 

ديفوار الكوت  يف  النوويني  واألمن  والسالمة  اإلشعاع  من  الحامية  لهيئة   العامة 

الحقا ينظم  حفل  يف  رسميا  توقيعها  يتم  أن  عىل  كوفري،  كوايس  شانتال  .ماري 

 ويتعهد الطرفان ، مبوجب هذه الوثيقة ، بتبادل املعلومات التقنية والخربات يف مجايل

املستهلك، والوقود  املشعة  النفايات  وإدارة  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة   األمن 

.واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية، ودعم بناء القدرات يف املجالني

 كام تغطي املذكرة الدعم يف تنفيذ خطط دعم األمن النووي املتكاملة، وإجراء دراسة بيئية

.للمنشآت اإلشعاعية، وإعداد وتنفيذ إجراءات السالمة النووية خالل التظاهرات العامة
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خاصا اهتامما  تويل  التي  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  البالغ،   وحسب 

لتعزيز )أمسنور(  بذلتها  التي  الجهود  إطار  يف  يندرج  اإلفريقي،   للتعاون 

السادس، محمد  امللك  الجاللة  صاحب  له  دعا  الذي  التعاون  من  النوع   هذا 

الجيدة واملامرسات  الخربات  وتبادل  التقنية  املعلومات  تبادل  خالل  من   وذلك 

وتنفيذ امليدانية  والتامرين  املحاكاة  ومتارين  الخرباء  وزيارات  العلمية   والزيارات 

الالزمة األجهزة  أو  املعدات  تجميع  وكذلك  املشرتك،  التعاون  ودراسات   املشاريع 

البلدين يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  بأنشطة  .للقيام 

.

 كام تقر املذكرة بتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وال سيام من خالل

.منتدى الهيئات الرقابية يف املجال النووي بإفريقيا، الذي يرتأسه السيد الخامر املرابط

كنموذج اليوم  نفسها  “تؤسس  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وخلص 

املدير يؤكد  حيث  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن   يف 

ديفوار الكوت  مع  األخرية  هذه  تجربة  بتقاسم  االلتزام  ألمسنور  .“العام 

Juillet 2020Coopération africaine
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  املغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األولني لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية باللغةاملغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األولني لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية باللغة

العربيةالعربية
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم السيد الخامر املرابط محارضة تحت عنوان “املخاطر األساسية

 وأهداف التأهب والتصدي للطوارئ” تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية

 واإلجراءات التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت

.الطوارئ اإلشعاعية، وكذا تقديم ورشح أهداف التأهب واالستجابة للطوارئ اإلشعاعية

التذكري بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  السيد  تطرق   وقد 

األولني املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم  التصدي   بأساسيات 

تفصيل إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق  اإلشعاع  مخاطر   ورشح 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  التأهب  .أهداف 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

باللغة بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  السيد  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  بالناجحة،  .العربية 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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  املغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األولني لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية باللغةاملغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األولني لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية باللغة

العربيةالعربية

www.maroc.ma/ar :مصدر

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم السيد الخامر املرابط محارضة تحت عنوان “املخاطر األساسية

 وأهداف التأهب والتصدي للطوارئ” تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية

 واإلجراءات التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت

.الطوارئ اإلشعاعية، وكذا تقديم ورشح أهداف التأهب واالستجابة للطوارئ اإلشعاعية

التذكري بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  السيد  تطرق   وقد 

األولني املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم  التصدي   بأساسيات 

تفصيل إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق  اإلشعاع  مخاطر   ورشح 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  التأهب  .أهداف 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

باللغة بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  السيد  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  بالناجحة،  .العربية 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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خرباء يقاربون حاالت الطوارئ النووية باللغة العربيةخرباء يقاربون حاالت الطوارئ النووية باللغة العربية

  

www.hespress.com :مصدر

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

للمستجيبني األنرتنيت  عرب  ندوة  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  .األولني 

التابع والطوارئ  الحوادث  مركز  طرف  من  املنظمة  الندوة،  هذه   وانعقدت 

مشاركا،  350 من  أزيد  بحضور  األنرتنيت،  عرب  الذرية  للطاقة  الدولية   للوكالة 

النووية الطوارئ  حاالت  يف  عديدون  خرباء  ألقاها  عديدة  محارضات   وتضمنت 

نوعها من  األوىل  العربية  باللغة  الندوة  هذه  تعترب  فيام  اإلشعاعية؛  .أو 

كلمتها يف  والطوارئ،  الحوادث  مركز  مديرة  بوڭلوفا،  إيلينا   وذكرت 

الخمس ضمن  تعترب  التي  العربية،  اللغة  اختيار  من  الهدف  أن   االفتتاحية، 

الفهم عقبات  تجاوز  هو  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  الرسمية   لغات 

التحتية للبنيات  املستمر  التحسني  وكذا  اللغة،  فهم  عدم  عن   الناتجة 

وتهدف العربية.  باللغة  الناطقة  الدول  يف  اإلشعاعية  أو  النووية   للطوارئ 

للطوارئ االستعداد  وأهداف  مفاهيم  عىل  التدريب  توفري  إىل  الندوة   هذه 

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

الوكالة يف  والطوارئ  الحوادث  مركز  مديرة  بوڭلوفا،  إيلينا   ووّجهت 

لرتؤسه املرابط  الخامر  الدكتور  إىل  خاصا  شكرا  الذرية،  للطاقة   الدولية 

أنشطته ولجميع  والطوارئ  الحوادث  ملركز  املستمر  ولدعمه  الحدث  .لهذا 

التأهب وأهداف  األساسية  “املخاطر  عنوان  تحت  محارضة  املرابط  الخامر  وقدم 

واإلجراءات األساسية  املخاطر  ومناقشة  رشح  إىل  تهدف  التي  للطوارئ”   والتصدي 

 التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت الطوارئ

اإلشعاعية للطوارئ  واالستجابة  التأهب  أهداف  ورشح  تقديم  وكذا  .اإلشعاعية، 

بأساسيات التذكري  منها  عديدة؛  نقاط  إىل  محارضته  خالل  املرابط   وتطرق 

مخاطر ورشح  األولني  املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم   التصدي 

أهداف تفصيل  إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق   اإلشعاع 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  .التأهب 

 وجرى خالل الندوة ذاتها إجراء مترين عميل وفق سيناريو يدور حول خردة معادن

 ملوثة باألشعة يف ميناء، وشارك فيه عدد كبري من املشاركني، إضافة إىل تقديم محارضات

 عديدة من مختلف الخرباء املشاركني يف هذه الندوة حول االستجابة األوىل لحاالت

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية،  النووية  .الطوارئ 

 يف نهاية اللقاء، شكر املرابط الجميع عىل مشاركتهم الفعالة ووصف تجربة الندوة عن

.بُعد باللغة العربية بالناجحة، كام دعا إىل بذل املزيد من الجهود لتكثيف هذه اللقاءات

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  أن  إىل   يُشار 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  باللغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 

Août 2020Situations d'urgence



 

Retombées Presse - 2020

  املغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األولني لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية باللغةاملغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األولني لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية باللغة

العربيةالعربية

assahraa.ma :مصدر

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  "أمسنور"،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم الخامر املرابط محارضة تحت عنوان "املخاطر األساسية وأهداف

 التأهب والتصدي للطوارئ" تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية واإلجراءات

 التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت الطوارئ

اإلشعاعية للطوارئ  واالستجابة  التأهب  أهداف  ورشح  تقديم  وكذا  .اإلشعاعية، 

بأساسيات التذكري  بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،   وتطرق 

مخاطر ورشح  األولني  املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم   التصدي 

أهداف تفصيل  إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق   اإلشعاع 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  .التأهب 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

العربية باللغة  بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  .بالناجحة، 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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  املغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األولني لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية باللغةاملغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األولني لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية باللغة

العربيةالعربية

mamlakatona.com :مصدر

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم السيد الخامر املرابط محارضة تحت عنوان “املخاطر األساسية

 وأهداف التأهب والتصدي للطوارئ” تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية

 واإلجراءات التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت

.الطوارئ اإلشعاعية، وكذا تقديم ورشح أهداف التأهب واالستجابة للطوارئ اإلشعاعية

التذكري بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  السيد  تطرق   وقد 

األولني املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم  التصدي   بأساسيات 

تفصيل إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق  اإلشعاع  مخاطر   ورشح 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  التأهب  .أهداف 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

باللغة بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  السيد  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  بالناجحة،  .العربية 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 

Août 2020Situations d'urgence
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ 

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

عنوان  تحت  محارضة  املرابط  الخامر  السيد  قدم  الندوة،  هذه   وخالل 

إىل تهدف  للطوارئ”  والتصدي  التأهب  وأهداف  األساسية   “املخاطر 

املستجيبون يتخذها  التي  واإلجراءات  األساسية  املخاطر  ومناقشة   رشح 

اإلشعاعية، الطوارئ  لحاالت  االستجابة  عند  أنفسهم  لحامية   األولون 

التذكري   بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  السيد  تطرق   وقد 

األولني املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم  التصدي   بأساسيات 

تفصيل إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق  اإلشعاع  مخاطر   ورشح 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  التأهب  .أهداف 

التواصل  تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف   من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

باللغة  بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  السيد  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  بالناجحة،  .العربية 

يطمح  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 

Août 2020Situations d'urgence
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  "أمسنور"،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

"املخاطر عنوان  تحت  محارضة  املرابط  الخامر  قدم  الندوة،  هذه   وخالل 

ومناقشة رشح  إىل  تهدف  للطوارئ"  والتصدي  التأهب  وأهداف   األساسية 

لحامية األولون  املستجيبون  يتخذها  التي  واإلجراءات  األساسية   املخاطر 

ورشح تقديم  وكذا  اإلشعاعية،  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  عند  أنفسهم 

املرابط، السيد  تطرق  وقد  اإلشعاعية.  للطوارئ  واالستجابة  التأهب   هداف 

التصدي بأساسيات  التذكري  بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل 

مخاطر ورشح  األولني  املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص   وتقديم 

أهداف تفصيل  إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق   اإلشعاع 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  .التأهب 

 وأشار البالغ إىل أنه تم إبان هذه الندوة، املنظمة عرب تقنية التواصل املريئ، إجراء

 مترين عميل وفق سيناريو يدور حول خردة معادن ملوثة باألشعة يف ميناء، حيث

 شارك فيه عدد كبري من املشاركني. باإلضافة إىل هذا التمرين العميل، تم تقديم عدة

 محارضات من مختلف الخرباء املشاركني يف هذه الندوة حول االستجابة األوىل لحاالت

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  النووية  .الطوارئ 

باللغة بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  السيد  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  بالناجحة،  .العربية 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  "أمسنور"،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم الخامر املرابط محارضة تحت عنوان "املخاطر األساسية

 وأهداف التأهب والتصدي للطوارئ" تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية

االستجابة عند  أنفسهم  لحامية  األولون  املستجيبون  يتخذها  التي   واإلجراءات 

واالستجابة التأهب  أهداف  ورشح  تقديم  وكذا  اإلشعاعية،  الطوارئ   لحاالت 

 للطوارئ اإلشعاعية. وقد تطرق السيد املرابط، خالل محارضته، إىل عدة نقاط، من

املستجيبني إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم  التصدي  بأساسيات  التذكري   بينها 

 األولني ورشح مخاطر اإلشعاع وطرق حامية املستجيبني األولني، باإلضافة إىل تفصيل

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  التأهب  .أهداف 

 وأشار البالغ إىل أنه تم إبان هذه الندوة، املنظمة عرب تقنية التواصل املريئ، إجراء

 مترين عميل وفق سيناريو يدور حول خردة معادن ملوثة باألشعة يف ميناء، حيث

 شارك فيه عدد كبري من املشاركني. باإلضافة إىل هذا التمرين العميل، تم تقديم عدة

 محارضات من مختلف الخرباء املشاركني يف هذه الندوة حول االستجابة األوىل لحاالت

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  النووية  الطوارئ 

باللغة. بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  السيد  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  بالناجحة،  .العربية 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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))املستجيبون لحاالت الطوارئ النووية )ندوةاملستجيبون لحاالت الطوارئ النووية )ندوة

  

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  املرابط،  الخامر  “أمسنور”،   واإلشعاعي 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم السيد الخامر املرابط محارضة تحت عنوان “املخاطر األساسية

األساسية املخاطر  ومناقشة  إىل رشح  تهدف  للطوارئ”  والتصدي  التأهب   وأهداف 

 واإلجراءات التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت

.الطوارئ اإلشعاعية، وكذا تقديم ورشح أهداف التأهب واالستجابة للطوارئ اإلشعاعية

التذكري بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  السيد  تطرق   وقد 

األولني املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم  التصدي   بأساسيات 

تفصيل إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق  اإلشعاع  مخاطر   ورشح 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  التأهب  .أهداف 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 
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باللغة بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  السيد  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  بالناجحة،  .العربية 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

تعزيز ألجل  شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

والتي العربية  باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل   التواصل 

أو النووية  الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات   لديها 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  .)اإلشعاعية 

Août 2020Situations d'urgence

املغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األوائل لحاالت الطوارئ النووية باللغة العربيةاملغرب يرتأس أول ندوة عرب األنرتنيت للمستجيبني األوائل لحاالت الطوارئ النووية باللغة العربية

  

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  "أمسنور"،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة، وفق البالغ، إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد

.للطوارئ واالستجابة لها، مع الرتكيز عىل االستجابة األولية يف حالة الطوارئ اإلشعاعية

 وأبرز املصدر ذاته، أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم الخامر املرابط محارضة تحت عنوان "املخاطر األساسية وأهداف

 التأهب والتصدي للطوارئ" تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية واإلجراءات

 التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت الطوارئ

اإلشعاعية للطوارئ  واالستجابة  التأهب  أهداف  ورشح  تقديم  وكذا  .اإلشعاعية، 

بأساسيات التذكري  بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  تطرق   وقد 

مخاطر ورشح  األولني  املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم   التصدي 

أهداف تفصيل  إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق   اإلشعاع 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  .التأهب 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل  باإلضافة   و 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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 بحضور أزيد من 350 مشاركا، ترأس الخامر املرابط، املدير العام للوكالة املغربية لألمن

 والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي "أمسنور"، أمس الثالثاء 11غشت ، أول ندوة عرب

 األنرتنيت للمستجيبني األولني لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية باللغة العربية،

.املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

عىل التدريب  توفري  تروم  الندوة   أن  الوكالة،  عن  الصادر  البالغ  أشار   و 

عىل الرتكيز  مع  لها،  واالستجابة  للطوارئ  االستعداد  وأهداف   مفاهيم 

العربية اختيار  تم  وقد  اإلشعاعية،  الطوارئ  حالة  يف  األولية   االستجابة 

لتجاوز الوكالة،  داخل  الخمس  الرسمية  اللغات  من  واحدة  تشكل   التي 

للبنيات املستمر  التحسني  وكذا  اللغة  فهم  عدم  عن  الناتجة  الفهم   عقبات 

العربية باللغة  الناطقة  الدول  يف  اإلشعاعية  أو  النووية  للطوارئ  .التحتية 

التأهب وأهداف  األساسية  "املخاطر  عنوان  تحت  محارضة  قدم   الخامر 

يتخذها التي  واإلجراءات  األساسية  املخاطر  فيها   رشح  للطوارئ"،   والتصدي 

الطوارئ لحاالت  االستجابة  عند  أنفسهم  لحامية  األولون   املستجيبون 

اإلشعاعية للطوارئ  واالستجابة  التأهب  أهداف  ورشح  تقديم  وكذا  .اإلشعاعية، 

 وأشار البالغ إىل أنه تم إبان هذه الندوة، املنظمة عرب تقنية التواصل املريئ، إجراء

 مترين عميل وفق سيناريو يدور حول خردة معادن ملوثة باألشعة يف ميناء، حيث

 شارك فيه عدد كبري من املشاركني. باإلضافة إىل هذا التمرين العميل، تم تقديم عدة

 محارضات من مختلف الخرباء املشاركني يف هذه الندوة حول االستجابة األوىل لحاالت

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  النووية  .الطوارئ 

العربية باللغة  بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  وصف   اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  .بالناجحة، 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 

Août 2020Situations d'urgence
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم الخامر املرابط محارضة تحت عنوان “املخاطر األساسية وأهداف

 التأهب والتصدي للطوارئ” تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية واإلجراءات

 التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت الطوارئ

اإلشعاعية للطوارئ  واالستجابة  التأهب  أهداف  ورشح  تقديم  وكذا  .اإلشعاعية، 

بأساسيات التذكري  بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  تطرق   وقد 

مخاطر ورشح  األولني  املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم   التصدي 

أهداف تفصيل  إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق   اإلشعاع 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  .التأهب 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

العربية باللغة  بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  .بالناجحة، 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم الخامر املرابط محارضة تحت عنوان “املخاطر األساسية وأهداف

 التأهب والتصدي للطوارئ” تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية واإلجراءات

 التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت الطوارئ

اإلشعاعية للطوارئ  واالستجابة  التأهب  أهداف  ورشح  تقديم  وكذا  .اإلشعاعية، 

بأساسيات التذكري  بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  تطرق   وقد 

مخاطر ورشح  األولني  املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم   التصدي 

أهداف تفصيل  إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق   اإلشعاع 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  .التأهب 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

العربية باللغة  بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  .بالناجحة، 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة
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بأساسيات التذكري  بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  تطرق   وقد 

مخاطر ورشح  األولني  املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم   التصدي 

أهداف تفصيل  إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق   اإلشعاع 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  .التأهب 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

العربية باللغة  بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  .بالناجحة، 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 

 وحسب بالغ للوكالة فإن هذه الندوة، املنظمة من طرف مركز الحوادث والطوارئ

مشارك  350 من  أزيد  بحضور  انعقدت  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   التابع 

.وتضمنت عدة محارضات ألقاها عدة خرباء يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 وتهدف هذه الندوة إىل توفري التدريب عىل مفاهيم وأهداف االستعداد للطوارئ

اإلشعاعية الطوارئ  حالة  يف  األولية  االستجابة  عىل  الرتكيز  مع  لها،  .واالستجابة 

 وأبرز املصدر ذاته أن مديرة مركز الحوادث والطوارئ يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 السيدة إيلينا بوڭلوفا، لفتت، يف كلمة افتتاحية، إىل أن الهدف من اختيار اللغة

 العربية، التي تعترب ضمن الخمس لغات الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 يتمثل يف تجاوز عقبات الفهم الناتجة عن عدم فهم اللغة وكذا التحسني املستمر

.للبنيات التحتية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية يف الدول الناطقة باللغة العربية

 وخالل هذه الندوة، قدم الخامر املرابط محارضة تحت عنوان “املخاطر األساسية وأهداف

 التأهب والتصدي للطوارئ” تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية واإلجراءات

 التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت الطوارئ

اإلشعاعية للطوارئ  واالستجابة  التأهب  أهداف  ورشح  تقديم  وكذا  .اإلشعاعية، 

بأساسيات التذكري  بينها  من  نقاط،  عدة  إىل  محارضته،  خالل  املرابط،  تطرق   وقد 

مخاطر ورشح  األولني  املستجيبني  إرشادات  محتوى  ملخص  وتقديم   التصدي 

أهداف تفصيل  إىل  باإلضافة  األولني،  املستجيبني  حامية  وطرق   اإلشعاع 

حدة عىل  هدف  لكل  مفصل  رشح  وتقديم  للطوارئ  والتصدي  .التأهب 

التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

العربية باللغة  بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  .بالناجحة، 

يطمح الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  والطوارئ  الحوادث  مركز  بأن   يذكر 

ألجل شهر  كل  مرة  العربية  بالغة  اللقاءات  من  النوع  هذا  تنظيم   إىل 

العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 

واإلقليمية والوطنية  )املحلية  املستويات  مختلف  عىل  اإلشعاعية  .)أو 
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر   ترأس 

األنرتنيت عرب  ندوة  أول  الثالثاء،  أمس  “أمسنور”،  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

العربية باللغة  اإلشعاعية  أو  النووية  الطوارئ  لحاالت  األولني  .للمستجيبني 
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 التأهب والتصدي للطوارئ” تهدف إىل رشح ومناقشة املخاطر األساسية واإلجراءات

 التي يتخذها املستجيبون األولون لحامية أنفسهم عند االستجابة لحاالت الطوارئ

اإلشعاعية للطوارئ  واالستجابة  التأهب  أهداف  ورشح  تقديم  وكذا  .اإلشعاعية، 
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التواصل تقنية  عرب  املنظمة  الندوة،  هذه  إبان  تم  أنه  إىل  البالغ   وأشار 

معادن خردة  حول  يدور  سيناريو  وفق  عميل  مترين  إجراء   املريئ، 

املشاركني من  كبري  عدد  فيه  شارك  حيث  ميناء،  يف  باألشعة  .ملوثة 

مختلف من  محارضات  عدة  تقديم  تم  العميل،  التمرين  هذا  إىل   باإلضافة 

الطوارئ لحاالت  األوىل  االستجابة  حول  الندوة  هذه  يف  املشاركني   الخرباء 

األوىل لالستجابة  األساسية  واألهداف  املخاطر  وكذا  واإلشعاعية  .النووية 

العربية باللغة  بعد  عن  الندوة  تجربة  املرابط  وصف  اللقاء،  هذا  ختام   ويف 

اللقاءات هذه  لتكثيف  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  داعيا  .بالناجحة، 
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العربية باللغة  الناطقة  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التواصل   تعزيز 

النووية الطوارئ  لحاالت  والتصدي  االستعداد  يف  مسؤوليات  لديها   والتي 
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  Août 2020Coopération africaine

Rabat – Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), El Khammar Mrabit, a plaidé pour une coopération accrue entre les organismes réglementaires 
des pays africains afin d’améliorer les infrastructures réglementaires et de contrôle nucléaire et radiologique 
sur l’ensemble du continent.

Sécurité nucléaire: le DG de l’AMSSNuR plaide pour une coopération accrue entre les Sécurité nucléaire: le DG de l’AMSSNuR plaide pour une coopération accrue entre les 
organismes réglementaires des pays africainsorganismes réglementaires des pays africains

Le président de l’Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
El Khammar Mrabit, a plaidé pour une coopération 
accrue entre les organismes réglementaires des 
pays africains afin d’améliorer les infrastructures 
réglementaires et de contrôle nucléaire et 
radiologique sur l’ensemble du continent.
Lors d’un webinaire sur « l’impact de la pandémie 
de Covid-19 sur les activités réglementaires pour la 
sûreté des sources de rayonnements ionisants »,
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initié par le Forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA) en collaboration avec 
l’AIEA, M. Mrabit a souligné l’importance de cet 
événement consacré au partage et à la discussion 
des résultats d’un questionnaire conduit par l’agence 
internationale, dont l’objet est l’impact de la Covid-19 
sur les activités réglementaires pour la sûreté des 
sources de rayonnements ionisants, précisant que 
93 états membres y ont répondu dont 26 africains 
parmi lesquels le Maroc.



Retombées Presse -  2020

  Août 2020   Août 2020Coopération africaine
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L’AMSSNuR a également mis en place une série 
d’actions telles que l’activation des services en 
ligne, la simplification des procédures au profit des 
demandeurs d’autorisations, la digitalisation de 
l’octroi des autorisations, le télétravail, la présidence 
et la participation à plusieurs webinaires et réunions 
en ligne, le renforcement de la coopération 
régionale et internationale et le développement de 
sa communication interne et externe.
Cette rencontre virtuelle s’est penchée sur le partage 
des expériences et des bonnes pratiques des pays 
d’Afrique dans la gestion de la crise due à la pandémie 
de Covid-19, notamment en matière d’octroi des 
autorisations, des opérations d’inspection des 
activités et installations mettant en jeu des sources 
de rayonnements ionisants, ainsi qu’en termes 
d’information et d’accompagnement des utilisateurs 
des sources de rayonnements ionisants pendant la 
période d’urgence sanitaire.

Le responsable a partagé l’expérience marocaine 
résultant de la mise en œuvre de la vision éclairée 
de SM le Roi Mohammed VI et de l’AMSSNuR, 
exposant les mesures précoces mises en place 
par le gouvernement telles que la déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire et la fermeture rapide des 
frontières, la construction d’hôpitaux de campagne, 
la création d’un fonds spécial dédié à la gestion de 
la pandémie, l’aide aux pays africains et la mise des 
outils de protection et de prévention à la disposition 
des citoyens marocains.
Selon un communiqué de l’agence marocaine, 
M. Mrabit a mis en avant les efforts déployés par 
les administrations publiques marocaines dans la 
digitalisation de leurs services administratifs, citant 
à cet égard le réajustement du plan d’action annuel 
de 2020 de l’AMSSNuR pour l’adapter au contexte de 
la pandémie.

www.infomaroc.net :مصدر

Le président de l’Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
El Khammar Mrabit, a plaidé pour une coopération 
accrue entre les organismes réglementaires des 
pays africains afin d’améliorer les infrastructures 
réglementaires et de contrôle nucléaire et 
radiologique sur l’ensemble du continent.
Lors d’un webinaire sur « l’impact de la pandémie 
de Covid-19 sur les activités réglementaires pour la 
sûreté des sources de rayonnements ionisants »,

initié par le Forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA) en collaboration avec 
l’AIEA, M. Mrabit a souligné l’importance de cet 
événement consacré au partage et à la discussion 
des résultats d’un questionnaire conduit par l’agence 
internationale, dont l’objet est l’impact de la Covid-19 
sur les activités réglementaires pour la sûreté des 
sources de rayonnements ionisants, précisant que 
93 états membres y ont répondu dont 26 africains 
parmi lesquels le Maroc.
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Seguridad nuclear: el DG de la AMSSNuR aboga por una mayor cooperación entre los Seguridad nuclear: el DG de la AMSSNuR aboga por una mayor cooperación entre los 
organismos reguladores de los países africanos (seminario web)organismos reguladores de los países africanos (seminario web)

Rabat - El director general de la Agencia Marroquí 
de Seguridad Nuclear y Radiológica (AMSSNuR), 
El Khammar Mrabit, ha abogado por una mayor 
cooperación entre los organismos reguladores de 
los países africanos para mejorar las infraestructuras 
de regulación y control nuclear y radiológico en todo 
el continente.
En un seminario web sobre "El impacto de la pandemia 
de Covid-19 en las actividades de reglamentación de 
la seguridad de las fuentes de radiación ionizante", 
organizado por el Foro de Organismos Reguladores 
Nucleares de África (FNRBA) en colaboración con el 
OIEA, Mrabit subrayó la importancia de este evento 
dedicado a compartir y debatir los resultados de un 
cuestionario realizado por el organismo internacional

sobre la repercusión del Covid-19 en las actividades 
de reglamentación de la seguridad de las fuentes 
de radiación ionizante, precisando que 93 Estados 
miembros respondieron a él, 26 de los cuales eran 
africanos, incluido Marruecos.
El responsable compartió la experiencia marroquí, 
resultado de la aplicación de la sabia visión de SM 
el Rey Mohammed VI y de la AMSSNuR, y expuso las 
primeras medidas adoptadas por el Gobierno, como 
la declaración del estado de emergencia sanitaria y 
el cierre rápido de las fronteras, la construcción de 
hospitales de campaña, la creación de un fondo 
especial dedicado a la gestión de la pandemia, 
la asistencia a los países africanos y la puesta a 
disposición de los ciudadanos marroquíes de 
instrumentos de protección y prevención.

L’AMSSNuR a également mis en place une série 
d’actions telles que l’activation des services en 
ligne, la simplification des procédures au profit des 
demandeurs d’autorisations, la digitalisation de 
l’octroi des autorisations, le télétravail, la présidence 
et la participation à plusieurs webinaires et réunions 
en ligne, le renforcement de la coopération 
régionale et internationale et le développement de 
sa communication interne et externe.
Cette rencontre virtuelle s’est penchée sur le partage 
des expériences et des bonnes pratiques des pays 
d’Afrique dans la gestion de la crise due à la pandémie 
de Covid-19, notamment en matière d’octroi des 
autorisations, des opérations d’inspection des 
activités et installations mettant en jeu des sources 
de rayonnements ionisants, ainsi qu’en termes 
d’information et d’accompagnement des utilisateurs 
des sources de rayonnements ionisants pendant la 
période d’urgence sanitaire.

Le responsable a partagé l’expérience marocaine 
résultant de la mise en œuvre de la vision éclairée 
de SM le Roi Mohammed VI et de l’AMSSNuR, 
exposant les mesures précoces mises en place 
par le gouvernement telles que la déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire et la fermeture rapide des 
frontières, la construction d’hôpitaux de campagne, 
la création d’un fonds spécial dédié à la gestion de 
la pandémie, l’aide aux pays africains et la mise des 
outils de protection et de prévention à la disposition 
des citoyens marocains.
Selon un communiqué de l’agence marocaine, 
M. Mrabit a mis en avant les efforts déployés par 
les administrations publiques marocaines dans la 
digitalisation de leurs services administratifs, citant 
à cet égard le réajustement du plan d’action annuel 
de 2020 de l’AMSSNuR pour l’adapter au contexte de 
la pandémie.

www.maroc.ma :مصدر
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cooperación regional e internacional y el desarrollo 
de su comunicación interna y externa.
Esta reunión virtual se centró en el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas de los países africanos 
en la gestión de la crisis causada por la pandemia 
de Covid-19, en particular en lo que respecta a la 
concesión de autorizaciones, las operaciones de 
inspección de las actividades e instalaciones en que 
intervienen fuentes de radiaciones ionizantes, y la 
información y el acompañamiento de los usuarios de 
fuentes de radiaciones ionizantes durante el período 
de emergencias sanitarias.

Según un comunicado de la agencia marroquí, 
Mrabit destacó los esfuerzos realizados por las 
administraciones públicas marroquíes en la 
digitalización de sus servicios administrativos, 
citando a este respecto el reajuste del plan de 
acción anual 2020 de la AMSSNuR para adaptarlo al 
contexto de la pandemia.
La AMSSNuR también ha puesto en práctica una serie 
de medidas como la activación de servicios en línea, 
la simplificación de los procedimientos en beneficio 
de los solicitantes de autorizaciones, la digitalización 
de la concesión de autorizaciones, el teletrabajo, la 
presidencia y la participación en varios seminarios 
web y reuniones en línea, el fortalecimiento de la

www.mapnews.ma :مصدر

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  أكد   –  الرباط 

بني التعاون  أهمية  املرابط  الخامر  )أمسنور(  واإلشعاعي   النووي 

تحسني أجل  من  اإلفريقية  البلدان  يف  املختلفة  التنظيمية   الهيئات 

اإلفريقية القارة  يف  واإلشعاعية  والنووية  التنظيمية  التحتية  .البنى 

 وأوضح بالغ للوكالة أن املرابط سلط الضوء ، خالل ترؤسه مؤخرا ندوة عرب اإلنرتنت

اإلشعاعات مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل  كوفيد19-  وباء  “تأثري   حول 

مع بتعاون  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  نظمها   املؤينة”، 

ومناقشة ملشاركة  املخصص  الحدث  أهمية  الذرية، عىل  للطاقة  الدولية   الوكالة 

تأثري معرفة  بهدف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أجرته  الذي  االستبيان   نتائج 

والذي أجابت املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل   الوباء 

املغربية اململكة  ذلك  يف  مبا  أفريقية،  دولة   26 بينها  من  عضو  دولة   93 .عنه 

 وبعد أن تقدم السيد املرابط رئيس منتدى الهيئات التنظيمية النووية يف إفريقيا

تعاونها عىل  الذرية  للطاقة  الدولية  لكتابة الوكالة  2019، بالشكر  سنة   منذ 

االستقصائية الدراسة  نتائج  مشاركة  إىل  تهدف  التي  الندوة  هذه  تنظيم   يف 

اإلشعاعات مصادر  لسالمة  التنظيمية  األنشطة  عىل  )كوفيد19-(  تأثري   حول 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  خرباء  ناشد  اإلفريقية،  البلدان  مع  املؤينة 

تحليل من  املستخلصة  واالستنتاجات  التوصيات  جميع  مشاركة  يف   لالستمرار 

إفريقيا يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  مع  الدراسة  هذه  .نتائج 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   وعرض 

املغربية دوليون، التجربة  خرباء  تنشيطها  يف  شارك  التي  الندوة   واإلشعاعي خالل 

السادس محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  املستنرية  الرؤية  تنفيذ  عن   الناتجة 

الحكومة، اتخذتها  التي  املبكرة  ات  اإلجراء  مستعرضا  )أمسنور(.،  تجربة   وكذا 

وإنشاء للحدود،  الرسيع  واإلغالق  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن  قبيل   من 

كورونا، فريوس  جائحة  بتدبري  الخاص  الصندوق  وإنشاء  ميدانية،   مستشفيات 

املغاربة املواطنني  إشارة  رهن  الوقاية  أدوات  ووضع  اإلفريقية،  .واملساعدات 

بذلت املغربية  العمومية  اإلدارات  أن  أشار إىل   ، البالغ  يربز   ، ذاته  السياق   ويف 

فرتة خالل  العمل  مواصلة  أجل  من  اإلدارية  خدماتها  لرقمنة  كبرية   جهودا 

نفسه النهج  اتبعت  )أمسنور(  أن  اإلطار  هذا  يف  مسجال  الصحي،   الحجر 

الوباء سياق  مع  لتكييفها   2020 سنة  برسم  عملها  مخطط  تعديل  .وأعادت 

الخدمات تفعيل  مثل  اإلجراءات  من  العديد  املغربية  الوكالة  نفذت   كام 

الرتخيص، طلبات  مقدمي  لصالح  اإلجراءات  وتبسيط  اإلنرتنت،   عرب 

العديد يف  واملشاركة  والرئاسة  بعد،  عن  والعمل  الرتاخيص،  منح  ورقمنة 

  املدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنوويةاملدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنووية

واإلشعاعية يف إفريقياواإلشعاعية يف إفريقيا
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والخارجي الداخيل  التواصل  وتحسني  والدويل  اإلقليمي  التعاون  وتعزيز  اإلنرتنت،  عرب  واالجتامعات  الندوات  .من 

تبادل حول  واإلشعاعيني، أساسا  النوويني  والسالمة  األمن  مجايل  يف  اإلفريقي  التعاون  إطار  واملندرجة يف  اإلنرتنت،  عرب  الندوة  هذه   ودارت مناقشات 

األنشطة تفتيش  وعمليات  الرتاخيص،  مبنح  يتعلق  ما  يف  سيام  وال  )كوفيد19-(،  وباء  أزمة  إدارة  يف  األفريقية  القارة  لبلدان  الجيدة  واملامرسات   الخربات 

الصحية الطوارئ  فرتة  خالل  املؤينة  اإلشعاعات  مصادر  مستخدمي  ومواكبة  اإلعالم  حيث  من  وكذلك  املؤينة،  اإلشعاعات  مبصادر  املرتبطة  .واملنشآت 

www.mapexpress.ma :مصدر

  املدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنوويةاملدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنووية

واإلشعاعية يف إفريقياواإلشعاعية يف إفريقيا

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  أكد   –  الرباط 

بني التعاون  أهمية  املرابط  الخامر  )أمسنور(  واإلشعاعي   النووي 

تحسني أجل  من  اإلفريقية  البلدان  يف  املختلفة  التنظيمية   الهيئات 

اإلفريقية القارة  يف  واإلشعاعية  والنووية  التنظيمية  التحتية  .البنى 

 وأوضح بالغ للوكالة أن املرابط سلط الضوء ، خالل ترؤسه مؤخرا ندوة عرب اإلنرتنت

اإلشعاعات مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل  كوفيد19-  وباء  “تأثري   حول 

مع بتعاون  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  نظمها   املؤينة”، 

ومناقشة ملشاركة  املخصص  الحدث  أهمية  عىل  الذرية،  للطاقة  الدولية   الوكالة 

تأثري معرفة  بهدف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أجرته  الذي  االستبيان   نتائج 

أجابت والذي  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل   الوباء 

املغربية اململكة  ذلك  يف  مبا  أفريقية،  دولة   26 بينها  من  عضو  دولة   93 .عنه 

النووية التنظيمية  الهيئات  منتدى  رئيس  املرابط  السيد  تقدم  أن   وبعد 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  لكتابة  بالشكر   ،2019 سنة  منذ  إفريقيا   يف 

الدراسة نتائج  مشاركة  إىل  تهدف  التي  الندوة  هذه  تنظيم  يف  تعاونها   عىل 

مصادر لسالمة  التنظيمية  األنشطة  عىل  )كوفيد19-(  تأثري  حول   االستقصائية 

للطاقة الدولية  الوكالة  خرباء  ناشد  اإلفريقية،  البلدان  مع  املؤينة   اإلشعاعات 

من املستخلصة  واالستنتاجات  التوصيات  جميع  مشاركة  يف  لالستمرار   الذرية 

إفريقيا يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  مع  الدراسة  هذه  نتائج  .تحليل 

 وعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 خالل الندوة التي شارك يف تنشيطها خرباء دوليون، التجربة املغربية الناتجة عن

وكذا السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  املستنرية  الرؤية   تنفيذ 

الحكومة، اتخذتها  التي  املبكرة  ات  اإلجراء  مستعرضا  )أمسنور(.،   تجربة 

وإنشاء للحدود،  الرسيع  واإلغالق  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن  قبيل   من 

كورونا، فريوس  جائحة  بتدبري  الخاص  الصندوق  وإنشاء  ميدانية،   مستشفيات 

املغاربة املواطنني  إشارة  رهن  الوقاية  أدوات  ووضع  اإلفريقية،  .واملساعدات 

بذلت املغربية  العمومية  اإلدارات  أن  إىل  أشار   ، البالغ  يربز   ، ذاته  السياق   ويف 

فرتة خالل  العمل  مواصلة  أجل  من  اإلدارية  خدماتها  لرقمنة  كبرية   جهودا 

نفسه النهج  اتبعت  )أمسنور(  أن  اإلطار  هذا  يف  مسجال  الصحي،   الحجر 

الوباء سياق  مع  لتكييفها   2020 سنة  برسم  عملها  مخطط  تعديل  .وأعادت 

 كام نفذت الوكالة املغربية العديد من اإلجراءات مثل تفعيل الخدمات عرب اإلنرتنت،

الرتاخيص، منح  ورقمنة  الرتخيص،  طلبات  مقدمي  لصالح  اإلجراءات   وتبسيط 

عرب واالجتامعات  الندوات  من  العديد  يف  واملشاركة  والرئاسة  بعد،  عن   والعمل 

والخارجي الداخيل  التواصل  وتحسني  والدويل  اإلقليمي  التعاون  وتعزيز  .اإلنرتنت، 

التعاون إطار  يف  واملندرجة  اإلنرتنت،  عرب  الندوة  هذه  مناقشات   ودارت 

تبادل حول  أساسا  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة  األمن  مجايل  يف   اإلفريقي 

وباء أزمة  إدارة  يف  األفريقية  القارة  لبلدان  الجيدة  واملامرسات   الخربات 

األنشطة تفتيش  وعمليات  الرتاخيص،  مبنح  يتعلق  ما  يف  سيام  وال   )كوفيد19-(، 

اإلعالم حيث  من  وكذلك  املؤينة،  اإلشعاعات  مبصادر  املرتبطة   واملنشآت 

الصحية الطوارئ  فرتة  خالل  املؤينة  اإلشعاعات  مصادر  مستخدمي  .ومواكبة 
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املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  – أكد   الرباط 

بني التعاون  أهمية  املرابط  الخامر  )أمسنور(  واإلشعاعي   النووي 

تحسني أجل  من  اإلفريقية  البلدان  يف  املختلفة  التنظيمية   الهيئات 

اإلفريقية القارة  يف  واإلشعاعية  والنووية  التنظيمية  التحتية  .البنى 

 وأوضح بالغ للوكالة أن املرابط سلط الضوء ، خالل ترؤسه مؤخرا ندوة عرب اإلنرتنت

اإلشعاعات مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل  كوفيد19-  وباء  “تأثري   حول 

مع بتعاون  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  نظمها   املؤينة”، 

ومناقشة ملشاركة  املخصص  الحدث  أهمية  الذرية، عىل  للطاقة  الدولية   الوكالة 

تأثري معرفة  بهدف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أجرته  الذي  االستبيان   نتائج 

والذي أجابت املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل   الوباء 

املغربية اململكة  ذلك  يف  مبا  أفريقية،  دولة   26 بينها  من  عضو  دولة   93 .عنه 

النووية التنظيمية  الهيئات  منتدى  رئيس  املرابط  تقدم السيد  أن   وبعد 

الذرية للطاقة  الدولية  لكتابة الوكالة  2019، بالشكر  سنة  منذ  إفريقيا   يف 

الدراسة نتائج  مشاركة  إىل  تهدف  التي  الندوة  هذه  تنظيم  يف  تعاونها   عىل 

مصادر لسالمة  التنظيمية  األنشطة  عىل  )كوفيد19-(  تأثري  حول   االستقصائية 

للطاقة الدولية  الوكالة  خرباء  ناشد  اإلفريقية،  البلدان  مع  املؤينة   اإلشعاعات 

من املستخلصة  واالستنتاجات  التوصيات  جميع  مشاركة  يف  لالستمرار   الذرية 

إفريقيا يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  مع  الدراسة  هذه  نتائج  .تحليل 

 وعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي خالل

 الندوة التي شارك يف تنشيطها خرباء دوليون، التجربة املغربية الناتجة عن تنفيذ

)أمسنور تجربة  وكذا  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  املستنرية  ،.)الرؤية 

  املدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنوويةاملدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنووية

واإلشعاعية يف إفريقياواإلشعاعية يف إفريقيا

بني التعاون  أهمية  املرابط  الخامر  )أمسنور(  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  أكد   -  الرباط 

اإلفريقية القارة  يف  واإلشعاعية  والنووية  التنظيمية  التحتية  البنى  تحسني  أجل  من  اإلفريقية  البلدان  يف  املختلفة  التنظيمية  .الهيئات 

 وأوضح بالغ للوكالة أن املرابط سلط الضوء ، خالل ترؤسه مؤخرا ندوة عرب اإلنرتنت حول "تأثري وباء كوفيد19- عىل األنشطة التنظيمية ألمن مصادر اإلشعاعات املؤينة"، نظمها منتدى

 الهيئات التنظيمية النووية يف إفريقيا بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عىل أهمية الحدث املخصص ملشاركة ومناقشة نتائج االستبيان الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة

.الذرية بهدف معرفة تأثري الوباء عىل األنشطة التنظيمية ألمن مصادر اإلشعاعات املؤينة، والذي أجابت عنه 93 دولة عضو من بينها 26 دولة أفريقية، مبا يف ذلك اململكة املغربية

www.mapnews.ma :مصدر

  املدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنوويةاملدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنووية

واإلشعاعية يف إفريقياواإلشعاعية يف إفريقيا
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إعالن قبيل  من  الحكومة،  اتخذتها  التي  املبكرة  ات  اإلجراء   مستعرضا 

مستشفيات وإنشاء  للحدود،  الرسيع  واإلغالق  الصحية  الطوارئ   حالة 

كورونا، فريوس  جائحة  بتدبري  الخاص  الصندوق  وإنشاء   ميدانية، 

املغاربة املواطنني  إشارة  رهن  الوقاية  أدوات  ووضع  اإلفريقية،  .واملساعدات 

بذلت املغربية  العمومية  اإلدارات  أن  أشار إىل   ، البالغ  يربز   ، ذاته  السياق   ويف 

فرتة خالل  العمل  مواصلة  أجل  من  اإلدارية  خدماتها  لرقمنة  كبرية   جهودا 

نفسه النهج  اتبعت  )أمسنور(  أن  اإلطار  هذا  يف  مسجال  الصحي،   الحجر 

الوباء سياق  مع  لتكييفها   2020 سنة  برسم  عملها  مخطط  تعديل  .وأعادت 

 ،كام نفذت الوكالة املغربية العديد من اإلجراءات مثل تفعيل الخدمات عرب اإلنرتنت

الرتاخيص، منح  ورقمنة  الرتخيص،  طلبات  مقدمي  لصالح  اإلجراءات   وتبسيط 

عرب واالجتامعات  الندوات  من  العديد  يف  واملشاركة  والرئاسة  بعد،  عن   والعمل 

والخارجي الداخيل  التواصل  وتحسني  والدويل  اإلقليمي  التعاون  وتعزيز  .اإلنرتنت، 

التعاون إطار  واملندرجة يف  اإلنرتنت،  عرب  الندوة  هذه   ودارت مناقشات 

تبادل حول  واإلشعاعيني، أساسا  النوويني  والسالمة  األمن  مجايل  يف   اإلفريقي 

وباء أزمة  إدارة  يف  األفريقية  القارة  لبلدان  الجيدة  واملامرسات   الخربات 

األنشطة تفتيش  وعمليات  الرتاخيص،  مبنح  يتعلق  ما  يف  سيام  وال   )كوفيد19-(، 

اإلعالم حيث  من  وكذلك  املؤينة،  اإلشعاعات  مبصادر  املرتبطة   واملنشآت 

الصحية الطوارئ  فرتة  خالل  املؤينة  اإلشعاعات  مصادر  مستخدمي  .ومواكبة 

www.mamlakatona.com :مصدر

 أكد املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 الخامر املرابط أهمية التعاون بني الهيئات التنظيمية املختلفة يف البلدان اإلفريقية

.من أجل تحسني البنى التحتية التنظيمية والنووية واإلشعاعية يف القارة اإلفريقية

 وأوضح بالغ للوكالة أن املرابط سلط الضوء ، خالل ترؤسه مؤخرا ندوة عرب اإلنرتنت

اإلشعاعات مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل  كوفيد19-  وباء  “تأثري   حول 

مع بتعاون  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  نظمها   املؤينة”، 

ومناقشة ملشاركة  املخصص  الحدث  أهمية  عىل  الذرية،  للطاقة  الدولية   الوكالة 

تأثري معرفة  بهدف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أجرته  الذي  االستبيان   نتائج 

أجابت والذي  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل   الوباء 

املغربية اململكة  ذلك  يف  مبا  أفريقية،  دولة   26 بينها  من  عضو  دولة   93 .عنه 

النووية التنظيمية  الهيئات  منتدى  رئيس  املرابط  السيد  تقدم  أن   وبعد 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  لكتابة  بالشكر   ،2019 سنة  منذ  إفريقيا   يف 

الدراسة نتائج  مشاركة  إىل  تهدف  التي  الندوة  هذه  تنظيم  يف  تعاونها   عىل 

مصادر لسالمة  التنظيمية  األنشطة  عىل  )كوفيد19-(  تأثري  حول   االستقصائية 

للطاقة الدولية  الوكالة  خرباء  ناشد  اإلفريقية،  البلدان  مع  املؤينة   اإلشعاعات 

من املستخلصة  واالستنتاجات  التوصيات  جميع  مشاركة  يف  لالستمرار   الذرية 

إفريقيا يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  مع  الدراسة  هذه  نتائج  .تحليل 

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   وعرض 

دوليون، خرباء  تنشيطها  يف  شارك  التي  الندوة  خالل  واإلشعاعي   النووي 

الجاللة لصاحب  املستنرية  الرؤية  تنفيذ  عن  الناتجة  املغربية  التجربة 

التي املبكرة  ات  اإلجراء  مستعرضا  )أمسنور(.،  تجربة  وكذا  السادس  محمد   امللك 

 اتخذتها الحكومة، من قبيل إعالن حالة الطوارئ الصحية واإلغالق الرسيع للحدود،

فريوس جائحة  بتدبري  الخاص  الصندوق  وإنشاء  ميدانية،  مستشفيات   وإنشاء 

.كورونا، واملساعدات اإلفريقية، ووضع أدوات الوقاية رهن إشارة املواطنني املغاربة

بذلت املغربية  العمومية  اإلدارات  أن  إىل  أشار   ، البالغ  يربز   ، ذاته  السياق   ويف 

فرتة خالل  العمل  مواصلة  أجل  من  اإلدارية  خدماتها  لرقمنة  كبرية   جهودا 

نفسه النهج  اتبعت  )أمسنور(  أن  اإلطار  هذا  يف  مسجال  الصحي،   الحجر 

الوباء سياق  مع  لتكييفها   2020 سنة  برسم  عملها  مخطط  تعديل  .وأعادت 

 كام نفذت الوكالة املغربية العديد من اإلجراءات مثل تفعيل الخدمات عرب اإلنرتنت،

الرتاخيص، منح  ورقمنة  الرتخيص،  طلبات  مقدمي  لصالح  اإلجراءات   وتبسيط 

عرب واالجتامعات  الندوات  من  العديد  يف  واملشاركة  والرئاسة  بعد،  عن   والعمل 

والخارجي الداخيل  التواصل  وتحسني  والدويل  اإلقليمي  التعاون  وتعزيز  .اإلنرتنت، 

التعاون إطار  يف  واملندرجة  اإلنرتنت،  عرب  الندوة  هذه  مناقشات   ودارت 

تبادل حول  أساسا  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة  األمن  مجايل  يف   اإلفريقي 

وباء أزمة  إدارة  يف  األفريقية  القارة  لبلدان  الجيدة  واملامرسات   الخربات 

األنشطة تفتيش  وعمليات  الرتاخيص،  مبنح  يتعلق  ما  يف  سيام  وال   )كوفيد19-(، 

اإلعالم حيث  من  وكذلك  املؤينة،  اإلشعاعات  مبصادر  املرتبطة   واملنشآت 

الصحية الطوارئ  فرتة  خالل  املؤينة  اإلشعاعات  مصادر  مستخدمي  .ومواكبة 

  املدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنوويةاملدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنووية

واإلشعاعية يف إفريقياواإلشعاعية يف إفريقيا

www.alhadat.ma :مصدر
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 أكد املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي )أمسنور(

 الخامر املرابط أهمية التعاون بني الهيئات التنظيمية املختلفة يف البلدان اإلفريقية

.من أجل تحسني البنى التحتية التنظيمية والنووية واإلشعاعية يف القارة اإلفريقية

 وأوضح بالغ للوكالة أن املرابط سلط الضوء ، خالل ترؤسه مؤخرا ندوة عرب اإلنرتنت

اإلشعاعات مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل  كوفيد19-  وباء  “تأثري   حول 

مع بتعاون  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  نظمها   املؤينة”، 

ومناقشة ملشاركة  املخصص  الحدث  أهمية  عىل  الذرية،  للطاقة  الدولية   الوكالة 

تأثري معرفة  بهدف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أجرته  الذي  االستبيان   نتائج 

أجابت والذي  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  ألمن  التنظيمية  األنشطة  عىل   الوباء 

املغربية اململكة  ذلك  يف  مبا  أفريقية،  دولة   26 بينها  من  عضو  دولة   93 .عنه 

النووية التنظيمية  الهيئات  منتدى  رئيس  املرابط  السيد  تقدم  أن   وبعد 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  لكتابة  بالشكر   ،2019 سنة  منذ  إفريقيا   يف 

الدراسة نتائج  مشاركة  إىل  تهدف  التي  الندوة  هذه  تنظيم  يف  تعاونها   عىل 

مصادر لسالمة  التنظيمية  األنشطة  عىل  )كوفيد19-(  تأثري  حول   االستقصائية 

للطاقة الدولية  الوكالة  خرباء  ناشد  اإلفريقية،  البلدان  مع  املؤينة   اإلشعاعات 

من املستخلصة  واالستنتاجات  التوصيات  جميع  مشاركة  يف  لالستمرار   الذرية 

إفريقيا يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى  مع  الدراسة  هذه  نتائج  .تحليل 

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   وعرض 

دوليون، خرباء  تنشيطها  يف  شارك  التي  الندوة  خالل  واإلشعاعي   النووي 

الجاللة لصاحب  املستنرية  الرؤية  تنفيذ  عن  الناتجة  املغربية  التجربة 

التي املبكرة  ات  اإلجراء  مستعرضا  )أمسنور(.،  تجربة  وكذا  السادس  محمد   امللك 

 اتخذتها الحكومة، من قبيل إعالن حالة الطوارئ الصحية واإلغالق الرسيع للحدود،

فريوس جائحة  بتدبري  الخاص  الصندوق  وإنشاء  ميدانية،  مستشفيات   وإنشاء 

.كورونا، واملساعدات اإلفريقية، ووضع أدوات الوقاية رهن إشارة املواطنني املغاربة

بذلت املغربية  العمومية  اإلدارات  أن  إىل  أشار   ، البالغ  يربز   ، ذاته  السياق   ويف 

فرتة خالل  العمل  مواصلة  أجل  من  اإلدارية  خدماتها  لرقمنة  كبرية   جهودا 

نفسه النهج  اتبعت  )أمسنور(  أن  اإلطار  هذا  يف  مسجال  الصحي،   الحجر 

الوباء سياق  مع  لتكييفها   2020 سنة  برسم  عملها  مخطط  تعديل  .وأعادت 

 كام نفذت الوكالة املغربية العديد من اإلجراءات مثل تفعيل الخدمات عرب اإلنرتنت،

الرتاخيص، منح  ورقمنة  الرتخيص،  طلبات  مقدمي  لصالح  اإلجراءات   وتبسيط 

عرب واالجتامعات  الندوات  من  العديد  يف  واملشاركة  والرئاسة  بعد،  عن   والعمل 

والخارجي الداخيل  التواصل  وتحسني  والدويل  اإلقليمي  التعاون  وتعزيز  .اإلنرتنت، 

التعاون إطار  يف  واملندرجة  اإلنرتنت،  عرب  الندوة  هذه  مناقشات   ودارت 

تبادل حول  أساسا  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة  األمن  مجايل  يف   اإلفريقي 

وباء أزمة  إدارة  يف  األفريقية  القارة  لبلدان  الجيدة  واملامرسات   الخربات 

األنشطة تفتيش  وعمليات  الرتاخيص،  مبنح  يتعلق  ما  يف  سيام  وال   )كوفيد19-(، 

اإلعالم حيث  من  وكذلك  املؤينة،  اإلشعاعات  مبصادر  املرتبطة   واملنشآت 

الصحية الطوارئ  فرتة  خالل  املؤينة  اإلشعاعات  مصادر  مستخدمي  .ومواكبة 

  املدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنوويةاملدير العام ل)أمسنور( يؤكد يف ندوة عن بعد أهمية التعاون لتحسني البنى التحتية التنظيمية والنووية

واإلشعاعية يف إفريقياواإلشعاعية يف إفريقيا

www.almostakbal.ma :مصدر
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de femmes parmi ses employés et 43% de femmes 
dans des postes de responsabilité, a indiqué 
l’AMSSNuR dans un communiqué.
A cet effet, il a fait part de l’importance qu’accorde 
l’AMSSNuR aux femmes et à leurs réalisations, 
mettant en exergue leur contribution significative 
à l’amélioration continue de la sûreté, de la sécurité 
et des garanties nucléaires et radiologiques à 
même d’assurer la protection du public et de 
l’environnement contre les risques liés à l’utilisation 
des rayonnements ionisants.
En outre, il a annoncé l’organisation de la première 
réunion des femmes des autorités réglementaires 
africaines (WiNARB) en 2021 au Maroc, afin de 
booster la coopération entre les femmes des 
autorités réglementaires dans les domaines de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre des 
Orientations Royales et conformément à l’intérêt 
porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la 
coopération interafricaine, a réuni quelque 142 
participants, dont les collaboratrices d’AMSSNuR et 
plusieurs experts nationaux et internationaux.

www.mapexpress.ma :مصدر

Rabat – Les collaboratrices de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) se disent prêtes à partager leurs 
expériences et expertises avec les États africains 
membres de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (IAEA), a affirmé mercredi, le directeur 
générale de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit.
Intervenant lors du lancement de la section WiN Africa 
(Women in Nuclear), M. Mrabit a saisi l’occasion pour 
affirmer la volonté des collaboratrices d’AMSSNuR 
à partager leurs expériences et expertises avec les 
Etats africains membres de l’IAEA, de même que 
leur détermination à contribuer à l’établissement 
et au renforcement des infrastructures de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques nationales 
et régionales, que ce soit à travers le forum des 
organismes de réglementation nucléaire en Afrique 
(FNRBA) ou par le biais de la coopération bilatérale.
Le responsable a relevé que l’AMSSNuR prône, depuis 
sa création en 2016, la parité homme/femme dans 
le cadre de sa stratégie des ressources humaines, 
mettant en avant sa structure organisationnelle 
comptant 49% 

Les collaboratrices de l’AMSSNuR prêtes à partager leurs expériences avec les États africains Les collaboratrices de l’AMSSNuR prêtes à partager leurs expériences avec les États africains 
membres de l’IAEAmembres de l’IAEA
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Les collaboratrices de l’AMSSNuR prêtes à partager leurs expériences avec les États africains Les collaboratrices de l’AMSSNuR prêtes à partager leurs expériences avec les États africains 
membres de l’IAEAmembres de l’IAEA

de femmes parmi ses employés et 43% de femmes 
dans des postes de responsabilité, a indiqué 
l’AMSSNuR dans un communiqué.
A cet effet, il a fait part de l’importance qu’accorde 
l’AMSSNuR aux femmes et à leurs réalisations, 
mettant en exergue leur contribution significative 
à l’amélioration continue de la sûreté, de la sécurité 
et des garanties nucléaires et radiologiques à 
même d’assurer la protection du public et de 
l’environnement contre les risques liés à l’utilisation 
des rayonnements ionisants.
En outre, il a annoncé l’organisation de la première 
réunion des femmes des autorités réglementaires 
africaines (WiNARB) en 2021 au Maroc, afin de 
booster la coopération entre les femmes des 
autorités réglementaires dans les domaines de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre des 
Orientations Royales et conformément à l’intérêt 
porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la 
coopération interafricaine, a réuni quelque 142 
participants, dont les collaboratrices d’AMSSNuR et 
plusieurs experts nationaux et internationaux.

www.mapnews.ma :مصدر

Rabat – Les collaboratrices de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) se disent prêtes à partager leurs 
expériences et expertises avec les États africains 
membres de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (IAEA), a affirmé mercredi, le directeur 
générale de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit.
Intervenant lors du lancement de la section WiN Africa 
(Women in Nuclear), M. Mrabit a saisi l’occasion pour 
affirmer la volonté des collaboratrices d’AMSSNuR 
à partager leurs expériences et expertises avec les 
Etats africains membres de l’IAEA, de même que 
leur détermination à contribuer à l’établissement 
et au renforcement des infrastructures de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques nationales 
et régionales, que ce soit à travers le forum des 
organismes de réglementation nucléaire en Afrique 
(FNRBA) ou par le biais de la coopération bilatérale.
Le responsable a relevé que l’AMSSNuR prône, depuis 
sa création en 2016, la parité homme/femme dans 
le cadre de sa stratégie des ressources humaines, 
mettant en avant sa structure organisationnelle 
comptant 49% 
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Les collaboratrices de l’AMSSNuR prêtes à partager leurs expériences avec les États africains…Les collaboratrices de l’AMSSNuR prêtes à partager leurs expériences avec les États africains…

Rabat – Les collaboratrices de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) se disent prêtes à partager leurs 
expériences et expertises avec les États africains 
membres de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (IAEA), a affirmé mercredi, le directeur 
générale de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit.
Intervenant lors du lancement de la section WiN Africa 
(Women in Nuclear), M. Mrabit a saisi l’occasion pour 
affirmer la volonté des collaboratrices d’AMSSNuR 
à partager leurs expériences et expertises avec les 
Etats africains membres de l’IAEA, de même que 
leur détermination à contribuer à l’établissement 
et au renforcement des infrastructures de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques nationales 
et régionales, que ce soit à travers le forum des 
organismes de réglementation nucléaire en Afrique 
(FNRBA) ou par le biais de la coopération bilatérale.
Le responsable a relevé que l’AMSSNuR prône, depuis 
sa création en 2016, la parité homme/femme dans 
le cadre de sa stratégie des ressources humaines, 
mettant en avant sa structure organisationnelle 
comptant 49% 

de femmes parmi ses employés et 43% de femmes 
dans des postes de responsabilité, a indiqué 
l’AMSSNuR dans un communiqué.
A cet effet, il a fait part de l’importance qu’accorde 
l’AMSSNuR aux femmes et à leurs réalisations, 
mettant en exergue leur contribution significative 
à l’amélioration continue de la sûreté, de la sécurité 
et des garanties nucléaires et radiologiques à 
même d’assurer la protection du public et de 
l’environnement contre les risques liés à l’utilisation 
des rayonnements ionisants.
En outre, il a annoncé l’organisation de la première 
réunion des femmes des autorités réglementaires 
africaines (WiNARB) en 2021 au Maroc, afin de 
booster la coopération entre les femmes des 
autorités réglementaires dans les domaines de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre des 
Orientations Royales et conformément à l’intérêt 
porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la 
coopération interafricaine, a réuni quelque 142 
participants, dont les collaboratrices d’AMSSNuR et 
plusieurs experts nationaux et internationaux.

www.mapecology.ma :مصدر
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L’AMSSNuR : Vers un partage d’expériences avec les Etats africains membres de l’IAEFAL’AMSSNuR : Vers un partage d’expériences avec les Etats africains membres de l’IAEFA

Le directeur général de l'AMSSNuR, Khammar 
Mrabit a affirmé, mercredi, que les collaboratrices 
de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) sont prêtes 
à partager leurs expériences et expertises avec les 
États africains membres de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique (IAEA), et ce, lors du lancement 
de la section WiN Africa (Women in Nuclear).
A cette occasion, M. Mrabit a exprimé la volonté 
des collaboratrices d’AMSSNuR à partager leurs 
expériences et expertises avec les Etats africains 
membres de l’IAEA, de même que leur détermination 
à contribuer à l’établissement et au renforcement des 
infrastructures de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques nationales et régionales, que ce soit à 
travers le forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA) ou par le biais de la 
coopération bilatérale.
Le responsable a expliqué que l’AMSSNuR prône, 
depuis sa création en 2016, la parité homme/
femme dans le cadre de sa stratégie des ressources 
humaines. Il a, en effet, mis en avant sa structure 
organisationnelle comptant 49% de femmes parmi

ses employés et 43% de femmes dans des postes de 
responsabilité. 
Il poursuit en faisant part de l’importance qu’accorde 
l’AMSSNuR aux femmes et à leurs réalisations, 
mettant en exergue leur contribution significative 
à l'amélioration continue de la sûreté, de la sécurité 
et des garanties nucléaires et radiologiques à 
même d’assurer la protection du public et de 
l'environnement contre les risques liés à l'utilisation 
des rayonnements ionisants.  M. Mrabit a annoncé 
l’organisation de la première réunion des femmes 
des autorités réglementaires africaines (WiNARB) en 
2021 au Maroc, et ce, pour booster la coopération 
entre les femmes des autorités réglementaires dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et 
radiologiques. Cette manifestation, qui s’inscrit dans 
le cadre des Orientations Royales et conformément 
à l’intérêt porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
à la coopération interafricaine, a réuni quelque 142 
participants, dont les collaboratrices d’AMSSNuR 
et plusieurs experts nationaux et internationaux.

www.lopinion.ma :مصدر

L’AMSSNuR : Vers un partage d’expériences avec les Etats africains membres de l’IAEFAL’AMSSNuR : Vers un partage d’expériences avec les Etats africains membres de l’IAEFA
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A cette occasion, M. Mrabit a exprimé la volonté 
des collaboratrices d’AMSSNuR à partager leurs 
expériences et expertises avec les Etats africains 
membres de l’IAEA, de même que leur détermination 
à contribuer à l’établissement et au renforcement des 
infrastructures de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques nationales et régionales, que ce soit à 
travers le forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA) ou par le biais de la 
coopération bilatérale. Le responsable a expliqué 
que l’AMSSNuR prône, depuis sa création en 2016, la 
parité homme/femme dans le cadre de sa stratégie 
des ressources humaines. Il a, en effet, mis en avant 
sa structure organisationnelle comptant 49% de 
femmes parmi ses employés et 43% de femmes dans 
des postes de responsabilité.
Il poursuit en faisant part de l’importance qu’accorde 
l’AMSSNuR aux femmes et à leurs réalisations, 

mettant en exergue leur contribution significative 
à l’amélioration continue de la sûreté, de la sécurité 
et des garanties nucléaires et radiologiques à 
même d’assurer la protection du public et de 
l’environnement contre les risques liés à l’utilisation 
des rayonnements ionisants.  M. Mrabit a annoncé 
l’organisation de la première réunion des femmes 
des autorités réglementaires africaines (WiNARB) en 
2021 au Maroc, et ce, pour booster la coopération 
entre les femmes des autorités réglementaires dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et 
radiologiques. Cette manifestation, qui s’inscrit dans 
le cadre des Orientations Royales et conformément 
à l’intérêt porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
à la coopération interafricaine, a réuni quelque 142 
participants, dont les collaboratrices d’AMSSNuR et 
plusieurs experts nationaux et internationaux.

www.maghrib.online :مصدر

Maroc: Les collaboratrices de l'AMSSNuR prêtes à partager leurs expériences avec les États Maroc: Les collaboratrices de l'AMSSNuR prêtes à partager leurs expériences avec les États 
africains membres de l'IAEAafricains membres de l'IAEA

Rabat — Les collaboratrices de l'Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) se disent prêtes à partager leurs 
expériences et expertises avec les États africains 
membres de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (IAEA), a affirmé mercredi, le directeur 
générale de l'AMSSNuR, Khammar Mrabit.
Intervenant lors du lancement de la section WiN Africa 
(Women in Nuclear), M. Mrabit a saisi l'occasion pour 
affirmer la volonté des collaboratrices d'AMSSNuR 
à partager leurs expériences et expertises avec les 
Etats africains membres de l'IAEA, de même que 
leur détermination à contribuer à l'établissement 
et au renforcement des infrastructures de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques nationales 
et régionales, que ce soit à travers le forum des 
organismes de réglementation nucléaire en Afrique 
(FNRBA) ou par le biais de la coopération bilatérale.
Le responsable a relevé que l'AMSSNuR prône, depuis 
sa création en 2016, la parité homme/femme dans 
le cadre de sa stratégie des ressources humaines, 
mettant en avant sa structure organisationnelle 
comptant 49% de femmes parmi ses employés et 
43% de femmes dans des postes de responsabilité,

a indiqué l'AMSSNuR dans un communiqué.
A cet effet, il a fait part de l'importance qu'accorde 
l'AMSSNuR aux femmes et à leurs réalisations, 
mettant en exergue leur contribution significative 
à l'amélioration continue de la sûreté, de la sécurité 
et des garanties nucléaires et radiologiques à 
même d'assurer la protection du public et de 
l'environnement contre les risques liés à l'utilisation 
des rayonnements ionisants.
En outre, il a annoncé l'organisation de la première 
réunion des femmes des autorités réglementaires 
africaines (WiNARB) en 2021 au Maroc, afin de 
booster la coopération entre les femmes des 
autorités réglementaires dans les domaines de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette manifestation, qui s'inscrit dans le cadre des 
Orientations Royales et conformément à l'intérêt 
porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la 
coopération interafricaine, a réuni quelque 142 
participants, dont les collaboratrices d'AMSSNuR et 
plusieurs experts nationaux et internationaux.

www.allafrica.com :مصدر



Retombées Presse -  2020

Septembre 2020 Septembre 2020Approche genre

L’AMSSNuR : Vers un partage d’expériences avec les Etats africains membres de l’IAEFAL’AMSSNuR : Vers un partage d’expériences avec les Etats africains membres de l’IAEFA

Le directeur général de l'AMSSNuR, Khammar 
Mrabit a affirmé, mercredi, que les collaboratrices 
de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) sont prêtes 
à partager leurs expériences et expertises avec les 
États africains membres de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique (IAEA), et ce, lors du lancement 
de la section WiN Africa (Women in Nuclear).
A cette occasion, M. Mrabit a exprimé la volonté 
des collaboratrices d’AMSSNuR à partager leurs 
expériences et expertises avec les Etats africains 
membres de l’IAEA, de même que leur détermination 
à contribuer à l’établissement et au renforcement des 
infrastructures de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques nationales et régionales, que ce soit à 
travers le forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA) ou par le biais de la 
coopération bilatérale.
Le responsable a expliqué que l’AMSSNuR prône, 
depuis sa création en 2016, la parité homme/
femme dans le cadre de sa stratégie des ressources 
humaines. Il a, en effet, mis en avant sa structure 
organisationnelle comptant 49% de femmes parmi

ses employés et 43% de femmes dans des postes de 
responsabilité. 
Il poursuit en faisant part de l’importance qu’accorde 
l’AMSSNuR aux femmes et à leurs réalisations, 
mettant en exergue leur contribution significative 
à l'amélioration continue de la sûreté, de la sécurité 
et des garanties nucléaires et radiologiques à 
même d’assurer la protection du public et de 
l'environnement contre les risques liés à l'utilisation 
des rayonnements ionisants.  M. Mrabit a annoncé 
l’organisation de la première réunion des femmes 
des autorités réglementaires africaines (WiNARB) en 
2021 au Maroc, et ce, pour booster la coopération 
entre les femmes des autorités réglementaires dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et 
radiologiques. Cette manifestation, qui s’inscrit dans 
le cadre des Orientations Royales et conformément 
à l’intérêt porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
à la coopération interafricaine, a réuni quelque 142 
participants, dont les collaboratrices d’AMSSNuR 
et plusieurs experts nationaux et internationaux.

www. algerie9.com :مصدر

Los colaboradores de la AMSSNuR dispuestos a compartir sus experiencias con los Estados Los colaboradores de la AMSSNuR dispuestos a compartir sus experiencias con los Estados 
africanos miembros del OIEA (Responsable)africanos miembros del OIEA (Responsable)
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Rabat - Los colaboradores de la Agencia Marroquí 
de Seguridad Nuclear y Radiológica (AMSSNuR, 
sus siglas en francés) expresaron su disposición a 
compartir sus experiencias con los Estados africanos 
miembros del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), afirmó, el miércoles, el director 
general de la AMSSNuR, Khammar Mrabit.
En su intervención durante el lanzamiento de la 
sección WiN Africa (Women in Nuclear), Mrabit 
aprovechó la oportunidad para afirmar la voluntad 
de los colaboradores de la AMSSNuR de compartir 
sus experiencias con los Estados africanos 
miembros del OIEA, así como su determinación 
a contribuir al establecimiento y fortalecimiento 
de las infraestructuras nacionales y regionales de 
seguridad nuclear y radiológica, ya sea a través del

Foro de Organismos de Reglamentación Nuclear de 
África (FNRBA) o mediante la cooperación bilateral.
El responsable destacó que desde su creación en 
2016, la AMSSNuR aboga por la paridad de género 
como parte de su estrategia de recursos humanos, 
subrayando que su estructura organizativa está 
compuesta en un 49% por mujeres, en la categoría 
de empleados, y un 43% de mujeres en puestos 
superiores, precisó la AMSSNuR en un comunicado.
Por otra parte, el responsable anunció la 
organización de la primera reunión de las mujeres 
de las autoridades reguladoras africanas (WiNARB) 
en 2021 en Marruecos para impulsar la cooperación 
entre las mujeres de las autoridades reguladoras en 
los ámbitos de la seguridad nuclear y radiológica.

www.mapnews.ma :مصدر

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  عرب   –  الرباط 

األربعاء أمس   ، املرابط  الخامر  )أمنسور(  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

وخرباتهن تجاربهن  لتبادل  املؤسسة  هذه  مستخدمات  استعداد  عن   ، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  .مع 

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

www.mapexpress.ma :مصدر

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  عرب   –  الرباط 

األربعاء أمس   ، املرابط  الخامر  )أمنسور(  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

وخرباتهن تجاربهن  لتبادل  املؤسسة  هذه  مستخدمات  استعداد  عن   ، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  .مع 

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

www.mapecology.ma :مصدر

 عرب املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي 

 )أمنسور( الخامر املرابط ، أمس األربعاء ، عن استعداد مستخدمات هذه املؤسسة لتبادل

.تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

www.agora.ma :مصدر
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  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  عرب   –  الرباط 

األربعاء أمس   ، املرابط  الخامر  )أمنسور(  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

وخرباتهن تجاربهن  لتبادل  املؤسسة  هذه  مستخدمات  استعداد  عن   ، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  .مع 

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

www.alanbaa.ma :مصدر

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  عرب   –  الرباط 

األربعاء أمس   ، املرابط  الخامر  )أمنسور(  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

وخرباتهن تجاربهن  لتبادل  املؤسسة  هذه  مستخدمات  استعداد  عن   ، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  .مع 

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

www.fonone.ma :مصدر
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النووي واإلشعاعي املجالني  املغربية لألمن والسالمة يف  للوكالة  العام  املدير   عرب 

 )أمنسور( الخامر املرابط ، أمس األربعاء ، عن استعداد مستخدمات هذه املؤسسة لتبادل

.تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

www.maghress.com :مصدر

 عرب املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي 

 )أمنسور( الخامر املرابط ، أمس األربعاء ، عن استعداد مستخدمات هذه املؤسسة لتبادل

.تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

www.agora.ma :مصدر



 

Retombées Presse - 2020

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  عرب   –  الرباط 

األربعاء أمس   ، املرابط  الخامر  )أمنسور(  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

وخرباتهن تجاربهن  لتبادل  املؤسسة  هذه  مستخدمات  استعداد  عن   ، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  .مع 

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

www.casasettat.info :مصدر

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

www.lemonde24.ma :مصدر 
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  عرب   –  الرباط 

األربعاء أمس   ، املرابط  الخامر  )أمنسور(  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

وخرباتهن تجاربهن  لتبادل  املؤسسة  هذه  مستخدمات  استعداد  عن   ، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  .مع 

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 
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النووي واإلشعاعي املجالني  املغربية لألمن والسالمة يف  للوكالة  العام  املدير   عرب 

 )أمنسور( الخامر املرابط ، أمس األربعاء ، عن استعداد مستخدمات هذه املؤسسة لتبادل

.تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

  مستخدمات “أمنسور” مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات “أمنسور” مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

www.alhadat.ma :مصدر

 عرب املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي 

 )أمنسور( الخامر املرابط ، أمس األربعاء ، عن استعداد مستخدمات هذه املؤسسة لتبادل

.تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

www.marrakechpost.com :مصدر



 

Retombées Presse - 2020

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  عرب   –  الرباط 

األربعاء أمس   ، املرابط  الخامر  )أمنسور(  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

وخرباتهن تجاربهن  لتبادل  املؤسسة  هذه  مستخدمات  استعداد  عن   ، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  .مع 

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

www.almasolia.ma :مصدر

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

  مستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالةمستخدمات )أمنسور( مستعدات لتبادل تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة

الدولية للطاقة الذريةالدولية للطاقة الذرية

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 

www.akhbarachaab.ma :مصدر 
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يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  عرب   –  الرباط 

األربعاء أمس   ، املرابط  الخامر  )أمنسور(  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

وخرباتهن تجاربهن  لتبادل  املؤسسة  هذه  مستخدمات  استعداد  عن   ، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  .مع 

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 
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النووي واإلشعاعي املجالني  املغربية لألمن والسالمة يف  للوكالة  العام  املدير   عرب 

 )أمنسور( الخامر املرابط ، أمس األربعاء ، عن استعداد مستخدمات هذه املؤسسة لتبادل

.تجاربهن وخرباتهن مع الدول اإلفريقية األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وأكد السيد املرابط خالل حدث إطالق القسم اإلفريقي لشبكة النساء يف املجال

 والذي نظم عن بعد ، عزم هؤالء املستخدمات عىل املساهمة ،)WiN Africa( النووي

املجالني والسالمة يف  لألمن  واإلقليمية  الوطنية  التحتية  البنى  وتعزيز  إنشاء   يف 

 النووي واإلشعاعي، سواء من خالل منتدى الهيئات الرقابية يف إفريقيا أو من خالل

.التعاون الثنايئ وحسب بالغ ل)أمنسور(، فإن السيد املرابط أعلن ، باملناسبة ، عن

الرقابية الهيئات  لنساء  األول  لالجتامع   ،  2021 سنة  يف   ، املغرب  احتضان 

يف ،)WiNARB( اإلفريقية النساء  بني  التعاون  تعزيز  بهدف   وذلك 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  مجاالت  يف  الهيئات  .تلك 

النووي( املجال  يف  )النساء  لشبكة  اإلفريقي  القسم  إطالق  حدث   وخالل 

هيئات ومسؤويل  خرباء  ضمنهم  فاعال   142 نحو  مشاركة  عرف   الذي 

األخرية هذه  عن  ملحة  ل)أمنسور(  العام  املدير  قدم  املجال،  يف  .دولية 

والسالمة األمن  مجايل  يف  مستقلة  مغربية  تنظيمية  هيئة  الوكالة  بأن   وأفاد 

اسرتاتيجيتها من  كجزء  الجنسني  بني  املساواة  تشجع  واإلشعاعيني   النوويني 

املائة يف   49 يضم  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  أن  حيث  البرشية،   للموارد 

املسؤولية مناصب  يف  اإلناث  من  املائة  يف  و43  املوظفني  ضمن  .نساء 
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orientations de SM le Roi Mohammed VI prônant 
une approche proactive et multidimensionnelle 
de la coopération régionale et internationale, elle 
compte promouvoir la coopération africaine dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, d’une part, et partager ses 
expériences et bonnes pratiques, d’autre part, et ce à 
travers le Forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA), présidé par son 
directeur général, Khammar Mrabit.

www.mapnews.ma :مصدر

Rabat - L’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a 
annoncé qu’elle contribue aux travaux de la 64-ème 
Conférence générale de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), avec notamment comme 
ambition de promouvoir la coopération africaine 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Dans un communiqué, l’AMSSNuR affirme qu’à 
travers sa participation à cette conférence (21 au 25 
septembre), qui intervient en application des hautes
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de la coopération régionale et internationale, elle 
compte promouvoir la coopération africaine dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, d’une part, et partager ses 
expériences et bonnes pratiques, d’autre part, et ce à 
travers le Forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA), présidé par son 
directeur général, Khammar Mrabit.
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consécutive, préside actuellement deux réseaux 
très importants, à savoir le FNRBA et iNET-EPR, qui 
a un caractère international et dont l’objectif est la 
formation théorique et pratique pour la préparation 
et la conduite des situations d’urgence nucléaires et 
radiologiques.
Le FNRBA est, actuellement, composé de 34 
organismes réglementaires appartenant à 34 Etats 
membres de l’AIEA, dont l’objectif principal est de 
promouvoir la sûreté et la sécurité nucléaires et 
radiologiques par le partage des connaissances et 
l’échange des expériences et des leçons apprises en 
sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette 64-ème édition de la Conférence générale 
de l’AIEA est présidée, pour la première fois dans 
l’histoire de l’AIEA, par le Royaume du Maroc, 
représenté M. Azzeddine Farhane, ambassadeur et 
représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, dont l’AIEA, 
rappelle-t-on.

www.mapecology.ma :مصدر

La participation d’AMSSNuR à cette conférence 
aura lieu à distance en raison des restrictions de 
déplacement dues à la situation pandémique 
mondiale liée à la Covid-19, note le communiqué, 
ajoutant qu’elle vise à renforcer sa coopération 
africaine et internationale qui constitue un 
mécanisme stratégique important pour contribuer à 
matérialiser la vision éclairée du Souverain.
Dans ce cadre, M. Mrabit présentera, durant un 
événement parallèle organisé par la Mission 
permanente du Royaume du Maroc à Vienne, en 
partenariat avec l’AIEA, l’expérience marocaine dans 
la lutte et le contrôle radiologique du cancer du col 
de l’utérus et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine 
en tant qu’autorité réglementaire.
Au cours d’un deuxième événement parallèle, M. 
Mrabit exposera, en tant que président du réseau 
FNRBA, le rôle et les responsabilités dudit réseau 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques sur le continent africain.
L’AMSSNuR, qui prend part aux travaux de la 
Conférence générale de l’AIEA pour la 4-ème année

qui intervient en application des hautes orientations 
de SM le Roi Mohammed VI prônant une approche 
proactive et multidimensionnelle de la coopération 
régionale et internationale, elle compte promouvoir 
la coopération africaine dans les domaines de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, 
d’une part, et partager ses expériences et bonnes 
pratiques, d’autre part, et ce à travers le Forum des 
organismes de réglementation nucléaire en Afrique 
(FNRBA), présidé par son directeur général, Khammar 
Mrabit.
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ambition de promouvoir la coopération africaine 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Dans un communiqué, l’AMSSNuR affirme qu’à 
travers sa participation à cette conférence (21 au 25 
septembre), 
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L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a annoncé 
qu’elle contribue aux travaux de la 64-ème 
Conférence générale de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), avec notamment comme 
ambition de promouvoir la coopération africaine 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Dans un communiqué, l’AMSSNuR affirme qu’à 
travers sa participation à cette conférence (21 au 25 
septembre), qui intervient en application des hautes 
orientations de SM le Roi Mohammed VI prônant 
une approche proactive et multidimensionnelle 
de la coopération régionale et internationale, elle 
compte promouvoir la coopération africaine dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, d’une part, et partager ses 
expériences et bonnes pratiques, d’autre part, et ce à 
travers le Forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA), présidé par son 
directeur général, Khammar Mrabit.
La participation d’AMSSNuR à cette conférence 
aura lieu à distance en raison des restrictions de 
déplacement dues à la situation pandémique 
mondiale liée à la Covid-19, note le communiqué, 
ajoutant qu’elle vise à renforcer sa coopération 
africaine et internationale qui constitue un 
mécanisme stratégique important pour contribuer à 
matérialiser la vision éclairée du Souverain.
Dans ce cadre, M. Mrabit présentera, durant un 
événement parallèle organisé par la Mission 
permanente du Royaume du Maroc à Vienne, en 
partenariat avec l’AIEA, l’expérience marocaine dans 
la lutte et le contrôle radiologique du cancer du col 
de l’utérus et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine 
en tant qu’autorité réglementaire.

Au cours d’un deuxième événement parallèle, M. 
Mrabit exposera, en tant que président du réseau 
FNRBA, le rôle et les responsabilités dudit réseau 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques sur le continent africain.
L’AMSSNuR, qui prend part aux travaux de la 
Conférence générale de l’AIEA pour la 4-ème année 
consécutive, préside actuellement deux réseaux 
très importants, à savoir le FNRBA et iNET-EPR, qui 
a un caractère international et dont l’objectif est la 
formation théorique et pratique pour la préparation 
et la conduite des situations d'urgence nucléaires et 
radiologiques.
Le FNRBA est, actuellement, composé de 34 
organismes réglementaires appartenant à 34 Etats 
membres de l’AIEA, dont l’objectif principal est de 
promouvoir la sûreté et la sécurité nucléaires et 
radiologiques par le partage des connaissances et 
l’échange des expériences et des leçons apprises en 
sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette 64-ème édition de la Conférence générale 
de l’AIEA est présidée, pour la première fois dans 
l’histoire de l’AIEA, par le Royaume du Maroc, 
représenté M. Azzeddine Farhane, ambassadeur et 
représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, dont l’AIEA, 
rappelle-t-on.

www.2m.ma :مصدر
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L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a annoncé 
qu’elle contribue aux travaux de la 64-ème 
Conférence générale de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), avec notamment comme 
ambition de promouvoir la coopération africaine 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Dans un communiqué, l’AMSSNuR affirme qu’à 
travers sa participation à cette conférence (21 au 25 
septembre), qui intervient en application des hautes 
orientations de SM le Roi Mohammed VI prônant 
une approche proactive et multidimensionnelle 
de la coopération régionale et internationale, elle 
compte promouvoir la coopération africaine dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, d’une part, et partager ses 
expériences et bonnes pratiques, d’autre part, et ce à 
travers le Forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA), présidé par son 
directeur général, Khammar Mrabit.
La participation d’AMSSNuR à cette conférence 
aura lieu à distance en raison des restrictions de 
déplacement dues à la situation pandémique 
mondiale liée à la Covid-19, note le communiqué, 
ajoutant qu’elle vise à renforcer sa coopération 
africaine et internationale qui constitue un 
mécanisme stratégique important pour contribuer à 
matérialiser la vision éclairée du Souverain.
Dans ce cadre, M. Mrabit présentera, durant un 
événement parallèle organisé par la Mission 
permanente du Royaume du Maroc à Vienne, en 
partenariat avec l’AIEA, l’expérience marocaine dans 
la lutte et le contrôle radiologique du cancer du col 
de l’utérus et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine 
en tant qu’autorité réglementaire.

Au cours d’un deuxième événement parallèle, M. 
Mrabit exposera, en tant que président du réseau 
FNRBA, le rôle et les responsabilités dudit réseau 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques sur le continent africain.
L’AMSSNuR, qui prend part aux travaux de la 
Conférence générale de l’AIEA pour la 4-ème année 
consécutive, préside actuellement deux réseaux 
très importants, à savoir le FNRBA et iNET-EPR, qui 
a un caractère international et dont l’objectif est la 
formation théorique et pratique pour la préparation 
et la conduite des situations d'urgence nucléaires et 
radiologiques.
Le FNRBA est, actuellement, composé de 34 
organismes réglementaires appartenant à 34 Etats 
membres de l’AIEA, dont l’objectif principal est de 
promouvoir la sûreté et la sécurité nucléaires et 
radiologiques par le partage des connaissances et 
l’échange des expériences et des leçons apprises en 
sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette 64-ème édition de la Conférence générale 
de l’AIEA est présidée, pour la première fois dans 
l’histoire de l’AIEA, par le Royaume du Maroc, 
représenté M. Azzeddine Farhane, ambassadeur et 
représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, dont l’AIEA, 
rappelle-t-on.

www.maroc-diplomatique.net :مصدر
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L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a annoncé 
qu’elle contribue aux travaux de la 64-ème 
Conférence générale de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), avec notamment comme 
ambition de promouvoir la coopération africaine 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Dans un communiqué, l’AMSSNuR affirme qu’à 
travers sa participation à cette conférence (21 au 25 
septembre), qui intervient en application des hautes 
orientations de SM le Roi Mohammed VI prônant 
une approche proactive et multidimensionnelle 
de la coopération régionale et internationale, elle 
compte promouvoir la coopération africaine dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, d’une part, et partager ses 
expériences et bonnes pratiques, d’autre part, et ce à 
travers le Forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA), présidé par son 
directeur général, Khammar Mrabit.
La participation d’AMSSNuR à cette conférence 
aura lieu à distance en raison des restrictions de 
déplacement dues à la situation pandémique 
mondiale liée à la Covid-19, note le communiqué, 
ajoutant qu’elle vise à renforcer sa coopération 
africaine et internationale qui constitue un 
mécanisme stratégique important pour contribuer à 
matérialiser la vision éclairée du Souverain.
Dans ce cadre, M. Mrabit présentera, durant un 
événement parallèle organisé par la Mission 
permanente du Royaume du Maroc à Vienne, en 
partenariat avec l’AIEA, l’expérience marocaine dans 
la lutte et le contrôle radiologique du cancer du col 
de l’utérus et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine 
en tant qu’autorité réglementaire.

Au cours d’un deuxième événement parallèle, M. 
Mrabit exposera, en tant que président du réseau 
FNRBA, le rôle et les responsabilités dudit réseau 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques sur le continent africain.
L’AMSSNuR, qui prend part aux travaux de la 
Conférence générale de l’AIEA pour la 4-ème année 
consécutive, préside actuellement deux réseaux 
très importants, à savoir le FNRBA et iNET-EPR, qui 
a un caractère international et dont l’objectif est la 
formation théorique et pratique pour la préparation 
et la conduite des situations d'urgence nucléaires et 
radiologiques.
Le FNRBA est, actuellement, composé de 34 
organismes réglementaires appartenant à 34 Etats 
membres de l’AIEA, dont l’objectif principal est de 
promouvoir la sûreté et la sécurité nucléaires et 
radiologiques par le partage des connaissances et 
l’échange des expériences et des leçons apprises en 
sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette 64-ème édition de la Conférence générale 
de l’AIEA est présidée, pour la première fois dans 
l’histoire de l’AIEA, par le Royaume du Maroc, 
représenté M. Azzeddine Farhane, ambassadeur et 
représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, dont l’AIEA, 
rappelle-t-on.
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A cette occasion, M. Mrabit a exprimé la volonté 
des collaboratrices d’AMSSNuR à partager leurs 
expériences et expertises avec les Etats africains 
membres de l’IAEA, de même que leur détermination 
à contribuer à l’établissement et au renforcement des 
infrastructures de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques nationales et régionales, que ce soit à 
travers le forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA) ou par le biais de la 
coopération bilatérale. Le responsable a expliqué 
que l’AMSSNuR prône, depuis sa création en 2016, la 
parité homme/femme dans le cadre de sa stratégie 
des ressources humaines. Il a, en effet, mis en avant 
sa structure organisationnelle comptant 49% de 
femmes parmi ses employés et 43% de femmes dans 
des postes de responsabilité.
Il poursuit en faisant part de l’importance qu’accorde 
l’AMSSNuR aux femmes et à leurs réalisations, 

mettant en exergue leur contribution significative 
à l’amélioration continue de la sûreté, de la sécurité 
et des garanties nucléaires et radiologiques à 
même d’assurer la protection du public et de 
l’environnement contre les risques liés à l’utilisation 
des rayonnements ionisants.  M. Mrabit a annoncé 
l’organisation de la première réunion des femmes 
des autorités réglementaires africaines (WiNARB) en 
2021 au Maroc, et ce, pour booster la coopération 
entre les femmes des autorités réglementaires dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et 
radiologiques. Cette manifestation, qui s’inscrit dans 
le cadre des Orientations Royales et conformément 
à l’intérêt porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
à la coopération interafricaine, a réuni quelque 142 
participants, dont les collaboratrices d’AMSSNuR et 
plusieurs experts nationaux et internationaux.

www. maghrib.online :مصدر
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L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a annoncé 
qu’elle contribue aux travaux de la 64-ème 
Conférence générale de l’Agence internationale 

de l’énergie atomique (AIEA), avec notamment 
comme ambition de promouvoir la coopération 
africaine dans les domaines de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques.
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Dans un communiqué, l’AMSSNuR affirme qu’à 
travers sa participation à cette conférence (21 au 25 
septembre), qui intervient en application des hautes 
orientations de SM le Roi Mohammed VI prônant 
une approche proactive et multidimensionnelle 
de la coopération régionale et internationale, elle 
compte promouvoir la coopération africaine dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, d’une part, et partager ses 
expériences et bonnes pratiques, d’autre part, et ce à 
travers le Forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA), présidé par son 
directeur général, Khammar Mrabit.
La participation d’AMSSNuR à cette conférence 
aura lieu à distance en raison des restrictions de 
déplacement dues à la situation pandémique 
mondiale liée à la Covid-19, note le communiqué, 
ajoutant qu’elle vise à renforcer sa coopération 
africaine et internationale qui constitue un 
mécanisme stratégique important pour contribuer à 
matérialiser la vision éclairée du Souverain.
Dans ce cadre, M. Mrabit présentera, durant un 
événement parallèle organisé par la Mission 
permanente du Royaume du Maroc à Vienne, en 
partenariat avec l’AIEA, l’expérience marocaine dans 
la lutte et le contrôle radiologique du cancer du col 
de l’utérus et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine 
en tant qu’autorité réglementaire.

Au cours d’un deuxième événement parallèle, M. 
Mrabit exposera, en tant que président du réseau 
FNRBA, le rôle et les responsabilités dudit réseau 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques sur le continent africain.
L’AMSSNuR, qui prend part aux travaux de la 
Conférence générale de l’AIEA pour la 4-ème année 
consécutive, préside actuellement deux réseaux 
très importants, à savoir le FNRBA et iNET-EPR, qui 
a un caractère international et dont l’objectif est la 
formation théorique et pratique pour la préparation 
et la conduite des situations d’urgence nucléaires et 
radiologiques.
Le FNRBA est, actuellement, composé de 34 
organismes réglementaires appartenant à 34 Etats 
membres de l’AIEA, dont l’objectif principal est de 
promouvoir la sûreté et la sécurité nucléaires et 
radiologiques par le partage des connaissances et 
l’échange des expériences et des leçons apprises en 
sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques.
Cette 64-ème édition de la Conférence générale de 
l’AIEA est présidée, pour la première fois dans l’histoire 
de l’AIEA, par le Royaume du Maroc, représenté M. 
Azzeddine Farhane, ambassadeur et représentant 
permanent du Royaume auprès des organisations 
internationales à Vienne, dont l’AIEA, rappelle-t-on.

www. mapnewsletters.ma :مصدر
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L’AMSSNuR veut promouvoir la coopération africaineL’AMSSNuR veut promouvoir la coopération africaine

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a annoncé 
qu’elle contribue aux travaux de la 64-ème 
Conférence générale de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), avec notamment comme 
ambition de promouvoir la coopération africaine 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Dans un communiqué, l’AMSSNuR affirme qu’à 
travers sa participation à cette conférence (21 au 25

septembre), qui intervient en application des hautes 
orientations de SM le Roi Mohammed VI prônant 
une approche proactive et multidimensionnelle 
de la coopération régionale et internationale, elle 
compte promouvoir la coopération africaine dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, d’une part, et partager ses 
expériences et bonnes pratiques, d’autre part, et ce à 
travers le Forum des organismes de réglementation 
nucléaire en Afrique (FNRBA), présidé par son



Retombées Presse -  2020

Septembre 2020

directeur général, Khammar Mrabit.
La participation d’AMSSNuR à cette conférence 
aura lieu à distance en raison des restrictions de 
déplacement dues à la situation pandémique 
mondiale liée à la Covid-19, note le communiqué, 
ajoutant qu’elle vise à renforcer sa coopération 
africaine et internationale qui constitue un 
mécanisme stratégique important pour contribuer à 
matérialiser la vision éclairée du Souverain.Dans ce 
cadre, M. Mrabit présentera, durant un événement 
parallèle organisé par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’AIEA, l’expérience marocaine dans la lutte et le 
contrôle radiologique du cancer du col de l’utérus 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine en tant 
qu’autorité réglementaire.Au cours d’un deuxième 
événement parallèle, M. Mrabit exposera, en tant 
que président du réseau FNRBA, le rôle et les 
responsabilités dudit réseau dans le renforcement de 
la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
sur le continent africain.

L’AMSSNuR, qui prend part aux travaux de la 
Conférence générale de l’AIEA pour la 4-ème année 
consécutive, préside actuellement deux réseaux 
très importants, à savoir le FNRBA et iNET-EPR, qui 
a un caractère international et dont l’objectif est la 
formation théorique et pratique pour la préparation 
et la conduite des situations d’urgence nucléaires et 
radiologiques.Le FNRBA est, actuellement, composé 
de 34 organismes réglementaires appartenant à 34 
Etats membres de l’AIEA, dont l’objectif principal est 
de promouvoir la sûreté et la sécurité nucléaires et 
radiologiques par le partage des connaissances et 
l’échange des expériences et des leçons apprises en 
sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques.Cette 
64-ème édition de la Conférence générale de l’AIEA 
est présidée, pour la première fois dans l’histoire 
de l’AIEA, par le Royaume du Maroc, représenté M. 
Azzeddine Farhane, ambassadeur et représentant 
permanent du Royaume auprès des organisations 
internationales à Vienne, dont l’AIEA, rappelle-t-on.
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IAEA General Conference: AMSSNuR Voices Ambition to Promote African CooperationIAEA General Conference: AMSSNuR Voices Ambition to Promote African Cooperation

Rabat - The Moroccan Agency for Nuclear and 
Radiological Safety and Security (AMSSNuR) voiced, 
Monday, its ambition to promote African cooperation 
in the fields of nuclear and radiological safety and 
security, as part of the 64th General Conference of 
the International Atomic Energy Agency (IAEA).
In a press release, AMSSNuR said that through its 
participation in the IAEA's 64th General Conference 
(held on September 21 to 25), it intends to promote 
African cooperation in the fields of nuclear and 
radiological safety and security, and to share its 
experiences and good practices through the Forum 
of Nuclear Regulatory Bodies in Africa (FNRBA), 
chaired by Managing Director, Khammar Mrabit.
AMSSNuR's participation in this event will be virtual 
due to Covid-19 travel restrictions, the statement 

highlighted, adding that it aims to strengthen African 
and international cooperation as an important 
strategic mechanism.
AMSSNuR, which takes part in the works of the IAEA 
General Conference for the 4th consecutive year, 
currently chairs two important networks, namely 
the FNRBA and the International Network for 
Education and Training for Emergency Preparedness 
and Response, iNET-EPR, a network open to all IAEA 
member States' organizations and entities.
Morocco was officially elected, Monday in Vienna, 
president of the IAEA General Conference. The 
Kingdom accessed for the first time, and by 
unanimous acclamation, to this prestigious podium 
in the person of the ambassador of His Majesty the 
King in Austria, Azzeddine Farhane.

www.mapnews.ma :مصدر
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Nuclear Safety: Morocco Poised to Lead African Nuclear CooperationNuclear Safety: Morocco Poised to Lead African Nuclear Cooperation

Despite not having its own nuclear capabilities, 
Morocco enjoys international recognition as a leader 
in nuclear security.
Rabat – Morocco’s Agency for Nuclear and 
Radiological Safety and Security (AMSSNuR) said on 
Monday that it aims to promote African cooperation 
in the field of nuclear safety.
In a press release, AMSSNuR announced that it is 
contributing to the 64th General Conference of the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna 
from September 21-25.
The agency’s contributions fall under King 
Mohammed VI’s vision of a proactive and 
multidimensional approach to regional and 
international cooperation, the statement said. 
Through its participation, AMSSNuR intends to 
promote African cooperation in the fields of nuclear 
and radiological safety and security. 
The agency also aspires to share its experiences and 
good practices, evidenced in its hosting of the Forum 
of Nuclear Regulatory Bodies in Africa (FNRBA) last 
month.
AMSSNuR’s managing director, Khammar Mrabit, 
chaired the forum.
In June, Mrabit joined the IAEA’s Commission of 
Safety Standards (CSS). His appointment to the 
commission as one of only 25 members from 170 
eligible countries emphasized Morocco’s expertise 
in nuclear safety in Africa and around the world.
Morocco’s nuclear expertise
Despite not having its own nuclear capabilities, 
Morocco enjoys international recognition as a leader 
in nuclear security. 

 The country’s election as president of the 64th IAEA 
General Conference adds to this momentum. 
AMSSNuR, an independent nuclear and radiological 
monitoring body, has been leading Morocco’s 
charge towards nuclear safety. 
In October 2019, the agency hosted the third 
International Regulator’s Conference on Nuclear 
Security in Marrakech in coordination with the IAEA. 
Morocco, as a net energy importer, aspires to 
develop nuclear technology in the future to meet 
its energy needs. In 2007, Morocco developed its 
first nuclear facility, MA-RI, for research in nuclear 
energy, neutron activation analysis, geochronology 
research, education, and training.
The IAEA gave Morocco clearance in 2016 to begin a 
nuclear power project by 2030. 
“Morocco has the experience and skills that would 
enable it to launch its nuclear power program” 
and had an early awareness of needs for “human 
resources and training capacities in the nuclear 
field,” the IAEA determined in its 2016 assessment.
Morocco is also the Implementation and Assessment 
Group Coordinator (IAG) of the Global Initiative to 
Combat Nuclear Terrorism (GICNT). Having held 
the role since June 2019, Morocco implements 
the GICNT’s priorities and ensures the initiative’s 
activities complement international efforts against 
nuclear terrorism. 
Morocco is the first country in the Middle East 
and North Africa to assume such responsibilities. 
The appointment recognizes Morocco’s efforts in 
fighting terrorism at the national and global levels.

www. moroccoworldnews.com :مصدر
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Nuclear Safety: Morocco Poised to Lead African Nuclear CooperationNuclear Safety: Morocco Poised to Lead African Nuclear Cooperation

Despite not having its own nuclear capabilities, 
Morocco enjoys international recognition as a leader 
in nuclear security.
Rabat – Morocco’s Agency for Nuclear and 
Radiological Safety and Security (AMSSNuR) said on 
Monday that it aims to promote African cooperation 
in the field of nuclear safety.
In a press release, AMSSNuR announced that it is 
contributing to the 64th General Conference of the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna 
from September 21-25.
The agency’s contributions fall under King 
Mohammed VI’s vision of a proactive and 
multidimensional approach to regional and 
international cooperation, the statement said. 
Through its participation, AMSSNuR intends to 
promote African cooperation in the fields of nuclear 
and radiological safety and security. 
The agency also aspires to share its experiences and 
good practices, evidenced in its hosting of the Forum 
of Nuclear Regulatory Bodies in Africa (FNRBA) last 
month.
AMSSNuR’s managing director, Khammar Mrabit, 
chaired the forum.
In June, Mrabit joined the IAEA’s Commission of 
Safety Standards (CSS). His appointment to the 
commission as one of only 25 members from 170 
eligible countries emphasized Morocco’s expertise 
in nuclear safety in Africa and around the world.
Morocco’s nuclear expertise
Despite not having its own nuclear capabilities, 
Morocco enjoys international recognition as a leader 
in nuclear security. 

 The country’s election as president of the 64th IAEA 
General Conference adds to this momentum. 
AMSSNuR, an independent nuclear and radiological 
monitoring body, has been leading Morocco’s 
charge towards nuclear safety. 
In October 2019, the agency hosted the third 
International Regulator’s Conference on Nuclear 
Security in Marrakech in coordination with the IAEA. 
Morocco, as a net energy importer, aspires to 
develop nuclear technology in the future to meet 
its energy needs. In 2007, Morocco developed its 
first nuclear facility, MA-RI, for research in nuclear 
energy, neutron activation analysis, geochronology 
research, education, and training.
The IAEA gave Morocco clearance in 2016 to begin a 
nuclear power project by 2030. 
“Morocco has the experience and skills that would 
enable it to launch its nuclear power program” 
and had an early awareness of needs for “human 
resources and training capacities in the nuclear 
field,” the IAEA determined in its 2016 assessment.
Morocco is also the Implementation and Assessment 
Group Coordinator (IAG) of the Global Initiative to 
Combat Nuclear Terrorism (GICNT). Having held 
the role since June 2019, Morocco implements 
the GICNT’s priorities and ensures the initiative’s 
activities complement international efforts against 
nuclear terrorism. 
Morocco is the first country in the Middle East 
and North Africa to assume such responsibilities. 
The appointment recognizes Morocco’s efforts in 
fighting terrorism at the national and global levels.

www. theworldnews.net :مصدر



 

Retombées Presse - 2020

Septembre 2020Conférence Générale de l’AIEA

Nuclear Safety: Morocco Poised to Lead African Nuclear CooperationNuclear Safety: Morocco Poised to Lead African Nuclear Cooperation

Despite not having its own nuclear capabilities, 
Morocco enjoys international recognition as a leader 
in nuclear security.
Rabat – Morocco’s Agency for Nuclear and 
Radiological Safety and Security (AMSSNuR) said on 
Monday that it aims to promote African cooperation 
in the field of nuclear safety.
In a press release, AMSSNuR announced that it is 
contributing to the 64th General Conference of the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna 
from September 21-25.
The agency’s contributions fall under King 
Mohammed VI’s vision of a proactive and 
multidimensional approach to regional and 
international cooperation, the statement said. 
Through its participation, AMSSNuR intends to 
promote African cooperation in the fields of nuclear 
and radiological safety and security. 
The agency also aspires to share its experiences and 
good practices, evidenced in its hosting of the Forum 
of Nuclear Regulatory Bodies in Africa (FNRBA) last 
month.
AMSSNuR’s managing director, Khammar Mrabit, 
chaired the forum.
In June, Mrabit joined the IAEA’s Commission of 
Safety Standards (CSS). His appointment to the 
commission as one of only 25 members from 170 
eligible countries emphasized Morocco’s expertise 
in nuclear safety in Africa and around the world.
Morocco’s nuclear expertise
Despite not having its own nuclear capabilities, 
Morocco enjoys international recognition as a leader 
in nuclear security. 

 The country’s election as president of the 64th IAEA 
General Conference adds to this momentum. 
AMSSNuR, an independent nuclear and radiological 
monitoring body, has been leading Morocco’s 
charge towards nuclear safety. 
In October 2019, the agency hosted the third 
International Regulator’s Conference on Nuclear 
Security in Marrakech in coordination with the IAEA. 
Morocco, as a net energy importer, aspires to 
develop nuclear technology in the future to meet 
its energy needs. In 2007, Morocco developed its 
first nuclear facility, MA-RI, for research in nuclear 
energy, neutron activation analysis, geochronology 
research, education, and training.
The IAEA gave Morocco clearance in 2016 to begin a 
nuclear power project by 2030. 
“Morocco has the experience and skills that would 
enable it to launch its nuclear power program” 
and had an early awareness of needs for “human 
resources and training capacities in the nuclear 
field,” the IAEA determined in its 2016 assessment.
Morocco is also the Implementation and Assessment 
Group Coordinator (IAG) of the Global Initiative to 
Combat Nuclear Terrorism (GICNT). Having held 
the role since June 2019, Morocco implements 
the GICNT’s priorities and ensures the initiative’s 
activities complement international efforts against 
nuclear terrorism. 
Morocco is the first country in the Middle East 
and North Africa to assume such responsibilities. 
The appointment recognizes Morocco’s efforts in 
fighting terrorism at the national and global levels.

www. newsafricanow.com :مصدر
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Despite not having its own nuclear capabilities, 
Morocco enjoys international recognition as a leader 
in nuclear security.
Rabat – Morocco’s Agency for Nuclear and 
Radiological Safety and Security (AMSSNuR) said on 
Monday that it aims to promote African cooperation 
in the field of nuclear safety.
In a press release, AMSSNuR announced that it is 
contributing to the 64th General Conference of the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna 
from September 21-25.
The agency’s contributions fall under King 
Mohammed VI’s vision of a proactive and 
multidimensional approach to regional and 
international cooperation, the statement said. 
Through its participation, AMSSNuR intends to 
promote African cooperation in the fields of nuclear 
and radiological safety and security. 
The agency also aspires to share its experiences and 
good practices, evidenced in its hosting of the Forum 
of Nuclear Regulatory Bodies in Africa (FNRBA) last 
month.
AMSSNuR’s managing director, Khammar Mrabit, 
chaired the forum.
In June, Mrabit joined the IAEA’s Commission of 
Safety Standards (CSS). His appointment to the 
commission as one of only 25 members from 170 
eligible countries emphasized Morocco’s expertise 
in nuclear safety in Africa and around the world.
Morocco’s nuclear expertise
Despite not having its own nuclear capabilities, 
Morocco enjoys international recognition as a leader 
in nuclear security. 

 The country’s election as president of the 64th IAEA 
General Conference adds to this momentum. 
AMSSNuR, an independent nuclear and radiological 
monitoring body, has been leading Morocco’s 
charge towards nuclear safety. 
In October 2019, the agency hosted the third 
International Regulator’s Conference on Nuclear 
Security in Marrakech in coordination with the IAEA. 
Morocco, as a net energy importer, aspires to 
develop nuclear technology in the future to meet 
its energy needs. In 2007, Morocco developed its 
first nuclear facility, MA-RI, for research in nuclear 
energy, neutron activation analysis, geochronology 
research, education, and training.
The IAEA gave Morocco clearance in 2016 to begin a 
nuclear power project by 2030. 
“Morocco has the experience and skills that would 
enable it to launch its nuclear power program” 
and had an early awareness of needs for “human 
resources and training capacities in the nuclear 
field,” the IAEA determined in its 2016 assessment.
Morocco is also the Implementation and Assessment 
Group Coordinator (IAG) of the Global Initiative to 
Combat Nuclear Terrorism (GICNT). Having held 
the role since June 2019, Morocco implements 
the GICNT’s priorities and ensures the initiative’s 
activities complement international efforts against 
nuclear terrorism. 
Morocco is the first country in the Middle East 
and North Africa to assume such responsibilities. 
The appointment recognizes Morocco’s efforts in 
fighting terrorism at the national and global levels.
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Conferencia General del OIEA: La AMSSNuR pretende promover la cooperación africanaConferencia General del OIEA: La AMSSNuR pretende promover la cooperación africana

La Agencia Marroquí de Seguridad Nuclear y 
Radiológica (AMSSNuR, sus siglas en francés) anunció 
que contribuye a los trabajos de la 64ª Conferencia 
General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), particularmente con la ambición 
de promover la cooperación africana en materia de 
seguridad nuclear y radiológica.
A través de su participación en esta conferencia (21 
a 25 de septiembre), que se celebra en aplicación 
de las altas orientaciones de SM el Rey Mohammed 
VI que abogan por un enfoque proactivo y 
multidimensional de la cooperación regional e 
internacional, la AMSSNuR pretende promover 
la cooperación africana en materia de seguridad 
nuclear y radiológica, por una parte, y compartir sus 
experiencias y buenas prácticas, por otra, a través 
del Foro de Organismos Reguladores Nucleares en 
África (FNRBA), presidido por su director General,  

Khammar Mrabit, afirma la agencia en un 
comunicado,
La participación de la AMSSNuR en esta conferencia 
será a distancia debido a las restricciones de viaje 
por la situación de pandemia mundial relacionada 
con el Covid-19, y tiene por objetivo fortalecer su 
cooperación africana e internacional que constituye 
un importante mecanismo estratégico para 
contribuir a hacer realidad la ilustrada visión del 
Soberano, señala el comunicado.
La AMSSNuR, que participa en los trabajos de 
la Conferencia General del OIEA por cuarto año 
consecutivo, preside actualmente dos redes muy 
importantes, a saber, el FNRBA y la iNET-EPR, de 
carácter internacional y cuyo objetivo consiste en 
la formación teórica y práctica para la preparación 
y la gestión de situaciones de emergencia nuclear y 
radiológica.

www. newsafricanow.com :مصدر

  مؤمتر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. )أمسنور( تعتزم تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمنمؤمتر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. )أمسنور( تعتزم تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمن

النووي واإلشعاعيالنووي واإلشعاعي

النووي واإلشعاعي املجالني  والسالمة يف  لألمن  املغربية  الوكالة  أفادت   –  الرباط 

 )أمسنور( بأنها تعتزم، من خاللها مشاركتها يف املؤمتر العام الـ64 للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية، تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمن النووي واإلشعاعي

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أنها تطمح، من خالل مشاركتها يف املؤمتر )املنعقد ما بني

 21 و25 شتنرب الجاري( تطبيقا للتوجهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد

 السادس الداعية إىل اعتامد نهج استباقي ومتعدد األبعاد للتعاون اإلقليمي والدويل،

 إىل تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمن النووي واإلشعاعي من ناحية،

 وتبادل الخربات واملامرسات الجيدة، من ناحية أخرى، وذلك من خالل منتدى الهيئات

املرابط الخامر  ل)أمسنور(،  العام  املدير  برئاسة  إفريقيا،  يف  النووية  .التنظيمية 

 وأشارت إىل أنها ستشارك يف أشغال املؤمتر عن بعد بسبب قيود التنقل الناتجة عن

 وباء “كوفيد ″19، موضحة أن مشاركتها تروم تعزيز تعاونها اإلفريقي والدويل، الذي

.يشكل آلية اسرتاتيجية مهمة تساهم يف تجسيد الرؤية امللكية املستنرية لجاللة امللك

مكافحة مجال  يف  املغربية  التجربة  املرابط  السيد  سيقدم  السياق،  هذا   ويف 

املجال هذا  يف  )أمسنور(  ودور  باألشعة  عليه  والقضاء  الرحم  عنق   رسطان 

الدامئة البعثة  تنظمه  مواز  حدث  خالل  وذلك  تنظيمية،  هيئة   بصفتها 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا،  يف  املغربية  .للمملكة 

ملنتدى رئيسا  بصفته  للوكالة،  العام  املدير  سيقدم  ثان،  مواز  حدث   ويف 

يف الشبكة  ومسؤوليات  دور  إفريقيا،  يف  النووية  التنظيمية   الهيئات 

اإلفريقية القارة  يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  .تعزيز 

 وأبرزت الوكالة املغربية، التي تشارك يف أعامل املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة

 الذرية للعام الرابع عىل التوايل، أنها ترأس حاليا شبكتني، ويتعلق األمر مبنتدى الهيئات

 التنظيمية النووية يف إفريقيا والشبكة الدولية للتعليم والتدريب يف مجال إعداد

 وتنفيذ التدخالت يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، والتي تهدف إىل التدريب

.النظري والعميل إلعداد وتنفيذ التدخالت يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية
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أمسنور تعتزم تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمن النووي واإلشعاعيأمسنور تعتزم تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمن النووي واإلشعاعي

النووي واإلشعاعي )أمسنور( الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني   أفادت 

للطاقة الدولية  للوكالة  الـ64  العام  املؤمتر   بأنها تعتزم، من خاللها مشاركتها يف 

النووي واإلشعاعي السالمة واألمن  اإلفريقي يف مجاالت  التعاون  تعزيز  .الذرية، 

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أنها تطمح، من خالل مشاركتها يف املؤمتر )املنعقد ما بني

 21 و25 شتنرب الجاري( تطبيقا للتوجهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد

 السادس الداعية إىل اعتامد نهج استباقي ومتعدد األبعاد للتعاون اإلقليمي والدويل،

 إىل تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمن النووي واإلشعاعي من ناحية،

 وتبادل الخربات واملامرسات الجيدة، من ناحية أخرى، وذلك من خالل منتدى الهيئات

املرابط الخامر  ل)أمسنور(،  العام  املدير  برئاسة  إفريقيا،  يف  النووية  .التنظيمية 

 وأشارت إىل أنها ستشارك يف أشغال املؤمتر عن بعد بسبب قيود التنقل الناتجة عن

 وباء “كوفيد ″19، موضحة أن مشاركتها تروم تعزيز تعاونها اإلفريقي والدويل، الذي

.يشكل آلية اسرتاتيجية مهمة تساهم يف تجسيد الرؤية امللكية املستنرية لجاللة امللك

مكافحة مجال  يف  املغربية  التجربة  املرابط  السيد  سيقدم  السياق،  هذا   ويف 

املجال هذا  يف  )أمسنور(  ودور  باألشعة  عليه  والقضاء  الرحم  عنق   رسطان 

الدامئة البعثة  تنظمه  مواز  حدث  خالل  وذلك  تنظيمية،  هيئة   بصفتها 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا،  يف  املغربية   .للمملكة 

ملنتدى رئيسا  بصفته  للوكالة،  العام  املدير  سيقدم  ثان،  مواز  حدث   ويف 

يف الشبكة  ومسؤوليات  دور  إفريقيا،  يف  النووية  التنظيمية   الهيئات 

اإلفريقية القارة  يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  .تعزيز 

 وأبرزت الوكالة املغربية، التي تشارك يف أعامل املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة

 الذرية للعام الرابع عىل التوايل، أنها ترأس حاليا شبكتني، ويتعلق األمر مبنتدى الهيئات

 التنظيمية النووية يف إفريقيا والشبكة الدولية للتعليم والتدريب يف مجال إعداد

 وتنفيذ التدخالت يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، والتي تهدف إىل التدريب

 .النظري والعميل إلعداد وتنفيذ التدخالت يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

34 من  حاليا،  إفريقيا،  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى   ويتكون 

الذرية، للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  عضو  دولة   34 إىل  تنتمي  تنظيمية   هيئة 

من واإلشعاعيني،  النوويني  واألمن  السالمة  تعزيز  يف  الرئييس  هدفه   ويتمثل 

املجاالت هذه  يف  املستفادة  والدروس  الخربات  وتبادل  املعرفة  تبادل  .خالل 

 وترتأس اململكة النسخة الـ64 من املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألول

 مرة يف تاريخها، ممثلة يف شخص عز الدين فرحان، سفري اململكة وممثلها الدائم لدى

 املنظامت الدولية يف فيينا، مبا يف ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم انتخابه

 .من قبل مجلس محافظي املؤمتر العام الرابع والستني للوكالة الدولية للطاقة الذرية

34 من  حاليا،  إفريقيا،  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى   ويتكون 

الذرية، للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  عضو  دولة   34 إىل  تنتمي  تنظيمية   هيئة 

من واإلشعاعيني،  النوويني  واألمن  السالمة  تعزيز  يف  الرئييس  هدفه   ويتمثل 

املجاالت هذه  يف  املستفادة  والدروس  الخربات  وتبادل  املعرفة  تبادل  .خالل 

 وترتأس اململكة النسخة الـ64 من املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألول

 مرة يف تاريخها، ممثلة يف شخص عز الدين فرحان، سفري اململكة وممثلها الدائم لدى

 املنظامت الدولية يف فيينا، مبا يف ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم انتخابه

.من قبل مجلس محافظي املؤمتر العام الرابع والستني للوكالة الدولية للطاقة الذرية

www.20minutes.ma :مصدر
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Conférence générale de l'AIEA: L'expérience marocaine dans l'utilisation du nucléaire dans la Conférence générale de l'AIEA: L'expérience marocaine dans l'utilisation du nucléaire dans la 
lutte contre le cancer du col de l'utérus au centre d'un panellutte contre le cancer du col de l'utérus au centre d'un panel

Rabat - L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.

www.mapnews.ma :مصدر
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Conférence générale de l'AIEA: L'expérience marocaine dans l'utilisation du nucléaire dans la Conférence générale de l'AIEA: L'expérience marocaine dans l'utilisation du nucléaire dans la 
lutte contre le cancer du col de l'utérus au centre d'un panellutte contre le cancer du col de l'utérus au centre d'un panel

Rabat - L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.

www.mapexpress.ma :مصدر
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AIEA: Le Maroc expose son expérience dans l'utilisation du nucléaire dans la lutte contre le AIEA: Le Maroc expose son expérience dans l'utilisation du nucléaire dans la lutte contre le 
cancercancer

L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.

www.2m.ma :مصدر
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Conférence générale de l'AIEA: L'expérience marocaine dans l'utilisation du nucléaire dans la Conférence générale de l'AIEA: L'expérience marocaine dans l'utilisation du nucléaire dans la 
lutte contre le cancer du col de l'utérus au centre d'un panellutte contre le cancer du col de l'utérus au centre d'un panel

L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.

www.lareleve.ma :مصدر
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AIEA: Le Maroc expose son expérience dans l'utilisation du nucléaire dans la lutte contre le AIEA: Le Maroc expose son expérience dans l'utilisation du nucléaire dans la lutte contre le 
cancercancer

L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.

www.barlamane.com :مصدر
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L’expérience marocaine dans l’utilisation du nucléaire mise en exergue devant l’AIEAL’expérience marocaine dans l’utilisation du nucléaire mise en exergue devant l’AIEA

L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.
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Conférence générale de l’AIEA : L’expérience marocaine dans l’utilisation du nucléaire pour la Conférence générale de l’AIEA : L’expérience marocaine dans l’utilisation du nucléaire pour la 
lutte contre le cancer du col de l’utérus au centre d’un panellutte contre le cancer du col de l’utérus au centre d’un panel

L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.
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L’expérience marocaine dans l’utilisation du nucléaire mise en exergue devant l’AIEAL’expérience marocaine dans l’utilisation du nucléaire mise en exergue devant l’AIEA

L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.
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L’expérience marocaine dans l’utilisation du nucléaire pour la lutte contre le cancer du col de L’expérience marocaine dans l’utilisation du nucléaire pour la lutte contre le cancer du col de 
l’utérus au centre d’un panell’utérus au centre d’un panel

L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.
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Maroc: Conférence générale de l'AIEA - L'expérience marocaine dans l'utilisation du nucléaire Maroc: Conférence générale de l'AIEA - L'expérience marocaine dans l'utilisation du nucléaire 
dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus au centre d'un paneldans la lutte contre le cancer du col de l'utérus au centre d'un panel

L'expérience réglementaire marocaine dans 
l'utilisation des techniques nucléaires dans la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été au centre d’un 
panel organisé, lundi, par la Mission permanente du 
Royaume du Maroc à Vienne, en partenariat avec 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Lors de ce panel, organisé en marge de la première 
séance plénière de la 64-ème conférence générale 
de l’AIEA, le directeur général de l’Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), M. Khammar Mrabit a 
présenté l'expérience réglementaire marocaine dans 
l’utilisation des techniques nucléaires pour la lutte 
contre le cancer du col de l'utérus et son contrôle 
et le rôle de l’AMSSNuR dans ce domaine, en tant 
qu’autorité réglementaire.
M. Mrabit a présenté la situation sanitaire relative 
au cancer du col de l’utérus au Maroc et en Afrique, 
mettant en exergue les progrès réalisés par le 
Royaume en termes de lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et son contrôle, par le biais des techniques 
nucléaires, a relevé l'AMSSNuR dans un communiqué.
M. Mrabit n’a pas manqué de mettre en relief le 
rôle d’AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire 
compétente dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques, à même d’assurer 
une utilisation sûre et sécurisée des rayonnements 
ionisants dans le diagnostic et le traitement du cancer 
du col de l'utérus, expliquant que la radiologie, la 
médecine nucléaire, la radiothérapie externe et 
la curiethérapie jouent un rôle important dans le 
diagnostic rapide et le traitement efficace du cancer.
Le responsable a, également, affirmé que l’AMSSNuR 
veille à l’élaboration et à la révision des textes

réglementaires et des guides en matière de 
sûreté radiologique, dans le but d’assurer leur 
conformité et leur cohérence avec les normes de 
sûreté internationales, en particulier les exigences 
générales de sûreté de l'AIEA.
Elle veille aussi au respect par l’exploitant de ces 
dispositions réglementaires, notamment à travers 
les processus d'autorisation et d'inspection, souligne 
la même source.
M. Mrabit a avancé que le Maroc contribue et 
continuera à contribuer à la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus, à travers la coopération régionale 
et internationale et ce, en organisant des ateliers et 
des formations au profit des professionnels de santé 
et du personnel de l’organisme réglementaire, en 
facilitant l’accès sûre et sécurisé à la radiothérapie 
et en partageant son expertise dans le domaine du 
contrôle réglementaire de la sûreté radiologique, 
en vue de protéger les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques inhérents aux 
rayonnements ionisants.
Dédié à l’examen du «rôle des technologies nucléaires 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus sur 
le continent africain : expériences antérieures et 
perspectives d’avenir», ce panel parallèle de haut 
niveau a été ouvert par l’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès des organisations 
internationales à Vienne, président de la 64-ème 
Conférence générale de l’AIEA, Azzeddine Farhane 
et coprésidé par M. Rafael Grossi, directeur général 
de l’AIEA.
Il a été modéré par la directrice générale adjointe et 
chef du département des sciences et applications 
nucléaires à l’AIEA, Najat Mokhtar.
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AMSSNuR intends to promote African cooperationAMSSNuR intends to promote African cooperation

The Moroccan Agency for Nuclear and Radiological 
Safety and Security (AMSSNuR) has announced 
that it will contribute to the work of the 64th 
General Conference of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA), with the particular ambition 
of promoting African cooperation in the fields of 
nuclear and radiological safety and security.

In a press release, AMSSNuR affirms that through 
its participation in this conference (September 21 
to 25), which takes place in application of the high 
orientations of HM King Mohammed VI advocating 
a proactive and multidimensional approach to 
regional and international cooperation, it intends 
to promote African cooperation in the fields of 
nuclear and radiological safety and security, on the 
one hand, and to share its experiences and good 
practices, on the other hand, through the Forum of 
nuclear regulatory bodies in Africa (FNRBA), chaired 
by its Managing Director, Khammar Mrabit.

AMSSNuR’s participation in this conference will take 
place remotely due to travel restrictions due to the 
global pandemic situation linked to Covid-19, the 
statement noted, adding that it aims to strengthen 
its African and international cooperation which 
constitutes a important strategic mechanism to help 
materialize the Sovereign’s enlightened vision.

In this context, Mr. Mrabit will present, during a side 
event organized by the Permanent Mission of the 
Kingdom of Morocco in Vienna, in partnership with.

the IAEA, the Moroccan experience in the fight and 
radiological control of cervical cancer. uterus and the 
role of AMSSNuR in this area as a regulatory authority 
During a second side event, Mr. Mrabit will present, 
as President of the FNRBA network, the role and 
responsibilities of said network in strengthening 
nuclear and radiological safety and security on the 
African continent.

AMSSNuR, which takes part in the work of the IAEA 
General Conference for the 4th consecutive year, 
currently chairs two very important networks, namely 
the FNRBA and iNET-EPR, which has an international 
character and whose objective is the theoretical 
and practical training for the preparation and the 
conduct of nuclear and radiological emergencies.

The FNRBA is currently composed of 34 regulatory 
bodies belonging to 34 IAEA Member States, 
whose main objective is to promote nuclear and 
radiological safety and security through the sharing 
of knowledge and the exchange of experiences and 
lessons learned in nuclear and radiological safety 
and security.

This 64th edition of the IAEA General Conference is 
chaired, for the first time in the history of the IAEA, 
by the Kingdom of Morocco, represented by Mr. 
Azzeddine Farhane, Ambassador and permanent 
representative of the Kingdom to organizations 
international organizations in Vienna, including the 
IAEA, it is recalled.
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AMSSNuR intends to promote African cooperationAMSSNuR intends to promote African cooperation

The Moroccan Agency for Nuclear and Radiological 
Safety and Security (AMSSNuR) has announced 
that it will contribute to the work of the 64th 
General Conference of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA), with the particular ambition 
of promoting African cooperation in the fields of 
nuclear and radiological safety and security.

In a press release, AMSSNuR affirms that through 
its participation in this conference (September 21 
to 25), which takes place in application of the high 
orientations of HM King Mohammed VI advocating 
a proactive and multidimensional approach to 
regional and international cooperation, it intends 
to promote African cooperation in the fields of 
nuclear and radiological safety and security, on the 
one hand, and to share its experiences and good 
practices, on the other hand, through the Forum of 
nuclear regulatory bodies in Africa (FNRBA), chaired 
by its Managing Director, Khammar Mrabit.

AMSSNuR’s participation in this conference will take 
place remotely due to travel restrictions due to the 
global pandemic situation linked to Covid-19, the 
statement noted, adding that it aims to strengthen 
its African and international cooperation which 
constitutes a important strategic mechanism to help 
materialize the Sovereign’s enlightened vision.

In this context, Mr. Mrabit will present, during a side 
event organized by the Permanent Mission of the 
Kingdom of Morocco in Vienna, in partnership with.

the IAEA, the Moroccan experience in the fight and 
radiological control of cervical cancer. uterus and the 
role of AMSSNuR in this area as a regulatory authority 
During a second side event, Mr. Mrabit will present, 
as President of the FNRBA network, the role and 
responsibilities of said network in strengthening 
nuclear and radiological safety and security on the 
African continent.

AMSSNuR, which takes part in the work of the IAEA 
General Conference for the 4th consecutive year, 
currently chairs two very important networks, namely 
the FNRBA and iNET-EPR, which has an international 
character and whose objective is the theoretical 
and practical training for the preparation and the 
conduct of nuclear and radiological emergencies.

The FNRBA is currently composed of 34 regulatory 
bodies belonging to 34 IAEA Member States, 
whose main objective is to promote nuclear and 
radiological safety and security through the sharing 
of knowledge and the exchange of experiences and 
lessons learned in nuclear and radiological safety 
and security.

This 64th edition of the IAEA General Conference is 
chaired, for the first time in the history of the IAEA, 
by the Kingdom of Morocco, represented by Mr. 
Azzeddine Farhane, Ambassador and permanent 
representative of the Kingdom to organizations 
international organizations in Vienna, including the 
IAEA, it is recalled.

www. en24.news :مصدر
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AMSSNuR intends to promote African cooperationAMSSNuR intends to promote African cooperation

The Moroccan Agency for Nuclear and Radiological 
Safety and Security (AMSSNuR) has announced 
that it will contribute to the work of the 64th 
General Conference of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA), with the particular ambition 
of promoting African cooperation in the fields of 
nuclear and radiological safety and security.

In a press release, AMSSNuR affirms that through 
its participation in this conference (September 21 
to 25), which takes place in application of the high 
orientations of HM King Mohammed VI advocating 
a proactive and multidimensional approach to 
regional and international cooperation, it intends 
to promote African cooperation in the fields of 
nuclear and radiological safety and security, on the 
one hand, and to share its experiences and good 
practices, on the other hand, through the Forum of 
nuclear regulatory bodies in Africa (FNRBA), chaired 
by its Managing Director, Khammar Mrabit.

AMSSNuR’s participation in this conference will take 
place remotely due to travel restrictions due to the 
global pandemic situation linked to Covid-19, the 
statement noted, adding that it aims to strengthen 
its African and international cooperation which 
constitutes a important strategic mechanism to help 
materialize the Sovereign’s enlightened vision.

In this context, Mr. Mrabit will present, during a side 
event organized by the Permanent Mission of the 
Kingdom of Morocco in Vienna, in partnership with.

the IAEA, the Moroccan experience in the fight and 
radiological control of cervical cancer. uterus and the 
role of AMSSNuR in this area as a regulatory authority 
During a second side event, Mr. Mrabit will present, 
as President of the FNRBA network, the role and 
responsibilities of said network in strengthening 
nuclear and radiological safety and security on the 
African continent.

AMSSNuR, which takes part in the work of the IAEA 
General Conference for the 4th consecutive year, 
currently chairs two very important networks, namely 
the FNRBA and iNET-EPR, which has an international 
character and whose objective is the theoretical 
and practical training for the preparation and the 
conduct of nuclear and radiological emergencies.

The FNRBA is currently composed of 34 regulatory 
bodies belonging to 34 IAEA Member States, 
whose main objective is to promote nuclear and 
radiological safety and security through the sharing 
of knowledge and the exchange of experiences and 
lessons learned in nuclear and radiological safety 
and security.

This 64th edition of the IAEA General Conference is 
chaired, for the first time in the history of the IAEA, 
by the Kingdom of Morocco, represented by Mr. 
Azzeddine Farhane, Ambassador and permanent 
representative of the Kingdom to organizations 
international organizations in Vienna, including the 
IAEA, it is recalled.
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Conferencia General del OIEA: La experiencia marroquí en el uso de la energía nuclear en la Conferencia General del OIEA: La experiencia marroquí en el uso de la energía nuclear en la 
lucha contra el cáncer de cuello uterino en el centro de un panellucha contra el cáncer de cuello uterino en el centro de un panel

Rabat - La experiencia de Marruecos en materia 
de reglamentación de la utilización de las técnicas 
nucleares en la lucha contra el cáncer de cuello 
uterino fue el tema de un panel organizado, el lunes, 
por la Misión Permanente del Reino de Marruecos 
en Viena, en colaboración con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Durante este panel, organizado al margen de la 
primera sesión plenaria de la 64ª Conferencia General 
del OIEA, el director general del Organismo Marroquí 
de Seguridad Nuclear y Radiológica (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit, presentó la experiencia reguladora 
de Marruecos en el uso de técnicas nucleares para la 
lucha contra el cáncer de cuello uterino y su control 
y el papel de la AMSSNuR en este campo, como 
autoridad reguladora.

Mrabit presentó la situación sanitaria relativa al 
cáncer de cuello uterino en Marruecos y en África, 
destacando los progresos realizados por el Reino en 
materia de lucha contra el cáncer de cuello uterino 
y su control, mediante técnicas nucleares, señaló la 
AMSSNuR en un comunicado.
Dr. Mrabit subrayó la función de la AMSSNuR como 
autoridad reguladora competente en el ámbito de la 
seguridad nuclear y radiológica, garantizando el uso 
seguro de la radiación ionizante en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer de cuello uterino, explicando 
que la radiología, la medicina nuclear, la radioterapia 
externa y la braquiterapia desempeñan un papel 
importante en el diagnóstico rápido y el tratamiento 
eficaz del cáncer.

www. en24.news :مصدر

Conferencia General del OIEA: La experiencia marroquí en el uso de la energía nuclear en la Conferencia General del OIEA: La experiencia marroquí en el uso de la energía nuclear en la 
lucha contra el cáncer de cuello uterino en el centro de un panellucha contra el cáncer de cuello uterino en el centro de un panel

 La experiencia normativa marroquí en el uso de 
técnicas nucleares en la lucha contra el cáncer 
de cuello uterino fue el tema central de un panel 
organizado el lunes por la Misión Permanente del 
Reino de Marruecos en Viena, en asociación con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Durante este panel, organizado al margen de la 
primera sesión plenaria de la 64a Conferencia General 
del OIEA, habló el Director General de la Agencia 
Marroquí de Seguridad Nuclear y Radiológica 
(AMSSNuR) Khammar Mrabit quien presentó la 
experiencia regulatoria marroquí en el uso de 
técnicas nucleares para la lucha contra el cáncer de 
cuello uterino y su control y el papel de AMSSNuR en 
este campo, como autoridad reguladora.

Mrabit presentó la situación de salud relacionada 
con el cáncer de cuello uterino en Marruecos y África, 
destacando los avances del Reino en términos de la 
lucha contra el cáncer de cuello uterino y su control, 
por mediante técnicas nucleares, señaló el AMSSNuR 
en un comunicado de prensa.
 Mrabit destacó el papel de AMSSNuR, como 
autoridad reguladora competente en el campo 
de la seguridad nuclear y radiológica, capaz de 
garantizar el uso seguro y protegido de Radiación 
ionizante en el diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de cuello uterino, explicando que la radiología, la 
medicina nuclear, la radioterapia de haz externo y 
la braquiterapia desempeñan un papel importante 
en el diagnóstico rápido y el tratamiento eficaz del 
cáncer.



 

Retombées Presse - 2020

El gerente también afirmó que AMSSNuR supervisa 
el desarrollo y revisión de los textos normativos 
y guías de seguridad radiológica, con el fin de 
asegurar su cumplimiento y coherencia con las 
normas internacionales de seguridad. en particular, 
los requisitos generales de seguridad del OIEA.
También aseguro que el operador cumple con estas 
disposiciones reglamentarias, en particular a través 
de los procesos de autorización e inspección, señala 
la misma fuente.
Mrabit argumentó que Marruecos contribuye y 
seguirá contribuyendo a la lucha contra el cáncer de 
cuello uterino, a través de la cooperación regional e 
internacional, mediante la organización de talleres 
y capacitaciones en beneficio de los profesionales 
de la salud y personal de los órganos reguladores, 
facilitando el acceso seguro y protegido a la 
radioterapia y compartiendo su experiencia en la

supervisión regulatoria de la seguridad radiológica, 
con miras a proteger a los trabajadores, los pacientes, 
el público y el entorno de los riesgos inherentes a las 
radiaciones ionizantes.
Dedicado a examinar el « papel de las tecnologías 
nucleares en la lucha contra el cáncer de cuello uterino 
en el continente africano: experiencias pasadas 
y perspectivas de futuro », este panel paralelo 
de alto nivel fue inaugurado por el Embajador , 
Representante Permanente de Marruecos ante 
organizaciones internacionales en Viena, Presidente 
de la 64ª Conferencia General del OIEA, Azzeddine 
Farhane y copresidido por  Rafael Grossi, Director 
General del OIEA.
Fue moderado por el Director General Adjunto y 
Jefe del Departamento de Ciencias y Aplicaciones 
Nucleares del OIEA, Najat Mokhtar.
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  مؤمتر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. )أمسنور( تعتزم تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمنمؤمتر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. )أمسنور( تعتزم تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمن

النووي واإلشعاعيالنووي واإلشعاعي

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  أفادت   الرباط – 

 )أمسنور( بأنها تعتزم، من خاللها مشاركتها يف املؤمتر العام الـ64 للوكالة الدولية

.للطاقة الذرية، تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمن النووي واإلشعاعي

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أنها تطمح، من خالل مشاركتها يف املؤمتر )املنعقد ما بني

 21 و25 شتنرب الجاري( تطبيقا للتوجهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد

 السادس الداعية إىل اعتامد نهج استباقي ومتعدد األبعاد للتعاون اإلقليمي والدويل،

 إىل تعزيز التعاون اإلفريقي يف مجاالت السالمة واألمن النووي واإلشعاعي من ناحية،

 وتبادل الخربات واملامرسات الجيدة، من ناحية أخرى، وذلك من خالل منتدى الهيئات

املرابط الخامر  ل)أمسنور(،  العام  املدير  برئاسة  إفريقيا،  يف  النووية  .التنظيمية 

 وأشارت إىل أنها ستشارك يف أشغال املؤمتر عن بعد بسبب قيود التنقل الناتجة عن

 وباء “كوفيد ″19، موضحة أن مشاركتها تروم تعزيز تعاونها اإلفريقي والدويل، الذي

.يشكل آلية اسرتاتيجية مهمة تساهم يف تجسيد الرؤية امللكية املستنرية لجاللة امللك

مكافحة مجال  يف  املغربية  التجربة  املرابط  السيد  سيقدم  السياق،  هذا   ويف 

املجال هذا  يف  )أمسنور(  ودور  باألشعة  عليه  والقضاء  الرحم  عنق   رسطان 

الدامئة البعثة  تنظمه  مواز  حدث  خالل  وذلك  تنظيمية،  هيئة   بصفتها 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا،  يف  املغربية  .للمملكة 

ملنتدى رئيسا  بصفته  للوكالة،  العام  املدير  سيقدم  ثان،  مواز  حدث   ويف 

يف الشبكة  ومسؤوليات  دور  إفريقيا،  يف  النووية  التنظيمية   الهيئات 

اإلفريقية القارة  يف  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  .تعزيز 

 وأبرزت الوكالة املغربية، التي تشارك يف أعامل املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة

 الذرية للعام الرابع عىل التوايل، أنها ترأس حاليا شبكتني، ويتعلق األمر مبنتدى الهيئات

 التنظيمية النووية يف إفريقيا والشبكة الدولية للتعليم والتدريب يف مجال إعداد

 وتنفيذ التدخالت يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، والتي تهدف إىل التدريب

.النظري والعميل إلعداد وتنفيذ التدخالت يف حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

34 من  حاليا،  إفريقيا،  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  منتدى   ويتكون 

الذرية، للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  عضو  دولة   34 إىل  تنتمي  تنظيمية   هيئة 

من واإلشعاعيني،  النوويني  واألمن  السالمة  تعزيز  يف  الرئييس  هدفه   ويتمثل 

املجاالت هذه  يف  املستفادة  والدروس  الخربات  وتبادل  املعرفة  تبادل  .خالل 

 وترتأس اململكة النسخة الـ64 من املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألول

 مرة يف تاريخها، ممثلة يف شخص عز الدين فرحان، سفري اململكة وممثلها الدائم لدى

 املنظامت الدولية يف فيينا، مبا يف ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم انتخابه

.من قبل مجلس محافظي املؤمتر العام الرابع والستني للوكالة الدولية للطاقة الذرية

www.mapexpress.ma :مصدر
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  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان

عنق الرحمعنق الرحم

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور "أمسنور" يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة  

 لدراسة "دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية "، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة   

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف   كام أكد حرص "أمسنور" عىل تطوير و/أو مراجعة النصوص واألدلة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

تنظيم عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق  رسطان   مكافحة 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات  عمل   أوراش 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

السفري   قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 
www.mapnews.ma :مصدر

فيينا.. املغرب يستعرض تجربته يف مجال مكافحة رسطان عنق الرحم باملؤمتر العام للطاقة الذريةفيينا.. املغرب يستعرض تجربته يف مجال مكافحة رسطان عنق الرحم باملؤمتر العام للطاقة الذرية

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 

املخصصة الجلسة  املرابط عرض، خالل هذه  السيد  أن  بالغ،  الوكالة، يف   وأوضحت 

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم يف

 اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية
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 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

 

 كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة النصوص واألدلة التنظيمية يف

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

يف املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

تنظيم عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق  رسطان   مكافحة 

ومستخدمي الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات  عمل   أوراش 

اإلشعاعي العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل  التنظيمية،  ،الهيئة 

 

 وكذا من خالل تبادل الخربات يف مجال الرقابة التنظيمية األمن اإلشعاعي من أجل 

.حامية العامل واملرىض والعموم والبيئة من املخاطر املرتبطة باإلشعاعات املؤينة

 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www.aabbir.com :مصدر

استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق الرحماستعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق الرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف النصوص واألدلة   كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

 

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www.hibapress.com :مصدر
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  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان

عنق الرحمعنق الرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف النصوص واألدلة   كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www.mapnews.ma :مصدر

  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان

عنق الرحمعنق الرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

املخصصة الجلسة  املرابط عرض، خالل هذه  السيد  أن  بالغ،  الوكالة، يف   وأوضحت 

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم يف

 اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

بصفتها املغربية  الوكالة  دور  إىل  ذاته،  املصدر  يربز  املرابط،  السيد   وأشار 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  املختصة  التنظيمية   السلطة 

تشخيص يف  املؤينة  لإلشعاعات  واملأمون  اآلمن  االستخدام  ضامن  يف  املتمثل 
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النووي والطب  األشعة  أن  إىل  مشريا  الرحم،  عنق  رسطان   وعالج 

يلعبون املوضعي  اإلشعاعي  والعالج  الخارجي  اإلشعاعي   والعالج 

للرسطان الفعال  والعالج  الرسيع  التشخيص  يف  مهام  .دورا 

 كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة النصوص واألدلة التنظيمية يف

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

 وسجل املسؤول أن اململكة املغربية تساهم وستستمر يف املساهمة يف مكافحة رسطان

 عنق الرحم من خالل التعاون اإلقليمي والدويل، عرب تنظيم أوراش عمل ودورات تكوينية

الوصول وتسهيل  التنظيمية،  الهيئة  ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني   لصالح 

الخربات تبادل  خالل  من  وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون   اآلمن 

العامل حامية  أجل  من  اإلشعاعي  األمن  التنظيمية  الرقابة  مجال   يف 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  .واملرىض 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www. aldar.ma :مصدر

  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية: استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق

الرحمالرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف النصوص واألدلة   كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www.alhadat.ma :مصدر
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  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان

عنق الرحمعنق الرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف النصوص واألدلة   كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www.azilalzoom.com :مصدر

  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان

عنق الرحمعنق الرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

املخصصة الجلسة  املرابط عرض، خالل هذه  السيد  أن  بالغ،  الوكالة، يف   وأوضحت 

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم يف

 اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

بصفتها املغربية  الوكالة  دور  إىل  ذاته،  املصدر  يربز  املرابط،  السيد   وأشار 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  املختصة  التنظيمية   السلطة 

تشخيص يف  املؤينة  لإلشعاعات  واملأمون  اآلمن  االستخدام  ضامن  يف  املتمثل 
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النووي والطب  األشعة  أن  إىل  مشريا  الرحم،  عنق  رسطان   وعالج 

يلعبون املوضعي  اإلشعاعي  والعالج  الخارجي  اإلشعاعي   والعالج 

للرسطان الفعال  والعالج  الرسيع  التشخيص  يف  مهام  .دورا 

 كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة النصوص واألدلة التنظيمية يف

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

 وسجل املسؤول أن اململكة املغربية تساهم وستستمر يف املساهمة يف مكافحة رسطان

 عنق الرحم من خالل التعاون اإلقليمي والدويل، عرب تنظيم أوراش عمل ودورات تكوينية

الوصول وتسهيل  التنظيمية،  الهيئة  ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني   لصالح 

الخربات تبادل  خالل  من  وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون   اآلمن 

العامل حامية  أجل  من  اإلشعاعي  األمن  التنظيمية  الرقابة  مجال   يف 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  .واملرىض 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www. mamlakatona.com :مصدر

  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية: استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق

الرحمالرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف النصوص واألدلة   كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www.akhbaralfajr.ma :مصدر
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  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان

عنق الرحمعنق الرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف النصوص واألدلة   كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www. alkhabaria24.com :مصدر

استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق الرحماستعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق الرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

املخصصة الجلسة  املرابط عرض، خالل هذه  السيد  أن  بالغ،  الوكالة، يف   وأوضحت 

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم يف

 اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

بصفتها املغربية  الوكالة  دور  إىل  ذاته،  املصدر  يربز  املرابط،  السيد   وأشار 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  املختصة  التنظيمية   السلطة 

تشخيص يف  املؤينة  لإلشعاعات  واملأمون  اآلمن  االستخدام  ضامن  يف  املتمثل 



 

Retombées Presse - 2020

Septembre 2020SANTÉ
النووي والطب  األشعة  أن  إىل  مشريا  الرحم،  عنق  رسطان   وعالج 

يلعبون املوضعي  اإلشعاعي  والعالج  الخارجي  اإلشعاعي   والعالج 

للرسطان الفعال  والعالج  الرسيع  التشخيص  يف  مهام  .دورا 

 كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة النصوص واألدلة التنظيمية يف

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

 وسجل املسؤول أن اململكة املغربية تساهم وستستمر يف املساهمة يف مكافحة رسطان

 عنق الرحم من خالل التعاون اإلقليمي والدويل، عرب تنظيم أوراش عمل ودورات تكوينية

الوصول وتسهيل  التنظيمية،  الهيئة  ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني   لصالح 

الخربات تبادل  خالل  من  وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون   اآلمن 

العامل حامية  أجل  من  اإلشعاعي  األمن  التنظيمية  الرقابة  مجال   يف 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  .واملرىض 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www. alqalamlhor.com :مصدر

  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية: استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق

الرحمالرحم
ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف النصوص واألدلة   كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www.alhoriyanews.com :مصدر

استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق الرحماستعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق الرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

املخصصة الجلسة  املرابط عرض، خالل هذه  السيد  أن  بالغ،  الوكالة، يف   وأوضحت 

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم يف

 اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

بصفتها املغربية  الوكالة  دور  إىل  ذاته،  املصدر  يربز  املرابط،  السيد   وأشار 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  املختصة  التنظيمية   السلطة 

تشخيص يف  املؤينة  لإلشعاعات  واملأمون  اآلمن  االستخدام  ضامن  يف  املتمثل 
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النووي والطب  األشعة  أن  إىل  مشريا  الرحم،  عنق  رسطان   وعالج 

يلعبون املوضعي  اإلشعاعي  والعالج  الخارجي  اإلشعاعي   والعالج 

للرسطان الفعال  والعالج  الرسيع  التشخيص  يف  مهام  .دورا 

 كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة النصوص واألدلة التنظيمية يف

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

 وسجل املسؤول أن اململكة املغربية تساهم وستستمر يف املساهمة يف مكافحة رسطان

 عنق الرحم من خالل التعاون اإلقليمي والدويل، عرب تنظيم أوراش عمل ودورات تكوينية

الوصول وتسهيل  التنظيمية،  الهيئة  ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني   لصالح 

الخربات تبادل  خالل  من  وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون   اآلمن 

العامل حامية  أجل  من  اإلشعاعي  األمن  التنظيمية  الرقابة  مجال   يف 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  .واملرىض 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

www. eljadidanews.com :مصدر

  املؤمتر العام الـاملؤمتر العام الـ6464 للوكالة الدولية للطاقة الذرية: استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: استعراض التجربة املغربية يف مجال مكافحة رسطان عنق

الرحمالرحم

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف النصوص واألدلة   كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 
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املغرب يستعرض دوليا تجربته يف مجال مكافحة الرسطاناملغرب يستعرض دوليا تجربته يف مجال مكافحة الرسطان

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية   التجربة 

الدامئة البعثة  قبل  من  نظم،  لقاء  محور  شكلت  الرحم،  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 وتطرق الخامر املرابط املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

األوىل العامة  الجلسة  الذي نظم عىل هامش  اللقاء  “أمنسور”، خالل   واإلشعاعي 

 للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب الجاري(،

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  للتجربة   )تطرق( 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

الجلسة هذه  خالل  عرض،  املرابط  أن  بالغها  يف  الوكالة  أشارت  اإلطار،  هذا   ويف 

 املخصصة لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة

 األفريقية: التجارب السابقة واالفق املستقبلية“، الوضع الصحي املتعلق برسطان

اململكة أحرزته  الذي  التقدم  مربزا  وإفريقيا،  املغربية  اململكة  يف  الرحم   عنق 

النووية التقنيات  باستعامل  الرحم  عنق  رسطان  وعالج  مكافحة  يخص  .فيام 

السلطة بصفتها  املغربية  الوكالة  دور  عىل  عرج  املرابط  أن  الوكالة  أوضحت   كام 

املتمثل يف واإلشعاعي،  النووي  املجالني  والسالمة يف  األمن  املختصة يف   التنظيمية 

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل  مشريا   الرحم، 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املرابط   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل، 

www.pam.ma :مصدر
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--6464ème Conférence générale de l’AIEA: Le rôle et les responsabilités du FNRBA au centre d'un ème Conférence générale de l’AIEA: Le rôle et les responsabilités du FNRBA au centre d'un 
panel organisé par l'AMSSNuRpanel organisé par l'AMSSNuR

Rabat - Le rôle et les responsabilités du Forum des 
organismes de réglementation nucléaire en Afrique 
(FNRBA) dans le renforcement de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques dans le continent 
ont été au centre d'un panel de haut niveau organisé, 
jeudi, à l’initiative de Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
en coopération avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA).
Organisé en marge de la 64-ème Conférence 
générale de l’AIEA, sous la présidence du directeur 
général de l’AMSSNuR, président du FNRBA, M. 
Khammar Mrabit, ce panel a pour objectif de 
partager les expériences et les leçons apprises sur les 
activités, le rôle et les responsabilités du FNRBA, qui 
est composé de 6 groupes de travail thématiques 
spécialisés dans l’infrastructure législative et 
réglementaire, la radioprotection et la sûreté 
des déchets, l’infrastructure de sûreté nucléaire, 
l’infrastructure réglementaire pour la préparation et 
l'intervention en cas d'urgence, l’amélioration de la 
sûreté dans le transport de matières radioactives et 
l’infrastructure de sécurité nucléaire.
Selon un communiqué de l’AMSSNuR, cet événement, 
auquel ont assisté plus de 210 participants, a été 
ouvert par le directeur général de l’AIEA, M. Rafael 
Mariano Grossi et par le vice-président de la 64-
ème Conférence générale de l’AIEA, M. Jalal Allachi, 
ambassadeur de Libye.
Intervenant à cette occasion, M. Mrabit a présenté, 
par visioconférence, la charte, la finalité, les objectifs, 

les valeurs et les activités du FNRBA, expliquant 
que ce réseau de coopération africain contribue à 
l'amélioration, au renforcement et à l'harmonisation 
de l'infrastructure et du cadre réglementaire de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
en Afrique, conformément aux normes et aux 
orientations de sûreté nucléaires et radiologiques de 
l'AIEA.
Selon lui, le FNRBA contribue aux échanges 
d'expérience et de pratiques réglementaires entre ses 
États membres, dans l’objectif de devenir un forum 
efficace et efficient reconnu à l’échelle internationale 
dans ces domaines.
Dans cette optique, le réseau fournit une 
plateforme africaine, développe et met en œuvre 
continuellement, à travers ses six groupes de travail 
thématiques, des propositions et des activités de 
soutien et d'harmonisation des initiatives et des 
approches régionales.
De même, le FNRBA veille à fournir un levier pour 
l'optimisation des ressources et le partage des 
expériences et à sensibiliser les décideurs et les 
autres parties prenantes sur les questions de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Enfin, M. Mrabit, en sa qualité de président du 
FNRBA, a partagé avec les participants les actions 
futures que ce réseau régional compte entreprendre 
avec l’appui de l’AIEA, de la Commission européenne 
et de pays donateurs asiatiques, européens et nord-
américains.

www. mapnews.ma :مصدر
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Maroc: Maroc: --6464ème Conférence générale de l'AIEA - Le rôle et les responsabilités du FNRBA au ème Conférence générale de l'AIEA - Le rôle et les responsabilités du FNRBA au 
centre d'un panel organisé par l'AMSSNuRcentre d'un panel organisé par l'AMSSNuR

Le rôle et les responsabilités du Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA) 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques dans le continent ont 
été au centre d'un panel de haut niveau organisé, 
jeudi, à l’initiative de Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
en coopération avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA).
Organisé en marge de la 64-ème Conférence 
générale de l’AIEA, sous la présidence du directeur 
général de l’AMSSNuR, président du FNRBA, M. 
Khammar Mrabit, ce panel a pour objectif de 
partager les expériences et les leçons apprises sur les 
activités, le rôle et les responsabilités du FNRBA, qui 
est composé de 6 groupes de travail thématiques 
spécialisés dans l’infrastructure législative et 
réglementaire, la radioprotection et la sûreté 
des déchets, l’infrastructure de sûreté nucléaire, 
l’infrastructure réglementaire pour la préparation et 
l'intervention en cas d'urgence, l’amélioration de la 
sûreté dans le transport de matières radioactives et 
l’infrastructure de sécurité nucléaire.
Selon un communiqué de l’AMSSNuR, cet événement, 
auquel ont assisté plus de 210 participants, a été 
ouvert par le directeur général de l’AIEA, M. Rafael 
Mariano Grossi et par le vice-président de la 64-
ème Conférence générale de l’AIEA, M. Jalal Allachi, 
ambassadeur de Libye.
Intervenant à cette occasion, M. Mrabit a présenté, 
par visioconférence, la charte, la finalité, les objectifs, 

les valeurs et les activités du FNRBA, expliquant 
que ce réseau de coopération africain contribue à 
l'amélioration, au renforcement et à l'harmonisation 
de l'infrastructure et du cadre réglementaire de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
en Afrique, conformément aux normes et aux 
orientations de sûreté nucléaires et radiologiques de 
l'AIEA.
Selon lui, le FNRBA contribue aux échanges 
d'expérience et de pratiques réglementaires entre ses 
États membres, dans l’objectif de devenir un forum 
efficace et efficient reconnu à l’échelle internationale 
dans ces domaines.
Dans cette optique, le réseau fournit une 
plateforme africaine, développe et met en œuvre 
continuellement, à travers ses six groupes de travail 
thématiques, des propositions et des activités de 
soutien et d'harmonisation des initiatives et des 
approches régionales.
De même, le FNRBA veille à fournir un levier pour 
l'optimisation des ressources et le partage des 
expériences et à sensibiliser les décideurs et les 
autres parties prenantes sur les questions de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Enfin, M. Mrabit, en sa qualité de président du 
FNRBA, a partagé avec les participants les actions 
futures que ce réseau régional compte entreprendre 
avec l’appui de l’AIEA, de la Commission européenne 
et de pays donateurs asiatiques, européens et nord-
américains.

www. allafrica.com :مصدر
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Rabat - Le rôle et les responsabilités du Forum des 
organismes de réglementation nucléaire en Afrique 
(FNRBA) dans le renforcement de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques dans le continent 
ont été au centre d'un panel de haut niveau organisé, 
jeudi, à l’initiative de Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
en coopération avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA).
Organisé en marge de la 64-ème Conférence 
générale de l’AIEA, sous la présidence du directeur 
général de l’AMSSNuR, président du FNRBA, M. 
Khammar Mrabit, ce panel a pour objectif de 
partager les expériences et les leçons apprises sur les 
activités, le rôle et les responsabilités du FNRBA, qui 
est composé de 6 groupes de travail thématiques 
spécialisés dans l’infrastructure législative et 
réglementaire, la radioprotection et la sûreté 
des déchets, l’infrastructure de sûreté nucléaire, 
l’infrastructure réglementaire pour la préparation et 
l'intervention en cas d'urgence, l’amélioration de la 
sûreté dans le transport de matières radioactives et 
l’infrastructure de sécurité nucléaire.
Selon un communiqué de l’AMSSNuR, cet événement, 
auquel ont assisté plus de 210 participants, a été 
ouvert par le directeur général de l’AIEA, M. Rafael 
Mariano Grossi et par le vice-président de la 64-
ème Conférence générale de l’AIEA, M. Jalal Allachi, 
ambassadeur de Libye.
Intervenant à cette occasion, M. Mrabit a présenté, 
par visioconférence, la charte, la finalité, les objectifs, 

les valeurs et les activités du FNRBA, expliquant 
que ce réseau de coopération africain contribue à 
l'amélioration, au renforcement et à l'harmonisation 
de l'infrastructure et du cadre réglementaire de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
en Afrique, conformément aux normes et aux 
orientations de sûreté nucléaires et radiologiques de 
l'AIEA.
Selon lui, le FNRBA contribue aux échanges 
d'expérience et de pratiques réglementaires entre ses 
États membres, dans l’objectif de devenir un forum 
efficace et efficient reconnu à l’échelle internationale 
dans ces domaines.
Dans cette optique, le réseau fournit une 
plateforme africaine, développe et met en œuvre 
continuellement, à travers ses six groupes de travail 
thématiques, des propositions et des activités de 
soutien et d'harmonisation des initiatives et des 
approches régionales.
De même, le FNRBA veille à fournir un levier pour 
l'optimisation des ressources et le partage des 
expériences et à sensibiliser les décideurs et les 
autres parties prenantes sur les questions de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Enfin, M. Mrabit, en sa qualité de président du 
FNRBA, a partagé avec les participants les actions 
futures que ce réseau régional compte entreprendre 
avec l’appui de l’AIEA, de la Commission européenne 
et de pays donateurs asiatiques, européens et nord-
américains.

www. afriqueactudaily.com :مصدر
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centre d'un panel organisé par l'AMSSNuRcentre d'un panel organisé par l'AMSSNuR

Le rôle et les responsabilités du Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA) 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques dans le continent ont 
été au centre d'un panel de haut niveau organisé, 
jeudi, à l’initiative de Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
en coopération avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA).
Organisé en marge de la 64-ème Conférence 
générale de l’AIEA, sous la présidence du directeur 
général de l’AMSSNuR, président du FNRBA, M. 
Khammar Mrabit, ce panel a pour objectif de 
partager les expériences et les leçons apprises sur les 
activités, le rôle et les responsabilités du FNRBA, qui 
est composé de 6 groupes de travail thématiques 
spécialisés dans l’infrastructure législative et 
réglementaire, la radioprotection et la sûreté 
des déchets, l’infrastructure de sûreté nucléaire, 
l’infrastructure réglementaire pour la préparation et 
l'intervention en cas d'urgence, l’amélioration de la 
sûreté dans le transport de matières radioactives et 
l’infrastructure de sécurité nucléaire.
Selon un communiqué de l’AMSSNuR, cet événement, 
auquel ont assisté plus de 210 participants, a été 
ouvert par le directeur général de l’AIEA, M. Rafael 
Mariano Grossi et par le vice-président de la 64-
ème Conférence générale de l’AIEA, M. Jalal Allachi, 
ambassadeur de Libye.
Intervenant à cette occasion, M. Mrabit a présenté, 
par visioconférence, la charte, la finalité, les objectifs, 

les valeurs et les activités du FNRBA, expliquant 
que ce réseau de coopération africain contribue à 
l'amélioration, au renforcement et à l'harmonisation 
de l'infrastructure et du cadre réglementaire de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
en Afrique, conformément aux normes et aux 
orientations de sûreté nucléaires et radiologiques de 
l'AIEA.
Selon lui, le FNRBA contribue aux échanges 
d'expérience et de pratiques réglementaires entre ses 
États membres, dans l’objectif de devenir un forum 
efficace et efficient reconnu à l’échelle internationale 
dans ces domaines.
Dans cette optique, le réseau fournit une 
plateforme africaine, développe et met en œuvre 
continuellement, à travers ses six groupes de travail 
thématiques, des propositions et des activités de 
soutien et d'harmonisation des initiatives et des 
approches régionales.
De même, le FNRBA veille à fournir un levier pour 
l'optimisation des ressources et le partage des 
expériences et à sensibiliser les décideurs et les 
autres parties prenantes sur les questions de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Enfin, M. Mrabit, en sa qualité de président du 
FNRBA, a partagé avec les participants les actions 
futures que ce réseau régional compte entreprendre 
avec l’appui de l’AIEA, de la Commission européenne 
et de pays donateurs asiatiques, européens et nord-
américains.

www. allafrica.com :مصدر
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Maroc: Maroc: --6464ème Conférence générale de l'AIEA - Le rôle et les responsabilités du FNRBA au ème Conférence générale de l'AIEA - Le rôle et les responsabilités du FNRBA au 
centre d'un panel organisé par l'AMSSNuRcentre d'un panel organisé par l'AMSSNuR

Rabat - Le rôle et les responsabilités du Forum des 
organismes de réglementation nucléaire en Afrique 
(FNRBA) dans le renforcement de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et radiologiques dans le continent 
ont été au centre d'un panel de haut niveau organisé, 
jeudi, à l’initiative de Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
en coopération avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA).
Organisé en marge de la 64-ème Conférence 
générale de l’AIEA, sous la présidence du directeur 
général de l’AMSSNuR, président du FNRBA, M. 
Khammar Mrabit, ce panel a pour objectif de 
partager les expériences et les leçons apprises sur les 
activités, le rôle et les responsabilités du FNRBA, qui 
est composé de 6 groupes de travail thématiques 
spécialisés dans l’infrastructure législative et 
réglementaire, la radioprotection et la sûreté 
des déchets, l’infrastructure de sûreté nucléaire, 
l’infrastructure réglementaire pour la préparation et 
l'intervention en cas d'urgence, l’amélioration de la 
sûreté dans le transport de matières radioactives et 
l’infrastructure de sécurité nucléaire.
Selon un communiqué de l’AMSSNuR, cet événement, 
auquel ont assisté plus de 210 participants, a été 
ouvert par le directeur général de l’AIEA, M. Rafael 
Mariano Grossi et par le vice-président de la 64-
ème Conférence générale de l’AIEA, M. Jalal Allachi, 
ambassadeur de Libye.
Intervenant à cette occasion, M. Mrabit a présenté, 
par visioconférence, la charte, la finalité, les objectifs, 

les valeurs et les activités du FNRBA, expliquant 
que ce réseau de coopération africain contribue à 
l'amélioration, au renforcement et à l'harmonisation 
de l'infrastructure et du cadre réglementaire de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
en Afrique, conformément aux normes et aux 
orientations de sûreté nucléaires et radiologiques de 
l'AIEA.
Selon lui, le FNRBA contribue aux échanges 
d'expérience et de pratiques réglementaires entre ses 
États membres, dans l’objectif de devenir un forum 
efficace et efficient reconnu à l’échelle internationale 
dans ces domaines.
Dans cette optique, le réseau fournit une 
plateforme africaine, développe et met en œuvre 
continuellement, à travers ses six groupes de travail 
thématiques, des propositions et des activités de 
soutien et d'harmonisation des initiatives et des 
approches régionales.
De même, le FNRBA veille à fournir un levier pour 
l'optimisation des ressources et le partage des 
expériences et à sensibiliser les décideurs et les 
autres parties prenantes sur les questions de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Enfin, M. Mrabit, en sa qualité de président du 
FNRBA, a partagé avec les participants les actions 
futures que ce réseau régional compte entreprendre 
avec l’appui de l’AIEA, de la Commission européenne 
et de pays donateurs asiatiques, européens et nord-
américains.

www. afriqueactudaily.com :مصدر
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Maroc: Maroc: --6464ème Conférence générale de l'AIEA - Le rôle et les responsabilités du FNRBA au ème Conférence générale de l'AIEA - Le rôle et les responsabilités du FNRBA au 
centre d'un panel organisé par l'AMSSNuRcentre d'un panel organisé par l'AMSSNuR

Le rôle et les responsabilités du Forum des organismes 
de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA) 
dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques dans le continent ont 
été au centre d'un panel de haut niveau organisé, 
jeudi, à l’initiative de Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
en coopération avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA).
Organisé en marge de la 64-ème Conférence 
générale de l’AIEA, sous la présidence du directeur 
général de l’AMSSNuR, président du FNRBA, M. 
Khammar Mrabit, ce panel a pour objectif de 
partager les expériences et les leçons apprises sur les 
activités, le rôle et les responsabilités du FNRBA, qui 
est composé de 6 groupes de travail thématiques 
spécialisés dans l’infrastructure législative et 
réglementaire, la radioprotection et la sûreté 
des déchets, l’infrastructure de sûreté nucléaire, 
l’infrastructure réglementaire pour la préparation et 
l'intervention en cas d'urgence, l’amélioration de la 
sûreté dans le transport de matières radioactives et 
l’infrastructure de sécurité nucléaire.
Selon un communiqué de l’AMSSNuR, cet événement, 
auquel ont assisté plus de 210 participants, a été 
ouvert par le directeur général de l’AIEA, M. Rafael 
Mariano Grossi et par le vice-président de la 64-
ème Conférence générale de l’AIEA, M. Jalal Allachi, 
ambassadeur de Libye.
Intervenant à cette occasion, M. Mrabit a présenté, 
par visioconférence, la charte, la finalité, les objectifs, 

les valeurs et les activités du FNRBA, expliquant 
que ce réseau de coopération africain contribue à 
l'amélioration, au renforcement et à l'harmonisation 
de l'infrastructure et du cadre réglementaire de la 
sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques 
en Afrique, conformément aux normes et aux 
orientations de sûreté nucléaires et radiologiques de 
l'AIEA.
Selon lui, le FNRBA contribue aux échanges 
d'expérience et de pratiques réglementaires entre ses 
États membres, dans l’objectif de devenir un forum 
efficace et efficient reconnu à l’échelle internationale 
dans ces domaines.
Dans cette optique, le réseau fournit une 
plateforme africaine, développe et met en œuvre 
continuellement, à travers ses six groupes de travail 
thématiques, des propositions et des activités de 
soutien et d'harmonisation des initiatives et des 
approches régionales.
De même, le FNRBA veille à fournir un levier pour 
l'optimisation des ressources et le partage des 
expériences et à sensibiliser les décideurs et les 
autres parties prenantes sur les questions de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques.
Enfin, M. Mrabit, en sa qualité de président du 
FNRBA, a partagé avec les participants les actions 
futures que ce réseau régional compte entreprendre 
avec l’appui de l’AIEA, de la Commission européenne 
et de pays donateurs asiatiques, européens et nord-
américains.

www.faapa.info :مصدر
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Le Maroc a adopté un cadre réglementaire conforme aux conventions et standards Le Maroc a adopté un cadre réglementaire conforme aux conventions et standards 
internationaux de sûreté nucléaire (responsable)internationaux de sûreté nucléaire (responsable)

Rabat – L’engagement permanent du Maroc vis-à-
vis de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) est illustré par l’adoption et la promotion d’un 
cadre réglementaire conforme aux conventions 

et standards internationaux de sûreté nucléaire, a 
affirmé le directeur général de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), Khammar Mrabit.

www. mapexpress.ma :مصدر

Le Maroc a adopté un cadre réglementaire conforme aux conventions et standards Le Maroc a adopté un cadre réglementaire conforme aux conventions et standards 
internationaux de sûreté nucléaireinternationaux de sûreté nucléaire

Rabat – L’engagement permanent du Maroc vis-à-
vis de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) est illustré par l’adoption et la promotion d’un 
cadre réglementaire conforme aux conventions 
et standards internationaux de sûreté nucléaire, a 
affirmé le directeur général de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), Khammar Mrabit.
Intervenant à l’occasion d’un atelier de formation 
régional à distance (5-9 octobre), sur l’examen et 
l’évaluation réglementaires et sur les inspections 
des réacteurs de recherche, M. Mrabit a souligné 
l’engagement permanent du Royaume du Maroc et 
de ses institutions vis-à-vis de l’AIEA pour contribuer 
au renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques au niveau de toutes les 
installations et des activités utilisant les sources de 
rayonnements ionisants, notamment les réacteurs 
de recherche en service dans les Etats membres 
de l’AIEA, à travers l’adoption et la promotion d’un 
cadre réglementaire conforme aux conventions 
et standards internationaux de sûreté nucléaire.

Cité par un communiqué de l’Agence, M. Mrabit 
a également salué le rôle du Centre National de 
l’energie, des sciences et des techniques nucléaires 
(CNESTEN) et sa coopération avec AMSSNuR pour 
la mise en œuvre de la stratégie de mise à niveau 
du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques, pour le déploiement de 
la politique nationale de sûreté nucléaire, ainsi que 
pour sa collaboration à la préparation de la politique 
et de la stratégie nationales de sûreté de la gestion 
du combustible usé et de sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs.
Inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de 
formation théorique et pratique en sûreté et 
sécurité nucléaires et radiologiques, cet atelier 
est le deuxième du genre, après celui organisé en 
novembre 2018 à Rabat, a-t-il rappelé.
Et de préciser que cette formation a pour objectif 
de permettre aux participants de s’informer 
sur les dernières évolutions du domaine de la 
réglementation et de l’inspection des réacteurs de 
recherche, de leur offrir une plateforme pour
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partager leurs propres expériences et leçons 
retenues et de faire des recommandations pour de 
futures améliorations continues.
Organisé par AMSSNuR, en collaboration avec 
l’AIEA, le CNESTEN, le Forum des organismes de 
réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA) et le 
Réseau arabe des organismes de réglementation 
nucléaire (ANNuR), cet atelier a réuni une vingtaine 
de participants marocains du ministère de l’Energie, 
des Mines et de l’Environnement, du CNESTEN et 
d’AMSSNuR, ainsi que des représentants des autorités

réglementaires et des opérateurs de réacteurs de 
recherche dans plusieurs pays africains et arabes.
Les sessions et les supports de formation et 
d’encadrement des travaux sur table simulant des 
inspections des réacteurs de recherche sont conçus 
sur la base des publications de l’AIEA et sont assurés 
par des experts de cette instance internationale, 
des Etats-Unis d’Amérique, de la Corée du Sud et du 
Maroc.

www. mapecology.ma :مصدر

Le Maroc adopte un cadre réglementaire conforme aux conventions et standards Le Maroc adopte un cadre réglementaire conforme aux conventions et standards 
internationauxinternationaux

L’engagement permanent du Maroc vis-à-vis de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
est illustré par l’adoption et la promotion d’un 
cadre réglementaire conforme aux conventions 
et standards internationaux de sûreté nucléaire, a 
affirmé le directeur général de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), Khammar Mrabit.Intervenant à l’occasion 
d’un atelier de formation régional à distance (5-9 
octobre), sur l’examen et l’évaluation réglementaires 
et sur les inspections des réacteurs de recherche, 
M. Mrabit a souligné l’engagement permanent du 
Royaume du Maroc et de ses institutions vis-à-vis de 
l’AIEA pour contribuer au renforcement de la sûreté 
et de la sécurité nucléaires et radiologiques au niveau 
de toutes les installations et des activités utilisant les 
sources de rayonnements ionisants, notamment les 

réacteurs de recherche en service dans les États 
membres de l’AIEA, à travers l’adoption et la 
promotion d’un cadre réglementaire conforme aux 
conventions et standards internationaux de sûreté 
nucléaire.Cité par un communiqué de l’Agence, M. 
Mrabit a également salué le rôle du Centre national 
de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires 
(CNESTEN) et sa coopération avec AMSSNuR pour 
la mise en œuvre de la stratégie de mise à niveau 
du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques, pour le déploiement de 
la politique nationale de sûreté nucléaire, ainsi que 
pour sa collaboration à la préparation de la politique 
et de la stratégie nationales de sûreté de la gestion 
du combustible usé et de sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs. 

www. lematin.ma :مصدر
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Sûreté nucléaire : Le Maroc a adopté un cadre réglementaire conforme aux conventions et Sûreté nucléaire : Le Maroc a adopté un cadre réglementaire conforme aux conventions et 
standards internationauxstandards internationaux

L'engagement permanent du Maroc vis-à-vis de 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) 
est illustré par l’adoption et la promotion d’un 
cadre réglementaire conforme aux conventions 
et standards internationaux de sûreté nucléaire, a 
affirmé le directeur général de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), Khammar Mrabit.
 
Intervenant à l’occasion d’un atelier de formation 
régional à distance (5-9 octobre), sur l’examen et 
l’évaluation réglementaires et sur les inspections 
des réacteurs de recherche, M. Mrabit a souligné 
l’engagement permanent du Royaume du Maroc et 
de ses institutions vis-à-vis de l’AIEA pour contribuer 
au renforcement de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiques au niveau de toutes les 
installations et des activités utilisant les sources de 
rayonnements ionisants, notamment les réacteurs 
de recherche en service dans les Etats membres 
de l’AIEA, à travers l’adoption et la promotion d’un 
cadre réglementaire conforme aux conventions et 
standards internationaux de sûreté nucléaire.
 
Cité par un communiqué de l’Agence, M. Mrabit 
a également salué le rôle du Centre National de 
l’energie, des sciences et des techniques nucléaires 
(CNESTEN) et sa coopération avec AMSSNuR pour 
la mise en œuvre de la stratégie de mise à niveau 
du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques, pour le déploiement de 
la politique nationale de sûreté nucléaire, ainsi que 
pour sa collaboration à la préparation de la politique 
et de la stratégie nationales de sûreté de la gestion 
du combustible usé et de sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs.

Inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de 
formation théorique et pratique en sûreté et 
sécurité nucléaires et radiologiques, cet atelier 
est le deuxième du genre, après celui organisé en 
novembre 2018 à Rabat, a-t-il rappelé.
 
Et de préciser que cette formation a pour objectif 
de permettre aux participants de s’informer 
sur les dernières évolutions du domaine de la 
réglementation et de l’inspection des réacteurs 
de recherche, de leur offrir une plateforme pour 
partager leurs propres expériences et leçons 
retenues et de faire des recommandations pour de 
futures améliorations continues.
 
Organisé par AMSSNuR, en collaboration avec 
l’AIEA, le CNESTEN, le Forum des organismes de 
réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA) et le 
Réseau arabe des organismes de réglementation 
nucléaire (ANNuR), cet atelier a réuni une vingtaine 
de participants marocains du ministère de l’Energie, 
des Mines et de l’Environnement, du CNESTEN et 
d’AMSSNuR, ainsi que des représentants des autorités 
réglementaires et des opérateurs de réacteurs de 
recherche dans plusieurs pays africains et arabes.
 
Les sessions et les supports de formation et 
d’encadrement des travaux sur table simulant des 
inspections des réacteurs de recherche sont conçus 
sur la base des publications de l’AIEA et sont assurés 
par des experts de cette instance internationale, 
des Etats-Unis d’Amérique, de la Corée du Sud et du 
Maroc.

www. lareleve.ma :مصدر
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  سالمة نووية.. املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي )املدير العامسالمة نووية.. املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي )املدير العام

)“)“ل”أمسنورل”أمسنور

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  أبرز   –  الرباط 

الدائم االلتزام  أن  املرابط،  الخاّمر  “أمسنور”،  واإلشعاعي   النووي 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  تجاه  ومؤسساتها  املغربية   ،للمملكة 

مع يتامىش  تنظيمي  إطار  اعتامد  خالل  من   يتجىل 

له والرتويج  النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  .االتفاقيات 

www.mapexpress.ma :مصدر

املدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووياملدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي

ملكافحة النووية  التقنيات  استخدام  مجال  يف  املغربية  التجربة   شكلت 

الدامئة البعثة  قبل  من  االثنني،  أمس  نظم،  لقاء  محور  الرحم  عنق   رسطان 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  برشاكة  فيينا  يف  املغربية  .للمملكة 

 واستعرض املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 )أمسنور(، الخامر املرابط، خالل هذا اللقاء الذي نظم عىل هامش الجلسة العامة

 األوىل للمؤمتر الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية )املنعقد ما بني 21 و25 شتنرب

عنق رسطان  ملكافحة  النووية  التقنيات  استخدام  يف  املغربية  التجربة   الجاري(، 

.الرحم والتحكم فيه، وكذا دور “أمسنور” يف هذا املجال باعتبارها الهيئة التنظيمية

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أن السيد املرابط عرض، خالل هذه الجلسة املخصصة

 لدراسة “دور التقنيات النووية يف مكافحة رسطان عنق الرحم يف القارة األفريقية:

 التجارب السابقة واالفق املستقبلية “، الوضع الصحي املتعلق برسطان عنق الرحم

 يف اململكة املغربية وإفريقيا، مسلطا الضوء، يف هذا السياق، عىل التقدم الذي أحرزته

.اململكة فيام يخص مكافحة وعالج رسطان عنق الرحم باستعامل التقنيات النووية

 وأشار السيد املرابط، يربز املصدر ذاته، إىل دور الوكالة املغربية بصفتها السلطة

 التنظيمية املختصة يف األمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، املتمثل يف

 ضامن االستخدام اآلمن واملأمون لإلشعاعات املؤينة يف تشخيص وعالج رسطان عنق

والعالج الخارجي  اإلشعاعي  والعالج  النووي  والطب  األشعة  أن  إىل   الرحم، مشريا 

.اإلشعاعي املوضعي يلعبون دورا مهام يف التشخيص الرسيع والعالج الفعال للرسطان

التنظيمية يف النصوص واألدلة   كام أكد حرص “أمسنور” عىل تطوير و/أو مراجعة 

 مجال األمن اإلشعاعي من أجل ضامن امتثالها واتساقها مع معايري األمن الدولية،

 ال سيام متطلبات األمن العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضامن أيضا امتثال

.املشغل لهذه املقتضيات التنظيمية، خاصة من خالل عمليات الرتخيص والتفتيش

مكافحة يف  املساهمة  يف  وستستمر  تساهم  املغربية  اململكة  أن  املسؤول   وسجل 

أوراش تنظيم  عرب  والدويل،  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الرحم  عنق   رسطان 

الهيئة ومستخدمي  الصحة  يف  املتخصصني  لصالح  تكوينية  ودورات   عمل 

من وكذا  اإلشعاعي،  العالج  إىل  واملأمون  اآلمن  الوصول  وتسهيل   التنظيمية، 

األمن اإلشعاعي من أجل حامية التنظيمية  الرقابة  الخربات يف مجال  تبادل   خالل 

املؤينة باإلشعاعات  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  والعموم  واملرىض  .العامل 

السفري قبل  من  افتتحت  املستوى  الرفيعة  املوازية  الندوة  هذه  بأن   يذكر 

العام املؤمتر  ورئيس  بفيينا  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم   املمثل 

شارك حيث  فرحان،  الدين  عز  السيد  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة   64  ال 

للطاقة الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس،  رافاييل  السيد  رئاستها   يف 

العلوم قسم  ورئيسة  العام  املدير  نائبة  مختار،  نجاة  السيدة  وقامت   الذرية. 

الندوة هذه  بإدارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  بالوكالة  النووية  .والتطبيقات 

التدريبية، الدورة  هذه  بأن  املسؤول  أفاد  املغربية،  للوكالة  بالغ   وحسب 

يف والعميل  النظري  للتدريب  الوطنية  االسرتاتيجية  إطار  يف   املندرجة 

الثانيةن الورشة  تعد  والتي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن 
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املشاركني  إىل متيك  تهدف  بالرباط،  نونرب 2018  املنظمة يف  تلك  بعد  نوعها   من 

البحث، مفاعالت  وفحص  تنظيم  مجال  يف  التطورات  أحدث  عىل  التعرف   من 

التوصيات وتقديم  املستفادة،  والدروس  الخربات  لتبادل  مبنصة   لتزويدهم 

الوطني املركز  بدور  املسؤول  أشاد  املستقبل.كام  يف  املستمر  التحسني  أجل   من 

اسرتاتيجية لتنفيذ  "أمسنور"  مع  وتعاونه  النووية  والتقنيات  والعلوم   للطاقة 

بهدف واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  التنظيمي  اإلطار   تأهيل 

 تنزيل السياسة واالسرتاتيجية الوطنية لألمن النووي، ولتعاونه يف إعداد السياسة

النفايات تدبري  وأمن  املستهلك  الوقود  تدبري  ألمن  الوطنيتني   واالسرتاتيجية 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  املنظمة  الورشة  خالل   املشعة.وتم، 

والعربية اإلفريقية  البلدان  من  العديد  يف  البحث  مفاعالت  ومشغيل  .التنظيمية 

التنظيمية الهيئات  ومنتدى  النووية  والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني   واملركز 

حصص تصميم  النووية،  الرقابية  للهيئات  العربية  والشبكة  إفريقيا  يف   النووية 

الذرية، للطاقة  الدولية  الوكالة  منشورات  من  انطالقا  التدريبية  الدورة   ومواد 

املتحدة الواليات  من  الدولية  الهيئة  هذه  من  خرباء  قبل  من  تقدميها  تم   كام 

حوايل مشاركة  اإلقليمية  التدريبية  الدورة  واملغرب.وعرفت  الجنوبية   وكوريا 

للطاقة الوطني  واملركز  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزارة  من  مشارك   عرشين 

الهيئات من  ممثلني  إىل  باإلضافة  و"أمسنور"،  النووية  والتقنيات   والعلوم 

www. hadatcom.com :مصدر

ملدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النوويملدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخاّمر   قال 

تدريبية عمل  ورشة  افتتاح  يف  كلمته  يف  “أمسنور”،  واإلشعاعي   النووي 

التنظيمي والتقييم  الدراسة  حول  بُعد  عن  الوكالة  نظّمتها   إقليمية 

ومؤسساته للمغرب  الدائم  االلتزام  إن  البحث  مفاعالت  تفتيش   وعمليات 

إطار اعتامد  خالل  من  يتجىل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   تجاه 

وترويجه النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  االتفاقات  مع  يتامىش  .تنظيمي 

تعزيز يف  اإلسهان  يروم  الدولية  الوكالة  تجاه  املغرب  التزام  أن  املرابط   ووّضح 

املرافق جميع  مستوى  عىل  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة   األمن 

مفاعالت ذلك  يف  مبا  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  تستخدم  التي   واألنشطة 

وتابع الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  يف  املشغلة   البحث 

اإلسرتاتيجية إطار  يف  تندرج  التي  التدريبية،  الدورة  هذه  أن  ذاته   املسؤول 

النووي املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والعميل  النظري  للتدريب   الوطنية 

نونرب يف  املنظمة  تلك  بعد  نوعها  من  الثانية  الورشة  تعّد  والتي   واإلشعاعي، 

 2018 يف الرباط، تهدف إىل متكني املشاركني من التعرف عىل أحدث التطورات يف

الخربات لتبادل  مبنّصة  تزويدهم  أجل  من  البح،  مفاعالت  وفحص  تنظيم   مجال 

مستقبال املستمّر  التحسني  أجل  من  التوصيات  وتقديم  املستفادة  .والدروس 

 وأشاد املرابط بدور املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وتعاونه مع

 “أمسنور” يف تنفيذ إسرتاتيجية تأهيل اإلطار التنظيمي لألمن والسالمة يف املجالني

النووي، لألمن  الوطنية  واإلسرتاتيجية  السياسة  تنزيل  بهدف  واإلشعاعي،   النووي 

املستهلك الوقود  تدبري  الوطنيتني ألمن  السياسة واإلسرتاتيجية  إعداد   ولتعاونه يف 

النفايات املشعة.يشار إىل أنه تم خالل الورشة، التي نُظمت بالتعاون  وأمن تدبري 

والتقنيات والعلوم  للطاقة  الوطني  واملركز  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   مع 

العربية والشبكة  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ومنتدى   النووية 

من انطالقا  التدريبية  الدورة  ومواد  حصص  تصميم  النووية،  الرقابية   للهيئات 

الدولية الهيئة  هذه  من  خرباء  وقّدمها  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة   منشورات 

 من كل من املغرب والواليات املتحدة وكوريا الجنوبية. وشهدت الدورة التدريبية

والبيئة واملركز الطاقة واملعادن  يناهز 20 مشاركا من وزارة  ما   اإلقليمية مشاركة 

من ممثلني  إىل  إضافة  و”أمسنور”،  النووية  والتقنيات  والعلوم  للطاقة   الوطني 

وعربية إفريقية  بلدان  عدة  يف  البحث  مفاعالت  ومشغيل  التنظيمية  .الهيئات 

www. theworldnews.net :مصدر 
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املدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووياملدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخاّمر   قال 

تدريبية عمل  ورشة  افتتاح  يف  كلمته  يف  “أمسنور”،  واإلشعاعي   النووي 

التنظيمي والتقييم  الدراسة  حول  بُعد  عن  الوكالة  نظّمتها   إقليمية 

ومؤسساته للمغرب  الدائم  االلتزام  إن  البحث  مفاعالت  تفتيش   وعمليات 

إطار اعتامد  خالل  من  يتجىل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   تجاه 

وترويجه النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  االتفاقات  مع  يتامىش  .تنظيمي 

تعزيز يف  اإلسهان  يروم  الدولية  الوكالة  تجاه  املغرب  التزام  أن  املرابط   ووّضح 

املرافق جميع  مستوى  عىل  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة   األمن 

مفاعالت ذلك  يف  مبا  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  تستخدم  التي   واألنشطة 

وتابع الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  يف  املشغلة   البحث 

اإلسرتاتيجية إطار  يف  تندرج  التي  التدريبية،  الدورة  هذه  أن  ذاته   املسؤول 

النووي املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والعميل  النظري  للتدريب   الوطنية 

نونرب يف  املنظمة  تلك  بعد  نوعها  من  الثانية  الورشة  تعّد  والتي   واإلشعاعي، 

 2018 يف الرباط، تهدف إىل متكني املشاركني من التعرف عىل أحدث التطورات يف

الخربات لتبادل  مبنّصة  تزويدهم  أجل  من  البح،  مفاعالت  وفحص  تنظيم   مجال 

مستقبال املستمّر  التحسني  أجل  من  التوصيات  وتقديم  املستفادة  .والدروس 

 وأشاد املرابط بدور املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وتعاونه مع

 “أمسنور” يف تنفيذ إسرتاتيجية تأهيل اإلطار التنظيمي لألمن والسالمة يف املجالني

النووي، لألمن  الوطنية  واإلسرتاتيجية  السياسة  تنزيل  بهدف  واإلشعاعي،   النووي 

املستهلك الوقود  تدبري  الوطنيتني ألمن  السياسة واإلسرتاتيجية  إعداد   ولتعاونه يف 

النفايات املشعة.يشار إىل أنه تم خالل الورشة، التي نُظمت بالتعاون  وأمن تدبري 

والتقنيات والعلوم  للطاقة  الوطني  واملركز  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   مع 

العربية والشبكة  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ومنتدى   النووية 

من انطالقا  التدريبية  الدورة  ومواد  حصص  تصميم  النووية،  الرقابية   للهيئات 

الدولية الهيئة  هذه  من  خرباء  وقّدمها  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة   منشورات 

 من كل من املغرب والواليات املتحدة وكوريا الجنوبية. وشهدت الدورة التدريبية

والبيئة واملركز الطاقة واملعادن  يناهز 20 مشاركا من وزارة  ما   اإلقليمية مشاركة 

من ممثلني  إىل  إضافة  و”أمسنور”،  النووية  والتقنيات  والعلوم  للطاقة   الوطني 

وعربية إفريقية  بلدان  عدة  يف  البحث  مفاعالت  ومشغيل  التنظيمية  .الهيئات 

www.nadorcity.com :مصدر

املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووياملغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   أبرز 

املغربية للمملكة  الدائم  االلتزام  أن  املرابط،  ار  الخم  "أمسنور"،   واإلشعاعي 

إطار اعتامد  خالل  من  يتجىل  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  تجاه   ومؤسساتها 

له والرتويج  النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  االتفاقيات  مع  يتامىش  .تنظيمي 

إقليمية نظمتها تدريبية  لورشة عمل  افتتاحية  املرابط، يف كلمة  السيد   وأوضح 

مفاعالت تفتيش  وعمليات  التنظيمي  والتقييم  الدراسة  حول  بعد  عن   الوكالة 

 البحث، )من 5 إىل 9 أكتوبر الجاري(، أن التزام املغرب تجاه الوكالة الدولية يروم

واإلشعاعي عىل مستوى النووي  املجالني  والسالمة يف  األمن  تعزيز   املساهمة يف 

ذلك يف  مبا  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  تستخدم  التي  واألنشطة  املرافق   جميع 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  يف  املشغلة  البحث  .مفاعالت 

وحسب بالغ للوكالة املغربية، أفاد املسؤول بأن هذه الدورة التدريبية، املندرجة

يف والسالمة  األمن  يف  والعميل  النظري  للتدريب  الوطنية  االسرتاتيجية  إطار   يف 

 املجالني النووي واإلشعاعي، والتي تعد الورشة الثانية من نوعها بعد تلك املنظمة

 يف نونرب 2018 بالرباط، تهدف إىل متكني املشاركني من التعرف عىل أحدث التطورات

الخربات لتبادل  مبنصة  لتزويدهم  البحث،  مفاعالت  وفحص  تنظيم  مجال   يف 

املستقبل يف  املستمر  التحسني  أجل  من  التوصيات  وتقديم  املستفادة،  .والدروس 

النووية والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني  املركز  بدور  املسؤول  أشاد   كام 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  اسرتاتيجية  لتنفيذ  "أمسنور"  مع   وتعاونه 

واالسرتاتيجية السياسة  تنزيل  بهدف  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

واالسرتاتيجية السياسة  إعداد  يف  ولتعاونه  النووي،  لألمن   الوطنية 

املشعة النفايات  تدبري  وأمن  املستهلك  الوقود  تدبري  ألمن  .الوطنيتني 
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واملركز الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  املنظمة  الورشة   وتم، خالل 

 الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ومنتدى الهيئات التنظيمية النووية يف

 إفريقيا والشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية، تصميم حصص ومواد الدورة

 التدريبية انطالقا من منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كام تم تقدميها من

.قبل خرباء من هذه الهيئة الدولية من الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية واملغرب

من مشارك  عرشين  حوايل  مشاركة  اإلقليمية  التدريبية  الدورة   وعرفت 

والتقنيات والعلوم  للطاقة  الوطني  واملركز  والبيئة  واملعادن  الطاقة   وزارة 

التنظيمية الهيئات  من  ممثلني  إىل  باإلضافة  و"أمسنور"،   النووية 

والعربية اإلفريقية  البلدان  من  العديد  يف  البحث  مفاعالت  .ومشغيل 

www. telexpresse.com :مصدر

سالمة نووية.. املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النوويسالمة نووية.. املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي  

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   أبرز 

املغربية للمملكة  الدائم  االلتزام  أن  املرابط،  ار  الخم  “أمسنور”،   واإلشعاعي 

إطار اعتامد  خالل  من  يتجىل  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  تجاه   ومؤسساتها 

له والرتويج  النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  االتفاقيات  مع  يتامىش  تنظيمي 

 وأوضح املرابط، يف كلمة افتتاحية لورشة عمل تدريبية إقليمية نظمتها الوكالة

البحث، مفاعالت  تفتيش  وعمليات  التنظيمي  والتقييم  الدراسة  بعد حول   عن 

يروم الدولية  الوكالة  تجاه  املغرب  التزام  أن  الجاري(،  أكتوبر   9 إىل   5  )من 

واإلشعاعي عىل مستوى النووي  املجالني  والسالمة يف  األمن  تعزيز   املساهمة يف 

ذلك يف  مبا  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  تستخدم  التي  واألنشطة  املرافق   جميع 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  يف  املشغلة  البحث  .مفاعالت 

 وحسب بالغ للوكالة املغربية، أفاد املسؤول بأن هذه الدورة التدريبية، املندرجة

يف والسالمة  األمن  يف  والعميل  النظري  للتدريب  الوطنية  االسرتاتيجية  إطار   يف 

 املجالني النووي واإلشعاعي، والتي تعد الورشة الثانية من نوعها بعد تلك املنظمة

 يف نونرب 2018 بالرباط، تهدف إىل متكني املشاركني من التعرف عىل أحدث التطورات

الخربات لتبادل  مبنصة  لتزويدهم  البحث،  مفاعالت  وفحص  تنظيم  مجال   يف 

.والدروس املستفادة، وتقديم التوصيات من أجل التحسني املستمر يف املستقبل

النووية والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني  املركز  بدور  املسؤول  أشاد   كام 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  اسرتاتيجية  لتنفيذ  “أمسنور”  مع   وتعاونه 

واالسرتاتيجية السياسة  تنزيل  بهدف  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

واالسرتاتيجية السياسة  إعداد  يف  ولتعاونه  النووي،  لألمن   الوطنية 

املشعة النفايات  تدبري  وأمن  املستهلك  الوقود  تدبري  ألمن  .الوطنيتني 

واملركز الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  املنظمة  الورشة  خالل   وتم، 

 الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ومنتدى الهيئات التنظيمية النووية يف

الدورة النووية، تصميم حصص ومواد  الرقابية  العربية للهيئات   إفريقيا والشبكة 

 التدريبية انطالقا من منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كام تم تقدميها من

.قبل خرباء من هذه الهيئة الدولية من الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية واملغرب

من مشارك  عرشين  حوايل  مشاركة  اإلقليمية  التدريبية  الدورة   وعرفت 

والتقنيات والعلوم  للطاقة  الوطني  واملركز  والبيئة  واملعادن  الطاقة   وزارة 

التنظيمية الهيئات  من  ممثلني  إىل  باإلضافة  و”أمسنور”،   النووية 

والعربية اإلفريقية  البلدان  من  العديد  يف  البحث  مفاعالت  .ومشغيل 

www. mcg24.com  :مصدر

  سالمة نووية.. املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي )املدير العامسالمة نووية.. املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي )املدير العام

)“)“ل”أمسنورل”أمسنور

 الرباط – أبرز املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 “أمسنور”، الخاّمر املرابط، أن االلتزام الدائم للمملكة املغربية ومؤسساتها تجاه

تنظيمي إطار  اعتامد  خالل  من  يتجىل  الذرية،  للطاقة  الدولية   الوكالة 

له والرتويج  النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  االتفاقيات  مع  .يتامىش 

www. almaghribi.ma :مصدر
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املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووياملغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   أبرز 

املغربية للمملكة  الدائم  االلتزام  أن  املرابط،  ار  الخم  “أمسنور”،   واإلشعاعي 

إطار اعتامد  خالل  من  يتجىل  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  تجاه   ومؤسساتها 

له والرتويج  النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  االتفاقيات  مع  يتامىش  .تنظيمي 

إقليمية نظمتها تدريبية  لورشة عمل  افتتاحية  املرابط، يف كلمة  السيد   وأوضح 

مفاعالت تفتيش  وعمليات  التنظيمي  والتقييم  الدراسة  حول  بعد  عن   الوكالة 

 البحث، )من 5 إىل 9 أكتوبر الجاري(، أن التزام املغرب تجاه الوكالة الدولية يروم

واإلشعاعي عىل مستوى النووي  املجالني  والسالمة يف  األمن  تعزيز   املساهمة يف 

ذلك يف  مبا  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  تستخدم  التي  واألنشطة  املرافق   جميع 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  يف  املشغلة  البحث  .مفاعالت 

 وحسب بالغ للوكالة املغربية، أفاد املسؤول بأن هذه الدورة التدريبية، املندرجة

يف والسالمة  األمن  يف  والعميل  النظري  للتدريب  الوطنية  االسرتاتيجية  إطار   يف 

 املجالني النووي واإلشعاعي، والتي تعد الورشة الثانية من نوعها بعد تلك املنظمة

 يف نونرب 2018 بالرباط، تهدف إىل متكني املشاركني من التعرف عىل أحدث التطورات

الخربات لتبادل  مبنصة  لتزويدهم  البحث،  مفاعالت  وفحص  تنظيم  مجال   يف 

.والدروس املستفادة، وتقديم التوصيات من أجل التحسني املستمر يف املستقبل

النووية والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني  املركز  بدور  املسؤول  أشاد   كام 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  اسرتاتيجية  لتنفيذ  “أمسنور”  مع   وتعاونه 

واالسرتاتيجية السياسة  تنزيل  بهدف  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

واالسرتاتيجية السياسة  إعداد  يف  ولتعاونه  النووي،  لألمن   الوطنية 

املشعة النفايات  تدبري  وأمن  املستهلك  الوقود  تدبري  ألمن  .الوطنيتني 

واملركز الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  املنظمة  الورشة  خالل   وتم، 

 الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ومنتدى الهيئات التنظيمية النووية يف

الدورة النووية، تصميم حصص ومواد  الرقابية  العربية للهيئات   إفريقيا والشبكة 

 التدريبية انطالقا من منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كام تم تقدميها من

.قبل خرباء من هذه الهيئة الدولية من الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية واملغرب

من مشارك  عرشين  حوايل  مشاركة  اإلقليمية  التدريبية  الدورة   وعرفت 

والتقنيات والعلوم  للطاقة  الوطني  واملركز  والبيئة  واملعادن  الطاقة   وزارة 

التنظيمية الهيئات  من  ممثلني  إىل  باإلضافة  و”أمسنور”،   النووية 

والعربية اإلفريقية  البلدان  من  العديد  يف  البحث  مفاعالت  .ومشغيل 

www.clubdepress.com :مصدر

املدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووياملدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخاّمر   قال 

تدريبية عمل  ورشة  افتتاح  يف  كلمته  يف  “أمسنور”،  واإلشعاعي   النووي 

التنظيمي والتقييم  الدراسة  حول  بُعد  عن  الوكالة  نظّمتها   إقليمية 

ومؤسساته للمغرب  الدائم  االلتزام  إن  البحث  مفاعالت  تفتيش   وعمليات 

إطار اعتامد  خالل  من  يتجىل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   تجاه 

وترويجه النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  االتفاقات  مع  يتامىش  .تنظيمي 

تعزيز يف  اإلسهان  يروم  الدولية  الوكالة  تجاه  املغرب  التزام  أن  املرابط   ووّضح 

املرافق جميع  مستوى  عىل  واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة   األمن 

مفاعالت ذلك  يف  مبا  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  تستخدم  التي   واألنشطة 

وتابع الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  يف  املشغلة   البحث 

اإلسرتاتيجية إطار  يف  تندرج  التي  التدريبية،  الدورة  هذه  أن  ذاته   املسؤول 

النووي املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والعميل  النظري  للتدريب   الوطنية 

نونرب يف  املنظمة  تلك  بعد  نوعها  من  الثانية  الورشة  تعّد  والتي   واإلشعاعي، 

 2018 يف الرباط، تهدف إىل متكني املشاركني من التعرف عىل أحدث التطورات يف

الخربات لتبادل  مبنّصة  تزويدهم  أجل  من  البح،  مفاعالت  وفحص  تنظيم   مجال 

مستقبال املستمّر  التحسني  أجل  من  التوصيات  وتقديم  املستفادة  .والدروس 

 وأشاد املرابط بدور املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وتعاونه مع

 “أمسنور” يف تنفيذ إسرتاتيجية تأهيل اإلطار التنظيمي لألمن والسالمة يف املجالني

النووي، لألمن  الوطنية  واإلسرتاتيجية  السياسة  تنزيل  بهدف  واإلشعاعي،   النووي 

املستهلك الوقود  تدبري  الوطنيتني ألمن  السياسة واإلسرتاتيجية  إعداد   ولتعاونه يف 

النفايات املشعة.يشار إىل أنه تم خالل الورشة، التي نُظمت بالتعاون  وأمن تدبري 

والتقنيات والعلوم  للطاقة  الوطني  واملركز  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   مع 

العربية والشبكة  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ومنتدى   النووية 

من انطالقا  التدريبية  الدورة  ومواد  حصص  تصميم  النووية،  الرقابية   للهيئات 

الدولية الهيئة  هذه  من  خرباء  وقّدمها  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة   منشورات 

 من كل من املغرب والواليات املتحدة وكوريا الجنوبية. وشهدت الدورة التدريبية

والبيئة واملركز الطاقة واملعادن  يناهز 20 مشاركا من وزارة  ما   اإلقليمية مشاركة 

من ممثلني  إىل  إضافة  و”أمسنور”،  النووية  والتقنيات  والعلوم  للطاقة   الوطني 

وعربية إفريقية  بلدان  عدة  يف  البحث  مفاعالت  ومشغيل  التنظيمية  .الهيئات 

www. nadormagazine.com :مصدر
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أمسنور”.. املغرب يتامىش مع االتفاقيات الدولية لألمن النوويأمسنور”.. املغرب يتامىش مع االتفاقيات الدولية لألمن النووي””

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  العام للوكالة   أكد املدير 

املغربية للمملكة  الدائم  االلتزام  أن  املرابط،  الخامر  “أمسنور”،   واإلشعاعي 

إطار اعتامد  خالل  من  يتجىل  الذرية،  للطاقة  الدولية  تجاه الوكالة   ومؤسساتها 

له والرتويج  النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  االتفاقيات  مع  يتامىش  .تنظيمي 

نظمتها إقليمية  تدريبية  عمل  لورشة  افتتاحية  كلمة  يف  املرابط،  السيد   وأورد 

مفاعالت تفتيش  وعمليات  التنظيمي  والتقييم  الدراسة  حول  بعد  عن   الوكالة 

 البحث، )من 5 إىل 9 أكتوبر الجاري(، أن التزام املغرب تجاه الوكالة الدولية يروم

واإلشعاعي عىل مستوى النووي  املجالني  والسالمة يف  األمن  تعزيز   املساهمة يف 

ذلك يف  مبا  املؤينة،  اإلشعاعات  مصادر  تستخدم  التي  واألنشطة  املرافق   جميع 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  يف  املشغلة  البحث  .مفاعالت 

االسرتاتيجية إطار  يف  املندرجة  التدريبية،  الدورة  هذه  بأن  املرابط  أفاد   كام 

النووي املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والعميل  النظري  للتدريب   الوطنية 

نونرب تلك املنظمة يف  بعد  نوعها  من  الثانية  الورشة  تعد  والتي   واإلشعاعي، 

التطورات أحدث  عىل  التعرف  من  املشاركني  متكني  إىل  تهدف  بالرباط،   2018 

الخربات لتبادل  مبنصة  لتزويدهم  البحث،  مفاعالت  وفحص  تنظيم  مجال   يف 

.والدروس املستفادة، وتقديم التوصيات من أجل التحسني املستمر يف املستقبل

النووية والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني  املركز  بدور  املسؤول  أشاد   كام 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  اسرتاتيجية  لتنفيذ  “أمسنور”  مع   وتعاونه 

واالسرتاتيجية السياسة  تنزيل  بهدف  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

واالسرتاتيجية السياسة  إعداد  يف  ولتعاونه  النووي،  لألمن   الوطنية 

املشعة النفايات  تدبري  وأمن  املستهلك  الوقود  تدبري  ألمن  .الوطنيتني 

 و خالل الورشة املنظمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملركز الوطني

 للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ومنتدى الهيئات التنظيمية النووية يف إفريقيا

الدورة ومواد  حصص  تصميم  النووية،  تم  الرقابية  للهيئات  العربية   والشبكة 

 التدريبية انطالقا من منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كام تم تقدميها من

.قبل خرباء من هذه الهيئة الدولية من الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية واملغرب

من مشارك  عرشين  حوايل  مشاركة  اإلقليمية  التدريبية  الدورة   وعرفت 

والتقنيات والعلوم  للطاقة  الوطني  واملركز  والبيئة  واملعادن  الطاقة   وزارة 

التنظيمية الهيئات  من  ممثلني  إىل  باإلضافة  و”أمسنور”،   النووية 

والعربية اإلفريقية  البلدان  من  العديد  يف  البحث  مفاعالت  .ومشغيل 

www. alhadathpress.com مصدر

سالمة نووية.. املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النوويسالمة نووية.. املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   أبرز 

املغربية للمملكة  الدائم  االلتزام  أن  املرابط،  الخاّمر  “أمسنور”،   واإلشعاعي 

إطار اعتامد  خالل  من  يتجىل  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  تجاه   ومؤسساتها 

له والرتويج  النووي  لألمن  الدولية  واملعايري  االتفاقيات  مع  يتامىش  .تنظيمي 

نظمته إقليمية  تدريبية  عمل  لورشة  افتتاحية  كلمة  يف  املرابط،  السيد  وأوضح 

مفاعالت تفتيش  وعمليات  التنظيمي  والتقييم  الدراسة  حول  بعد  الوكالة عن   ا 

الدولية الوكالة  تجاه  املغرب  التزام  الجاري(، أن  أكتوبر   9 إىل   5 )من   البحث، 

عىل واإلشعاعي  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  تعزيز  يف   يروم املساهمة 

مبا يف املؤينة،  اإلشعاعات  تستخدم مصادر  التي  واألنشطة  املرافق   مستوى جميع 

.ذلك مفاعالت البحث املشغلة يف الدول األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

www. 20minutes.ma :مصدر
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Sécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site webSécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site web

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNur) a lancé, jeudi 
à Rabat, son nouveau site web dédié notamment à la

diffusion des informations pertinentes à l’adresse du 
grand public.

www. mapexpress.ma :مصدر

Sécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site webSécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site web

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNur) a lancé, jeudi 
à Rabat, son nouveau site web dédié notamment à 
la diffusion des informations pertinentes à l’adresse 
du grand public.
Engagée en faveur de la mise en œuvre de sa 
stratégie de communication, AMSSNur a procédé 
à la refonte de son site web afin de « renforcer 
son positionnement institutionnel aux niveaux 
national et international et d’atteindre son objectif 
stratégique de s’ériger en organisme réglementaire 
crédible, indépendant et transparent », indique 
l’agence dans un communiqué.
A cette occasion, son directeur général Khammar 
Mrabit a indiqué que le site vient répondre aux 
exigences législatives en vigueur, notamment la loi 
n°142-12 selon laquelle l’agence est tenue de prendre 
les dispositions nécessaires en vue d’informer le 
public sur les processus réglementaires des aspects 
relatifs à la sûreté des activités autorisées.
Ainsi, le nouveau site qui vise à concevoir une 
meilleure communication répond aussi aux 
exigences de la loi n°31-13 relative au droit d’accès à 
l’information auprès de toutes les administrations et 
institutions publiques.

Ce site contient un espace contenant notamment 
des communiqués et des dossiers de presse, une 
photothèque et une bibliothèque concernant 
l’activité de l’Agence, ainsi que des informations de 
portée nationale et régionale, a-t-il relevé, notant à 
cet égard que le continent africain est une priorité 
nationale et qu’AMSSNur mène diverses activités 
afin de contribuer à la promotion de la coopération 
Sud-Sud.
Outil fondamental de communication et d’information 
du public sur le processus réglementaire de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques, le site 
web offre une plateforme importante d’interaction 
avec les utilisateurs des sources de rayonnements 
ionisants au niveau national.
Se voulant intuitif et dynamique, ce site est conçu, 
entre autres, pour diffuser des informations 
pertinentes répondant aux besoins des partenaires 
nationaux et internationaux, du grand public et 
des médias à travers la publication des textes 
réglementaires (lois, décrets, arrêtés) et des guides 
de bonnes pratiques. Il permet une transparence 
optimale pour les utilisateurs et leur offre un système 
de navigation plus commode grâce à une table de 
navigation thématique permettant une recherche
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intuitive adaptée à tous les usagers.Consciente de 
l’importance et de l’impact des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, AMSSNur 
a investi dans la création de contenu pour son site 
web et ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. 
En 2019, et suite à la finalisation de l’étude de la

stratégie de communication, l’Agence a élaboré 
un plan de communication digitale, visant à 
accompagner ses campagnes de communication 
dans la durée et de connaitre et d’analyser les 
tendances.

www. mapecology.ma :مصدر

Sécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site webSécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site web

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNur) a lancé, jeudi 
à Rabat, son nouveau site web dédié notamment à 
la diffusion des informations pertinentes à l’adresse 
du grand public.
Engagée en faveur de la mise en œuvre de sa 
stratégie de communication, AMSSNur a procédé 
à la refonte de son site web afin de « renforcer 
son positionnement institutionnel aux niveaux 
national et international et d’atteindre son objectif 
stratégique de s’ériger en organisme réglementaire 
crédible, indépendant et transparent », indique 
l’agence dans un communiqué.
A cette occasion, son directeur général Khammar 
Mrabit a indiqué que le site vient répondre aux 
exigences législatives en vigueur, notamment la loi 
n°142-12 selon laquelle l’agence est tenue de prendre 
les dispositions nécessaires en vue d’informer le 
public sur les processus réglementaires des aspects 
relatifs à la sûreté des activités autorisées.
Ainsi, le nouveau site qui vise à concevoir une 
meilleure communication répond aussi aux 
exigences de la loi n°31-13 relative au droit d’accès 
à l’information auprès de toutes les administrations 
et institutions publiques. Ce site contient un 
espace contenant notamment des communiqués 
et des dossiers de presse, une photothèque et une 
bibliothèque concernant l’activité de l’Agence, 
ainsi que des informations de portée nationale et 
régionale, a-t-il relevé, notant à cet égard que le 
continent africain est une priorité nationale et

qu’AMSSNur mène diverses activités afin de 
contribuer à la promotion de la coopération Sud-
Sud.
Outil fondamental de communication et d’information 
du public sur le processus réglementaire de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques, le site 
web offre une plateforme importante d’interaction 
avec les utilisateurs des sources de rayonnements 
ionisants au niveau national.
Se voulant intuitif et dynamique, ce site est conçu, 
entre autres, pour diffuser des informations 
pertinentes répondant aux besoins des partenaires 
nationaux et internationaux, du grand public et 
des médias à travers la publication des textes 
réglementaires (lois, décrets, arrêtés) et des guides 
de bonnes pratiques. Il permet une transparence 
optimale pour les utilisateurs et leur offre un système 
de navigation plus commode grâce à une table de 
navigation thématique permettant une recherche 
intuitive adaptée à tous les usagers.
Consciente de l’importance et de l’impact des 
nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, AMSSNur a investi dans la 
création de contenu pour son site web et ses 
comptes officiels sur les réseaux sociaux. En 2019, 
et suite à la finalisation de l’étude de la stratégie 
de communication, l’Agence a élaboré un plan de 
communication digitale, visant à accompagner ses 
campagnes de communication dans la durée et de 
connaitre et d’analyser les tendances.

www. maprabat.ma :مصدر
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Sécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site webSécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site web

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNur) a lancé, jeudi 
à Rabat, son nouveau site web dédié notamment à 
la diffusion des informations pertinentes à l'adresse 
du grand public.
Engagée en faveur de la mise en œuvre de sa 
stratégie de communication, AMSSNur a procédé 
à la refonte de son site web afin de "renforcer son 
positionnement institutionnel aux niveaux national 
et international et d'atteindre son objectif stratégique 
de s'ériger en organisme réglementaire crédible, 
indépendant et transparent", indique l'agence dans 
un communiqué.
A cette occasion, son directeur général Khammar 
Mrabit a indiqué que le site vient répondre aux 
exigences législatives en vigueur, notamment la loi 
n°142-12 selon laquelle l'agence est tenue de prendre 
les dispositions nécessaires en vue d'informer le 
public sur les processus réglementaires des aspects 
relatifs à la sûreté des activités autorisées.
Ainsi, le nouveau site qui vise à concevoir une 
meilleure communication répond aussi aux 
exigences de la loi n°31-13 relative au droit d'accès à 
l'information auprès de toutes les administrations et 
institutions publiques.
Ce site contient un espace contenant notamment 
des communiqués et des dossiers de presse, une 
photothèque et une bibliothèque concernant 
l'activité de l'Agence, ainsi que des informations de 
portée nationale et régionale, a-t-il relevé, notant à 
cet égard que le continent africain est une priorité

nationale et qu'AMSSNur mène diverses activités 
afin de contribuer à la promotion de la coopération 
Sud-Sud. 
Outil fondamental de communication et d'information 
du public sur le processus réglementaire de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques, le site 
web offre une plateforme importante d'interaction 
avec les utilisateurs des sources de rayonnements 
ionisants au niveau national.
Se voulant intuitif et dynamique, ce site est conçu, 
entre autres, pour diffuser des informations 
pertinentes répondant aux besoins des partenaires 
nationaux et internationaux, du grand public et 
des médias à travers la publication des textes 
réglementaires (lois, décrets, arrêtés) et des guides 
de bonnes pratiques. Il permet une transparence 
optimale pour les utilisateurs et leur offre un système 
de navigation plus commode grâce à une table de 
navigation thématique permettant une recherche 
intuitive adaptée à tous les usagers.
Consciente de l'importance et de l'impact des 
nouvelles technologies de l'information et de 
la communication, AMSSNur a investi dans la 
création de contenu pour son site web et ses 
comptes officiels sur les réseaux sociaux. En 2019, 
et suite à la finalisation de l'étude de la stratégie 
de communication, l'Agence a élaboré un plan de 
communication digitale, visant à accompagner ses 
campagnes de communication dans la durée et de 
connaitre et d'analyser les tendances.

www. maroc.ma :مصدر
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Sécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site webSécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site web

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNur) a lancé, jeudi 
à Rabat, son nouveau site web, totalement reconçu 
pour diffuser des informations pertinentes au grand 
public.
Un communiqué de l’Agence indique que la refonte 
du site intervient pour « renforcer le positionnement 
institutionnel de l’AMSSNuR aux niveaux national et 
international et atteindre son objectif stratégique 
de s’ériger en organisme réglementaire crédible, 
indépendant et transparent ».

Intervenant à cette occasion, le directeur général 
de l’Agence, Khammar Mrabit a indiqué que le site 
vient répondre aux exigences législatives en vigueur, 
notamment la loi n°142-12 selon laquelle l’agence est 
tenue de prendre les dispositions nécessaires en vue 
d’informer le public sur les processus réglementaires 
des aspects relatifs à la sûreté des activités autorisées.
Ainsi, le nouveau site qui vise à concevoir une 
meilleure communication répond aussi aux 
exigences de la loi n°31-13 relative au droit d’accès 
à l’information auprès de toutes les administrations

www. hespress.com :مصدر

et institutions publiques.
Il propose un espace contenant notamment des 
communiqués et des dossiers de presse, une 
photothèque et une bibliothèque concernant 
l’activité de l’Agence, ainsi que des informations de 
portée nationale et régionale, a-t-il relevé, notant à 
cet égard que le continent africain est une priorité 
nationale et qu’AMSSNur mène diverses activités 
afin de contribuer à la promotion de la coopération 
Sud-Sud.

Et d’ajouter que consciente de l’importance et de 
l’impact des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, AMSSNur a investi dans 
la création de contenu pour son site web et ses 
comptes officiels sur les réseaux sociaux. En 2019, 
et suite à la finalisation de l’étude de la stratégie 
de communication, l’Agence a élaboré un plan de 
communication digitale, visant à accompagner ses 
campagnes de communication dans la durée et de 
connaitre et d’analyser les tendances.
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Sécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site webSécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site web

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNur) a lancé, ce 
jeudi, son nouveau site web pour une plus large 
diffusion des informations à destination du grand 
public. C’est également un outil fondamental de 
communication et d'information du public sur le 
processus réglementaire de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques.
Cette initiative intervient dans le cadre de la stratégie 
de communication de l’agence qui vise à "renforcer 
son positionnement institutionnel aux niveaux 
national et international et d'atteindre son objectif 
stratégique de s'ériger en organisme réglementaire 
crédible, indépendant et transparent", indique 
l'agence.
Présidant la cérémonie de lancement, le DG de 
l'AMSSNur, Khammar Mrabit a indiqué que le site 
vient répondre aux exigences législatives en vigueur, 
notamment la loi n°142-12 selon laquelle l'agence est 
tenue de prendre les dispositions nécessaires en vue 
d'informer le public sur les processus réglementaires 
des aspects relatifs à la sûreté des activités 
autorisées. Cette plateforme répond également aux 
exigences de la loi n°31-13 relative au droit d'accès à 
l'information auprès de toutes les administrations et 
institutions publiques.

Offrant un espace d’information au public, le site 
publie toute l’actualité de l’agence et du secteur au 
niveau national et régional, en procédant notamment 
au partage de communiqués et de dossiers de 
presse. Il contient également une photothèque 
et une bibliothèque qui présentera les différentes 
publications de l’agence et de ses partenaires. Le site 
web offre également une plateforme d'interaction 
avec les utilisateurs des sources de rayonnements 
ionisants au niveau national.
«Se voulant intuitif et dynamique, ce site est 
conçu, entre autres, pour diffuser des informations 
pertinentes répondant aux besoins des partenaires 
nationaux et internationaux, du grand public et 
des médias à travers la publication des textes 
réglementaires (lois, décrets, arrêtés) et des guides 
de bonnes pratiques. Il permet une transparence 
optimale pour les utilisateurs et leur offre un système 
de navigation plus commode grâce à une table de 
navigation thématique permettant une recherche 
intuitive adaptée à tous les usagers », explique M. 
Mrabit dans une déclaration à Matin TV.
Par ailleurs, et suite à une étude sur la stratégie de 
communication, l’AMSSNur a élaboré un plan de 
communication digitale visant à accompagner ses 
campagnes de communication dans la durée et de 
connaitre et d'analyser les tendances.

www. mapexpress.ma :مصدر
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Sécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site webSécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site web

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNur) a lancé, jeudi 
à Rabat, son nouveau site web dédié notamment à 
la diffusion des informations pertinentes à l'adresse 
du grand public.
Engagée en faveur de la mise en œuvre de sa 
stratégie de communication, AMSSNur a procédé 
à la refonte de son site web afin de "renforcer son 
positionnement institutionnel aux niveaux national 
et international et d'atteindre son objectif stratégique 
de s'ériger en organisme réglementaire crédible, 
indépendant et transparent", indique l'agence dans 
un communiqué.
A cette occasion, son directeur général Khammar 
Mrabit a indiqué que le site vient répondre aux 
exigences législatives en vigueur, notamment la loi 
n°142-12 selon laquelle l'agence est tenue de prendre 
les dispositions nécessaires en vue d'informer le 
public sur les processus réglementaires des aspects 
relatifs à la sûreté des activités autorisées.
Ainsi, le nouveau site qui vise à concevoir une 
meilleure communication répond aussi aux 
exigences de la loi n°31-13 relative au droit d'accès à 
l'information auprès de toutes les administrations et 
institutions publiques.
Ce site contient un espace contenant notamment 
des communiqués et des dossiers de presse, une 
photothèque et une bibliothèque concernant 
l'activité de l'Agence, ainsi que des informations de 
portée nationale et régionale, a-t-il relevé, notant à 
cet égard que le continent africain est une priorité

nationale et qu'AMSSNur mène diverses activités 
afin de contribuer à la promotion de la coopération 
Sud-Sud. 
Outil fondamental de communication et d'information 
du public sur le processus réglementaire de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques, le site 
web offre une plateforme importante d'interaction 
avec les utilisateurs des sources de rayonnements 
ionisants au niveau national.
Se voulant intuitif et dynamique, ce site est conçu, 
entre autres, pour diffuser des informations 
pertinentes répondant aux besoins des partenaires 
nationaux et internationaux, du grand public et 
des médias à travers la publication des textes 
réglementaires (lois, décrets, arrêtés) et des guides 
de bonnes pratiques. Il permet une transparence 
optimale pour les utilisateurs et leur offre un système 
de navigation plus commode grâce à une table de 
navigation thématique permettant une recherche 
intuitive adaptée à tous les usagers.
Consciente de l'importance et de l'impact des 
nouvelles technologies de l'information et de 
la communication, AMSSNur a investi dans la 
création de contenu pour son site web et ses 
comptes officiels sur les réseaux sociaux. En 2019, 
et suite à la finalisation de l'étude de la stratégie 
de communication, l'Agence a élaboré un plan de 
communication digitale, visant à accompagner ses 
campagnes de communication dans la durée et de 
connaitre et d'analyser les tendances.

www. mapexpress.ma :مصدر
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Lancement du nouveau site web d’AMSSNuRLancement du nouveau site web d’AMSSNuR

Afin de renforcer son positionnement institutionnel 
au niveau national et international, et pour atteindre 
son objectif stratégique ; celui de s’ériger en tant 
qu’organisme réglementaire crédible, indépendant 
et transparent, l’Agence Marocaine de Sûreté et de 
Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) 
a procédé à la refonte de son site web pour 
accompagner son développement, simplifier 
l’accès à l’information et concevoir une meilleure 
communication.
A cette occasion, AMSSNuR a organisé, le 15 octobre 
2020 à Rabat, une conférence de presse à laquelle un 
nombre restreint de journalistes a été convié et qui 
s’est déroulée dans le respect strict des consignes 
sanitaires liées à la Covid-19.
Conformément à l’article 172 de la loi n°142-12 
qui stipule qu’AMSSNuR est tenue de prendre les 
dispositions nécessaires en vue de l’information du 
public sur les processus réglementaires des aspects 
relatifs à la sûreté des activités autorisées, ainsi qu’à 
la loi n°31-13 relative au droit d’accès à l’information 
auprès de toutes les administrations et les institutions 
publiques, AMSSNuR a conçu son nouveau site web 
offrant un accès simple et rapide à ses visiteurs dans 
la perspective de garantir une navigation homogène 
et pratique pour tous les usagers.

Ce nouveau site web lancé par AMSSNuR, 
entièrement responsive, s’adapte aux différentes 
résolutions d’écrans en toute transparence pour les 
utilisateurs et leur offre un système de navigation 
plus commode grâce à une table de navigation 
thématique, permettant une recherche intuitive 
adaptée à tous les usagers.
Outil fondamental de communication et 
d’information du public sur le processus 
réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires 
et radiologiques, le nouveau site web d’AMSSNuR 
constitue une plateforme importante d’interaction 
avec les utilisateurs des sources de rayonnements 
ionisants au niveau national.
Se voulant intuitif et dynamique, le site web 
d’AMSSNuR est conçu, entre autres, pour diffuser 
des informations pertinentes répondant aux besoins 
des partenaires nationaux et internationaux, du 
grand public et des médias, pour publier les textes 
réglementaires (lois, décrets, arrêtés) et les guides de 
bonnes pratiques et pour permettre aux exploitants 
et aux utilisateurs d’accéder aux services d’AMSSNuR 
en ligne.
Il est à rappeler que cette action de communication 
s’inscrit dans le cadre de l’information du public sur 
le processus réglementaire et l’état de sûreté des 
activités et installations nucléaires ou radiologiques, 
qui représente l’une des principales fonctions 
d’AMSSNuR.

www. industries.ma :مصدر
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Pour vulgariser la chose nucléaire, l’AMSSNur s’offre un nouveau portail webPour vulgariser la chose nucléaire, l’AMSSNur s’offre un nouveau portail web

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNur) a lancé, jeudi 
à Rabat, son nouveau site web dédié notamment à 
la diffusion des informations pertinentes à l'adresse 
du grand public.
Engagée en faveur de la mise en œuvre de sa 
stratégie de communication, AMSSNur a procédé 
à la refonte de son site web afin de "renforcer son 
positionnement institutionnel aux niveaux national 
et international et d'atteindre son objectif stratégique 
de s'ériger en organisme réglementaire crédible, 
indépendant et transparent", indique l'agence dans 
un communiqué.
A cette occasion, son directeur général Khammar 
Mrabit a indiqué que le site vient répondre aux 
exigences législatives en vigueur, notamment la loi 
n°142-12 selon laquelle l'agence est tenue de prendre 
les dispositions nécessaires en vue d'informer le 
public sur les processus réglementaires des aspects 
relatifs à la sûreté des activités autorisées.
Ainsi, le nouveau site qui vise à concevoir une 
meilleure communication répond aussi aux 
exigences de la loi n°31-13 relative au droit d'accès à 
l'information auprès de toutes les administrations et 
institutions publiques.
Ce site contient un espace contenant notamment 
des communiqués et des dossiers de presse, une 
photothèque et une bibliothèque concernant 
l'activité de l'Agence, ainsi que des informations de 
portée nationale et régionale, a-t-il relevé, notant à 
cet égard que le continent africain est une priorité

nationale et qu'AMSSNur mène diverses activités 
afin de contribuer à la promotion de la coopération 
Sud-Sud. 
Outil fondamental de communication et d'information 
du public sur le processus réglementaire de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques, le site 
web offre une plateforme importante d'interaction 
avec les utilisateurs des sources de rayonnements 
ionisants au niveau national.
Se voulant intuitif et dynamique, ce site est conçu, 
entre autres, pour diffuser des informations 
pertinentes répondant aux besoins des partenaires 
nationaux et internationaux, du grand public et 
des médias à travers la publication des textes 
réglementaires (lois, décrets, arrêtés) et des guides 
de bonnes pratiques. Il permet une transparence 
optimale pour les utilisateurs et leur offre un système 
de navigation plus commode grâce à une table de 
navigation thématique permettant une recherche 
intuitive adaptée à tous les usagers.
Consciente de l'importance et de l'impact des 
nouvelles technologies de l'information et de 
la communication, AMSSNur a investi dans la 
création de contenu pour son site web et ses 
comptes officiels sur les réseaux sociaux. En 2019, 
et suite à la finalisation de l'étude de la stratégie 
de communication, l'Agence a élaboré un plan de 
communication digitale, visant à accompagner ses 
campagnes de communication dans la durée et de 
connaitre et d'analyser les tendances.

www. perspectivesmed.com :مصدر
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Sécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site webSécurité nucléaire: l’AMSSNur lance son nouveau site web

Rabat- 15 octobre 2020 -(MAP)-L'Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNur) a lancé, jeudi à Rabat, son nouveau site 
web dédié notamment à la diffusion des informations 
pertinentes à l'adresse du grand public.Engagée 
en faveur de la mise en œuvre de sa stratégie de 
communication, AMSSNur a procédé à la refonte

refonte de son site web afin de "renforcer son 
positionnement institutionnel aux niveaux national 
et international et d'atteindre son objectif stratégique 
de s'ériger en organisme réglementaire crédible, 
indépendant et transparent", indique l'agence dans 
un communiqué.

www. aman-alliance.org :مصدر

Morocco’s Nuclear Safety Agency Advances Public Information SharingMorocco’s Nuclear Safety Agency Advances Public Information Sharing

In addition to simplifying the concept of nuclear 
safety and security, AMSSNuR pledges to train over 
500 experts every year to operate within nuclear 
facilities in Morocco.
Rabat – Morocco’s Agency for Nuclear and 
Radiological Safety and Security (AMSSNuR) has 
launched its new website to reinforce its national 
and international positioning and further establish 

AMSSNuR also created the website with the aim to 
ease access to information on its work around nuclear 
and radiological safety and raise awareness about 
the legal framework governing nuclear material use 
in Morocco.
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The agency’s move also comes in compliance with 
law 31-13 on the right of access to information, 
as well as law 142-12 about various aspects of the 
safe management of nuclear energy, such as the 
treatment of radioactive waste, and the construction, 
design, testing, operating, and maintenance of 
nuclear and radioactive facilities.

Law 142-12 also administers the manufacturing, 
acquisition, and logistics process of sources of 
ionizing radiation, in addition to the extraction and 
processing of radioactive ores.

During a press conference on Thursday at its 
headquarters in Rabat, AMSSNuR General Director 
Khammar Mrabit stressed the importance of the 
agency’s intervention in the sectors involving 
nuclear and radioactive processes, namely medicine. 
Mrabit indicated that Morocco counts more than 25 
nuclear medicine centers.

“When nuclear energy is not well controlled and 
tracked [in the field of medicine], it becomes a danger 
on both operators and patients,” clarified the expert, 
noting that whoever operates nuclear facilities must 
be aware of the right dosage.

Read also: Cervical Cancer: IAEA Welcomes Morocco’s 
Expertise in Nuclear Medicine
Mrabit shed light on Morocco’s needs on the level of 
nuclear expertise, noting that the country requires 
more than 14,000 experts in nuclear safety and 
security to appropriately execute nuclear research 
and operations.

Among AMSSNuR’s strategic axes is training experts 
in Morocco in the field of nuclear safety and security. 
It does so through two agreements: One with the 
Moroccan Ministry of Education and one with the 
National Center for Energy, Nuclear Sciences and 
Techniques (CNESTEN).

These agreements are set to deliver 500 specialized 
technicians every year to gradually fill the national 
need for nuclear expertise. Applicants must 
have a minimum of two years of study after the 
baccalaureate.

“This will also generate job opportunities, given the 
necessity of having at least one nuclear expert in 
each nuclear facility.”

Raising awareness about AMSSNuR’s work
Training programs and campaigns will also concern 
applicants from the African continent, announced 
the general director.

Mrabit said that AMSSNuR has hosted over 60 
workshops since 2017 to raise awareness among 
African citizens about the nuclear safety and security 
agency’s legal framework in Morocco. “Now thanks 
to the website, raising awareness about our work on 
the national and international levels is much easier.”

Mrabit emphasized to Morocco World News the 
necessity of raising awareness among the youth 
through simplified tools and methods, given “the 
lack of awareness about nuclear energy in Morocco.”

“All our communication managers in AMSSNuR are 
young people, who understand the expectations of 
their generation,” said Mrabit.

“Our communication managers are doing a great job 
to attract the attention of young people via social 
media,” he added.

Mrabit has more than 30 years of experience in the 
domain of nuclear safety and security. In June he 
joined the Commission of Safety Standards (CSS) at 
the International Atomic Energy Agency (IAEA).

www. moroccoworldnews.com :مصدر
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Nuclear security: AMSSNur has a new websiteNuclear security: AMSSNur has a new website

The Moroccan Agency for Nuclear and Radiological 
Safety and Security (AMSSNur) launched its new 
website on Thursday in Rabat, completely redesigned 
to disseminate relevant information to the general 
public.

A press release from the Agency indicates that 
the site has been redesigned to “Strengthen the 
institutional positioning of AMSSNuR at national and 
international levels and achieve its strategic objective 
of establishing itself as a credible, independent and 
transparent regulatory body”.

Speaking on this occasion, the director general of 
the Agency, Khammar Mrabit indicated that the 
site meets the legislative requirements in force, in 
particular the law n ° 142-12 according to which the 
agency is required to take the necessary measures 
for inform the public about the regulatory processes 
on the safety aspects of licensed activities.

Thus, the new site, which aims to design better 
communication, also meets the requirements of Law 
No. 31-13 on the right of access to information from 
all administrations and public institutions.

 
It offers a space containing in particular press 
releases and press kits, a photo library and a library 
on the activity of the Agency, as well as information 
of national and regional scope, he noted, noting in 
this regard that the African continent is a national 
priority and that AMSSNur carries out various 
activities in order to contribute to the promotion of 
South-South cooperation.

And to add that aware of the importance and the 
impact of new information and communication 
technologies, AMSSNur has invested in the creation 
of content for its website and its official accounts on 
social networks. In 2019, and following the finalization 
of the study of the communication strategy, the 
Agency developed a digital communication plan, 
aiming to support its communication campaigns 
over time and to know and analyze trends.

www. archyde.com :مصدر
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Morocco’s Nuclear Safety Agency Advances Public Information SharingMorocco’s Nuclear Safety Agency Advances Public Information Sharing

In addition to simplifying the concept of nuclear 
safety and security, AMSSNuR pledges to train over 
500 experts every year to operate within nuclear 
facilities in Morocco.
Rabat – Morocco’s Agency for Nuclear and 
Radiological Safety and Security (AMSSNuR) has 
launched its new website to reinforce its national 
and international positioning and further establish 
itself as a credible, independent, and transparent 
regulatory agency.
AMSSNuR also created the website with the aim to 
ease access to information on its work around nuclear 
and radiological safety and raise awareness about 
the legal framework governing nuclear material use 
in Morocco.
The agency’s move also comes in compliance with 
law 31-13 on the right of access to information, 
as well as law 142-12 about various aspects of the 
safe management of nuclear energy, such as the 
treatment of radioactive waste, and the construction, 
design, testing, operating, and maintenance of 
nuclear and radioactive facilities.
Law 142-12 also administers the manufacturing, 
acquisition, and logistics process of sources of 
ionizing radiation, in addition to the extraction and 
processing of radioactive ores.
During a press conference on Thursday at its 
headquarters in Rabat, AMSSNuR General Director 
Khammar Mrabit stressed the importance of the 
agency’s intervention in the sectors involving 
nuclear and radioactive processes, namely medicine. 
Mrabit indicated that Morocco counts more than 25 
nuclear medicine centers.
“When nuclear energy is not well controlled and 
tracked [in the field of medicine], it becomes a danger 
on both operators and patients,” clarified the expert, 
noting that whoever operates nuclear facilities must 
be aware of the right dosage.
Mrabit shed light on Morocco’s needs on the level of 
nuclear expertise, noting that the country requires 
more than 14,000 experts in nuclear safety and

security to appropriately execute nuclear research 
and operations. 
Among AMSSNuR’s strategic axes is training experts 
in Morocco in the field of nuclear safety and security. 
It does so through two agreements: One with the 
Moroccan Ministry of Education and one with the 
National Center for Energy, Nuclear Sciences and 
Techniques (CNESTEN).
These agreements are set to deliver 500 specialized 
technicians every year to gradually fill the national 
need for nuclear expertise. Applicants must 
have a minimum of two years of study after the 
baccalaureate.
“This will also generate job opportunities, given the 
necessity of having at least one nuclear expert in 
each nuclear facility.”
Raising awareness about AMSSNuR’s work
Training programs and campaigns will also concern 
applicants from the African continent, announced 
the general director.
Mrabit said that AMSSNuR has hosted over 60 
workshops since 2017 to raise awareness among 
African citizens about the nuclear safety and security 
agency’s legal framework in Morocco. “Now thanks 
to the website, raising awareness about our work on 
the national and international levels is much easier.”
Mrabit emphasized to Morocco World News the 
necessity of raising awareness among the youth 
through simplified tools and methods, given “the 
lack of awareness about nuclear energy in Morocco.”
“All our communication managers in AMSSNuR are 
young people, who understand the expectations of 
their generation,” said Mrabit.
“Our communication managers are doing a great job 
to attract the attention of young people via social 
media,” he added.
Mrabit has more than 30 years of experience in the 
domain of nuclear safety and security. In June he 
joined the Commission of Safety Standards (CSS) at 

www. theworldnews.net :مصدر
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Nuclear Safety: AMSSNur has a new websiteNuclear Safety: AMSSNur has a new website

The Moroccan Nuclear and Radiological Safety 
Agency (AMSSNur) launched its new website on 
Thursday in Rabat, which has been completely 
redesigned to disseminate relevant information to 
the general public.
A press release from the agency indicates that the 
website is being redesigned “Strengthening the 
institutional positioning of AMSSNuR at the national 
and international level and achieving its strategic 
goal of establishing itself as a credible, independent 
and transparent regulatory authority.”
On this occasion, the Agency’s General Director, 
Khammar Mrabit, pointed out that the site complies 
with the applicable legal requirements, in particular 
Law No. 1
42-12, according to which the Agency must take 
the necessary measures to inform the public about 
the regulatory processes on the safety aspects of 
licensed activities.

Thus, the new website, aimed at better 
communication, also meets the requirements of 
Law 31-13 on the right of access to information of all 
administrations and public institutions.
It provides a space that contains notably press 
releases and press kits, a photo library and a library 
on the agency’s activities, as well as information from 
national and regional scope.The African continent 
is a national priority and AMSSNur is carrying out 
various activities to promote the South Contribute 
to southern cooperation.
In order to understand the importance and impact of 
new information and communication technologies, 
AMSSNur has invested in the creation of content for 
its website and official accounts on social networks. 
In 2019 and after completing the study of the 
communication strategy, the agency developed a 
digital communication plan aimed at supporting 
their communication campaigns over time and 
knowing and analyzing trends.

www. newsbeezer.com :مصدر

Nukleare Sicherheit: AMSSNur hat eine neue WebsiteNukleare Sicherheit: AMSSNur hat eine neue Website

Die marokkanische Agentur für nukleare und 
radiologische Sicherheit (AMSSNur) hat am 
Donnerstag in Rabat ihre neue Website gestartet, 
die komplett neu gestaltet wurde, um relevante 
Informationen an die breite Öffentlichkeit zu 
verbreiten.

Eine Pressemitteilung der Agentur weist darauf 
hin, dass die Neugestaltung der Website erfolgt 
“Stärkung der institutionellen Positionierung von 
AMSSNuR auf nationaler und internationaler Ebene 
und Erreichung seines strategischen Ziels, sich als 
glaubwürdige, unabhängige und transparente 
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Regulierungsbehörde zu etablieren.”
Bei dieser Gelegenheit wies der Generaldirektor 
der Agentur, Khammar Mrabit, darauf hin, dass der 
Standort die geltenden gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt, insbesondere das Gesetz Nr. 142-12, nach 
dem die Agentur die erforderlichen Maßnahmen zur 
Information der Öffentlichkeit ergreifen muss über die 
Regulierungsprozesse zu den Sicherheitsaspekten 
lizenzierter Aktivitäten.
Somit erfüllt die neue Website, die auf eine bessere 
Kommunikation abzielt, auch die Anforderungen 
des Gesetzes Nr. 31-13 über das Recht auf Zugang zu 
Informationen aller Verwaltungen und öffentlichen 
Einrichtungen.
Es bietet einen Raum, der insbesondere 
Pressemitteilungen und Pressemappen, eine 
Fotobibliothek und eine Bibliothek über die Tätigkeit

der Agentur sowie Informationen von nationalem 
und regionalem Umfang enthält, wobei er feststellte, 
dass der afrikanische Kontinent ein Staatsangehöriger 
ist Priorität und dass AMSSNur verschiedene 
Aktivitäten durchführt, um zur Förderung der Süd-
Süd-Zusammenarbeit beizutragen.
Um sich der Bedeutung und der Auswirkungen neuer 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
bewusst zu werden, hat AMSSNur in die Erstellung 
von Inhalten für seine Website und seine offiziellen 
Konten in sozialen Netzwerken investiert. Im Jahr 
2019 und nach Abschluss der Untersuchung der 
Kommunikationsstrategie entwickelte die Agentur 
einen digitalen Kommunikationsplan, der darauf 
abzielte, ihre Kommunikationskampagnen im Laufe 
der Zeit zu unterstützen und Trends zu kennen und 
zu analysieren.

www. nach-welt.com :مصدر

Физическая ядерная безопасность: у AMSSNur появился новый сайтФизическая ядерная безопасность: у AMSSNur появился новый сайт

Марокканское агентство по ядерной и 
радиологической безопасности (AMSSNur) 
открыло в четверг в Рабате свой новый 
веб-сайт, полностью переработанный для 
распространения соответствующей информации 
среди широкой общественности.
В пресс-релизе агентства указано, что сайт был 
переработан для «Укрепить институциональное 
положение AMSSNuR на национальном и 
международном уровнях и достичь своей 
стратегической цели – стать надежным, 
независимым и прозрачным регулирующим 
органом».
Выступая по этому поводу, генеральный директор 
агентства Хаммар Мрабит указал, что объект 
соответствует действующим законодательным 
требованиям, в частности, закону № 142-12, 
согласно которому агентство обязано принять 
необходимые меры для информировать 
общественность о регулирующих процессах 
по аспектам безопасности лицензируемой 
деятельности. Таким образом, новый сайт, 
направленный на улучшение коммуникации, 
также отвечает

требованиям Закона № 31-13 о праве доступа 
к информации от всех администраций и 
государственных учреждений.
Он предлагает пространство, содержащее, в 
частности, пресс-релизы и подборки материалов 
для прессы, библиотеку фотографий и библиотеку, 
посвященную деятельности Агентства, а также 
информацию национального и регионального 
масштаба, отметил он, отметив в этой связи, что 
Африканский континент является национальным 
приоритетом, и что AMSSNur осуществляет 
различные мероприятия, чтобы способствовать 
развитию сотрудничества Юг-Юг.
И чтобы добавить, что осознавая важность 
и влияние новых информационных и 
коммуникационных технологий, AMSSNur 
инвестировал средства в создание контента 
для своего веб-сайта и своих официальных 
аккаунтов в социальных сетях. В 2019 году, после 
завершения исследования коммуникационной 
стратегии, Агентство разработало цифровой 
коммуникационный план, направленный на 
поддержку своих коммуникационных кампаний с 
течением времени, а также на изучение и анализ 
тенденций.

www. nachedeu.com :مصدر
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سالمة نووية.. “أمسنور” تطلق موقعها اإللكرتوين الجديدسالمة نووية.. “أمسنور” تطلق موقعها اإللكرتوين الجديد

والسالمة لألمن  املغربية  الوكالة  أطلقت   –  الرباط 

“أمسنور واإلشعاعي  النووي  املجالني   ،“يف 

.اليوم الخميس بالرباط، موقعها اإللكرتوين الجديد املخصص للتواصل وإعالم العموم

www. mapexpress.ma :مصدر

املدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووياملدير العام ل”أمسنور”: املغرب اعتمد إطارا تنظيميا يتامىش مع املعايري الدولية لألمن النووي

 أطلقت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي "أمسنور"،

.يوم الخميس بالرباط، موقعها اإللكرتوين الجديد املخصص للتواصل وإعالم العموم

 وأوضحت الوكالة، يف بالغ، أنها أعادت تصميم موقعها اإللكرتوين لدعم تطويرها

 وتبسيط الولوج للمعلومات وضامن تواصل أفضل، وذلك من أجل تعزيز موقعها

 املؤسسايت الوطني والدويل، وتحقيق هدفها االسرتاتيجي بأن تصبح هيئة تنظيمية

 مستقلة ذات مصداقية وشفافية.وبهذه املناسبة، قال املدير العام للوكالة، الخامر

 املرابط، إن املوقع اإللكرتوين الجديد يأيت وفقا للقانون رقم 142-12 الذي ينص عىل

التنظيمية بالعمليات  العموم  الالزمة إلعالم  التدابري  باتخاذ  "أمسنور" ملزمة   أن 

القانون رقم 31-13 املتعلق  للجوانب املتعلقة بأمن األنشطة املرصح بها، وأيضا 

العمومية واملؤسسات  اإلدارات  جميع  من  املعلومات  عىل  الحصول  يف  .بالحق 

الخصوص عىل  يضم  فضاء  عىل  يتوفر  اإللكرتوين  املوقع  أن  إىل   وأشار 

بأنشطة خاصة  ومكتبة  للصور  ومكتبة  صحفية،  وملفات   بالغات 

وإقليمية وطنية  صبغة  تكتيس  معلومات  عن  فضال   ،الوكالة، 

"أمسنور" وأن  وطنية  أولوية  تعد  اإلفريقية  القارة  أن  الصدد  هذا  يف   مسجال 

جنوب-جنوب بالتعاون  النهوض  يف  اإلسهام  أجل  من  األنشطة  من  بعدد  .تقوم 

حول العموم  وإعالم  للتواصل  أساسية  أداة  ل"أمسنور"  الجديد  املوقع   ويعد 

ويشكل واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  التنظيمية   العمليات 

املستوى عىل  املؤينة  اإلشعاعات  مصادر  مستخدمي  مع  للتفاعل  مهمة   منصة 

تلبي معلومات  لنرش  دينامييك  بشكل  اإللكرتوين  املوقع  تصميم   الوطني.وتم 

نرش تخص  اإلعالم،  ووسائل  والعموم  والدوليني  الوطنيني  الرشكاء   احتياجات 

وكذا الجيدة،  املامرسات  وأدلة  والقرارات(  واملراسيم  )القوانني  التنظيمية   النصوص 

األنرتنت عرب  "أمسنور"  خدمات  إىل  الولوج  من  واملستخدمني  املشغلني   .لتمكني 

استثمرت واالتصال،  لإلعالم  الحديثة  التكنولوجيات  وتأثري  بأهمية  منها   ووعيا 

عىل الرسمية  وحساباتها  اإللكرتوين  موقعها  مضمون  إحداث  يف   "أمسنور" 

االسرتاتيجية دراسة  إنجاز  وعقب   ،2019 سنة  ففي  االجتامعي.  التواصل   مواقع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  أعدت   التواصلية، 

التواصلية حمالتها  مواكبة  يروم  الرقمي،  للتواصل  مخططا  .واإلشعاعي 

www. maroc.ma :مصدر
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الرقمنة تعرّف باشتغاالت الوكالة املغربية للسالمة النووية واإلشعاعيةالرقمنة تعرّف باشتغاالت الوكالة املغربية للسالمة النووية واإلشعاعية

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  أطلقتها  جديدة  تواصلية   منصة 

 النووي واإلشعاعي، املعروفة اختصارا بـ”أمسنور”، وذلك بإضفاء حلة جديدة عىل

أمثل إشعاع  الرقمي ومتكن من  للتحدي  تستجيب  الرسمي،  اإللكرتوين  .موقعها 

 الحلة الجديدة التي كشفت بعض تفاصيلها مبقر الوكالة يف العاصمة الرباط، صباح

 اليوم األربعاء، تروم باألساس تعزيز موقع “أمسنور” وطنيا ودوليا، واملساهمة يف

مستقلة تنظيمية  هيئة  املؤسسة  تصبح  أن  وهو  االسرتاتيجي،  الهدف  .تحقيق 

 وأوضحت الوكالة، خالل تقديم الصيغة الجديدة للموقع، أن األخري متكيف مع درجات

 دقة الشاشات املختلفة بشفافية كاملة للمستخدمني، ويوفر لهم نظام تصفح أكرث

.مالءمة بفضل جدول تنقل مواضيعي، مام يسمح ببحث مالئم لجميع املستخدمني

يف محورية  أداة  الرشكة،  مسؤويل  إفادات  وفق  الجديد،  “أمسنور”  موقع   ويعد 

 العمليات التنظيمية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، ويشكل منصة

الوطني املستوى  عىل  املؤينة  اإلشاعات  مصادر  مستخدمي  مع  للتفاعل  .مهمة 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابطي،  الخامر   قال 

عموم مع  التواصل  لتعزيز  “يأيت  اليوم  لقاء  إن  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املهتم الجمهور  من  الجديد  اإللكرتوين  املوقع  خدمات  وتقريب  .“املغاربة، 

أن اإللكرتونية،  هسربيس  لجريدة  ترصيح  يف  املرابط،   وأضاف 

مؤكدا املجاالت”،  جميع  يف  األشعة  استعامل  تراقب  تزال  ما   “االشتغاالت 

الطبي، بالجانب  املرتبطة  االستعامالت  يف  خصوصا  املعاينة،   أهمية 

منها الترضر  عوض  األشعة  من  االستفادة  من  الناس  متكني  .ورضورة 

 وأكمل املتحدث قائال: “من املهم إطالع الناس عىل كافة التفاصيل، واملوقع الجديد

 يتيح هذا األمر”، وشدد عىل رضورة توحيد الجهود إليقاف الحوادث واألمراض التي

.تتسبب فيها جرعات زائدة من األشعة، كام مثن دور اإلعالم يف التحسيس والتوعية

www. hespress.com مصدر

سالمة نووية.. "أمسنور" تطلق موقعها اإللكرتوين الجديدسالمة نووية.. "أمسنور" تطلق موقعها اإللكرتوين الجديد

 أطلقت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي "أمسنور"،

.اليوم الخميس بالرباط، موقعها اإللكرتوين الجديد املخصص للتواصل وإعالم العموم

لدعم اإللكرتوين  موقعها  تصميم  أعادت  أنها  بالغ،  يف  الوكالة،   وأوضحت 

وذلك أفضل،  تواصل  وضامن  للمعلومات  الولوج  وتبسيط   تطويرها 

هدفها وتحقيق  والدويل،  الوطني  املؤسسايت  موقعها  تعزيز  أجل   من 

وشفافية مصداقية  ذات  مستقلة  تنظيمية  هيئة  تصبح  بأن  .االسرتاتيجي 

اإللكرتوين املوقع  إن  املرابط،  الخامر  للوكالة،  العام  املدير  قال  املناسبة،   وبهذه 

ملزمة "أمسنور"  أن  عىل  ينص  الذي   12-142 رقم  للقانون  وفقا  يأيت   الجديد 

للجوانب التنظيمية  بالعمليات  العموم  إلعالم  الالزمة  التدابري   باتخاذ 

بالحق املتعلق   13-31 رقم  القانون  وأيضا  بها،  املرصح  األنشطة  بأمن   املتعلقة 

العمومية واملؤسسات  اإلدارات  جميع  من  املعلومات  عىل  الحصول  .يف 

الخصوص عىل  يضم  فضاء  عىل  يتوفر  اإللكرتوين  املوقع  أن  إىل   وأشار 

بأنشطة خاصة  ومكتبة  للصور  ومكتبة  صحفية،  وملفات   بالغات 

وإقليمية وطنية  صبغة  تكتيس  معلومات  عن  فضال  الوكالة، 

"أمسنور" ، وأن  وطنية  أولوية  تعد  اإلفريقية  القارة  أن  الصدد  هذا  يف   مسجال 

جنوب-جنوب بالتعاون  النهوض  يف  اإلسهام  أجل  من  األنشطة  من  بعدد  .تقوم 

حول العموم  وإعالم  للتواصل  أساسية  أداة  ل"أمسنور"  الجديد  املوقع   ويعد 

 العمليات التنظيمية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، ويشكل منصة

الوطني املستوى  عىل  املؤينة  اإلشعاعات  مصادر  مستخدمي  مع  للتفاعل  .مهمة 

احتياجات تلبي  معلومات  لنرش  دينامييك  بشكل  اإللكرتوين  املوقع  تصميم   وتم 

النصوص نرش  تخص  اإلعالم،  ووسائل  والعموم  والدوليني  الوطنيني   الرشكاء 

وكذا الجيدة،  املامرسات  وأدلة  والقرارات(  واملراسيم  )القوانني   التنظيمية 

األنرتنت عرب  "أمسنور"  خدمات  إىل  الولوج  من  واملستخدمني  املشغلني  .لتمكني 

استثمرت واالتصال،  لإلعالم  الحديثة  التكنولوجيات  وتأثري  بأهمية  منها   ووعيا 

عىل الرسمية  وحساباتها  اإللكرتوين  موقعها  مضمون  إحداث  يف   "أمسنور" 

االسرتاتيجية دراسة  إنجاز  وعقب   ،2019 سنة  ففي  االجتامعي.  التواصل   مواقع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  أعدت   التواصلية، 

التواصلية حمالتها  مواكبة  يروم  الرقمي،  للتواصل  مخططا  .واإلشعاعي 

www. 20minutes.ma :مصدر
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سالمة نووية.. “أمسنور” تطلق موقعها اإللكرتوين الجديدسالمة نووية.. “أمسنور” تطلق موقعها اإللكرتوين الجديد

 أطلقت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي “أمسنور”،

اليوم الخميس بالرباط، موقعها اإللكرتوين الجديد املخصص للتواصل وإعالم العموم

لدعم اإللكرتوين  موقعها  تصميم  أعادت  أنها  بالغ،  يف  الوكالة،  .وأوضحت 

وذلك أفضل،  تواصل  وضامن  للمعلومات  الولوج  وتبسيط   تطويرها 

هدفها وتحقيق  والدويل،  الوطني  املؤسسايت  موقعها  تعزيز  أجل   من 

وشفافية مصداقية  ذات  مستقلة  تنظيمية  هيئة  تصبح  بأن      .االسرتاتيجي 

www.20minutes.ma :مصدر

سالمة نووية.. "أمسنور" تطلق موقعها اإللكرتوين الجديدسالمة نووية.. "أمسنور" تطلق موقعها اإللكرتوين الجديد

 أطلقت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي "أمسنور"،

.اليوم الخميس بالرباط، موقعها اإللكرتوين الجديد املخصص للتواصل وإعالم العموم

لدعم اإللكرتوين  موقعها  تصميم  أعادت  أنها  بالغ،  يف  الوكالة،   وأوضحت 

وذلك أفضل،  تواصل  وضامن  للمعلومات  الولوج  وتبسيط   تطويرها 

هدفها وتحقيق  والدويل،  الوطني  املؤسسايت  موقعها  تعزيز  أجل   من 

وشفافية مصداقية  ذات  مستقلة  تنظيمية  هيئة  تصبح  بأن  .االسرتاتيجي 

اإللكرتوين املوقع  إن  املرابط،  الخامر  للوكالة،  العام  املدير  قال  املناسبة،   وبهذه 

ملزمة "أمسنور"  أن  عىل  ينص  الذي   12-142 رقم  للقانون  وفقا  يأيت   الجديد 

للجوانب التنظيمية  بالعمليات  العموم  إلعالم  الالزمة  التدابري   باتخاذ 

بالحق املتعلق   13-31 رقم  القانون  وأيضا  بها،  املرصح  األنشطة  بأمن   املتعلقة 

العمومية واملؤسسات  اإلدارات  جميع  من  املعلومات  عىل  الحصول  .يف 

الخصوص عىل  يضم  فضاء  عىل  يتوفر  اإللكرتوين  املوقع  أن  إىل   وأشار 

بأنشطة خاصة  ومكتبة  للصور  ومكتبة  صحفية،  وملفات   بالغات 

وإقليمية وطنية  صبغة  تكتيس  معلومات  عن  فضال   ،الوكالة، 

"أمسنور" وأن  وطنية  أولوية  تعد  اإلفريقية  القارة  أن  الصدد  هذا  يف   مسجال 

جنوب-جنوب بالتعاون  النهوض  يف  اإلسهام  أجل  من  األنشطة  من  بعدد  .تقوم 

حول العموم  وإعالم  للتواصل  أساسية  أداة  ل"أمسنور"  الجديد  املوقع   ويعد 

 العمليات التنظيمية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، ويشكل منصة

الوطني املستوى  عىل  املؤينة  اإلشعاعات  مصادر  مستخدمي  مع  للتفاعل  .مهمة 

احتياجات تلبي  معلومات  لنرش  دينامييك  بشكل  اإللكرتوين  املوقع  تصميم   وتم 

النصوص نرش  تخص  اإلعالم،  ووسائل  والعموم  والدوليني  الوطنيني   الرشكاء 

وكذا الجيدة،  املامرسات  وأدلة  والقرارات(  واملراسيم  )القوانني   التنظيمية 

األنرتنت عرب  "أمسنور"  خدمات  إىل  الولوج  من  واملستخدمني  املشغلني  .لتمكني 

استثمرت واالتصال،  لإلعالم  الحديثة  التكنولوجيات  وتأثري  بأهمية  منها   ووعيا 

عىل الرسمية  وحساباتها  اإللكرتوين  موقعها  مضمون  إحداث  يف   "أمسنور" 

االسرتاتيجية دراسة  إنجاز  وعقب   ،2019 سنة  ففي  االجتامعي.  التواصل   مواقع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  أعدت   التواصلية، 

التواصلية حمالتها  مواكبة  يروم  الرقمي،  للتواصل  مخططا  .واإلشعاعي 

www. klyoum.com :مصدر
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الرقمنة تعرّف باشتغاالت الوكالة املغربية للسالمة النووية واإلشعاعيةالرقمنة تعرّف باشتغاالت الوكالة املغربية للسالمة النووية واإلشعاعية

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  أطلقتها  جديدة  تواصلية   منصة 

 النووي واإلشعاعي، املعروفة اختصارا ب"أمسنور"، وذلك بإضفاء حلة جديدة عىل

أمثل. إشعاع  الرقمي ومتكن من  للتحدي  تستجيب  الرسمي،  اإللكرتوين  موقعها 

العاصمة الرباط، يف  الوكالة  مبقر  تفاصيلها  بعض  كشفت   الحلة الجديدة التي 

 صباح اليوم األربعاء، تروم باألساس تعزيز موقع "أمسنور" وطنيا ودوليا، واملساهمة

يف تحقيق الهدف االسرتاتيجي، وهو أن تصبح املؤسسة هيئة تنظيمية مستقلة.

األخري متكيف مع أن  الصيغة الجديدة للموقع،  تقديم  الوكالة، خالل   وأوضحت 

املختلفة بشفافية كاملة للمستخدمني، ويوفر لهم نظام الشاشات   درجات دقة 

 تصفح أكرث مالءمة بفضل جدول تنقل مواضيعي، مام يسمح ببحث مالئم لجميع

 املستخدمني ويعد موقع "أمسنور" الجديد، وفق إفادات مسؤويل الرشكة، أداة محورية

يف العمليات التنظيمية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، ويشكل منصة

الوطني. املستوى  عىل  املؤينة  اإلشاعات  مصادر  مستخدمي  مع  للتفاعل  مهمة 

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  املرابطي،  الخامر   وقال 

 النووي واإلشعاعي، إن لقاء اليوم "يأيت لتعزيز التواصل مع عموم املغاربة، وتقريب

ترصيح يف  املرابط،  املهتم".وأضاف  الجمهور  من  الجديد  اإللكرتوين  املوقع   خدمات 

 لجريدة هسربيس اإللكرتونية، أن "االشتغاالت ما تزال تراقب استعامل األشعة يف

 جميع املجاالت"، مؤكدا أهمية املعاينة، خصوصا يف االستعامالت املرتبطة بالجانب

منها.وأكمل الترضر  األشعة عوض  االستفادة من  الناس من   الطبي، ورضورة متكني 

يتيح الجديد  التفاصيل، واملوقع  الناس عىل كافة  املهم إطالع   املتحدث قائال: "من 

التي واألمراض  الحوادث  إليقاف  الجهود  توحيد  رضورة  عىل  وشدد  األمر"،   هذا 

.تتسبب فيها جرعات زائدة من األشعة، كام مثن دور اإلعالم يف التحسيس والتوعية

www. maghress.com مصدر

الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تطلق موقعها اإللكرتوين الجديدالوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي تطلق موقعها اإللكرتوين الجديد

 أطلقت الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي "أمسنور"،

.اليوم الخميس بالرباط، موقعها اإللكرتوين الجديد املخصص للتواصل وإعالم العموم

لدعم اإللكرتوين  موقعها  تصميم  أعادت  أنها  بالغ،  يف  الوكالة،   وأوضحت 

وذلك أفضل،  تواصل  وضامن  للمعلومات  الولوج  وتبسيط   تطويرها 

هدفها وتحقيق  والدويل،  الوطني  املؤسسايت  موقعها  تعزيز  أجل   من 

وشفافية مصداقية  ذات  مستقلة  تنظيمية  هيئة  تصبح  بأن  .االسرتاتيجي 

اإللكرتوين املوقع  إن  املرابط،  الخامر  للوكالة،  العام  املدير  قال  املناسبة،   وبهذه 

ملزمة "أمسنور"  أن  عىل  ينص  الذي   12-142 رقم  للقانون  وفقا  يأيت   الجديد 

للجوانب التنظيمية  بالعمليات  العموم  إلعالم  الالزمة  التدابري   باتخاذ 

بالحق املتعلق   13-31 رقم  القانون  وأيضا  بها،  املرصح  األنشطة  بأمن   املتعلقة 

العمومية واملؤسسات  اإلدارات  جميع  من  املعلومات  عىل  الحصول  .يف 

الخصوص عىل  يضم  فضاء  عىل  يتوفر  اإللكرتوين  املوقع  أن  إىل   وأشار 

بأنشطة خاصة  ومكتبة  للصور  ومكتبة  صحفية،  وملفات   بالغات 

وإقليمية وطنية  صبغة  تكتيس  معلومات  عن  فضال   ،الوكالة، 

"أمسنور" وأن  وطنية  أولوية  تعد  اإلفريقية  القارة  أن  الصدد  هذا  يف   مسجال 

جنوب-جنوب بالتعاون  النهوض  يف  اإلسهام  أجل  من  األنشطة  من  بعدد  .تقوم 

حول العموم  وإعالم  للتواصل  أساسية  أداة  ل"أمسنور"  الجديد  املوقع   ويعد 

 العمليات التنظيمية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، ويشكل منصة

الوطني املستوى  عىل  املؤينة  اإلشعاعات  مصادر  مستخدمي  مع  للتفاعل  .مهمة 

احتياجات تلبي  معلومات  لنرش  دينامييك  بشكل  اإللكرتوين  املوقع  تصميم   وتم 

النصوص نرش  تخص  اإلعالم،  ووسائل  والعموم  والدوليني  الوطنيني   الرشكاء 

وكذا الجيدة،  املامرسات  وأدلة  والقرارات(  واملراسيم  )القوانني   التنظيمية 

األنرتنت عرب  "أمسنور"  خدمات  إىل  الولوج  من  واملستخدمني  املشغلني  .لتمكني 

استثمرت واالتصال،  لإلعالم  الحديثة  التكنولوجيات  وتأثري  بأهمية  منها   ووعيا 

عىل الرسمية  وحساباتها  اإللكرتوين  موقعها  مضمون  إحداث  يف   "أمسنور" 

االسرتاتيجية دراسة  إنجاز  وعقب   ،2019 سنة  ففي  االجتامعي.  التواصل   مواقع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  أعدت   التواصلية، 

التواصلية حمالتها  مواكبة  يروم  الرقمي،  للتواصل  مخططا  .واإلشعاعي 
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Près de Près de 600600 installations inspectées depuis la création de l’AMSSNuR en  installations inspectées depuis la création de l’AMSSNuR en 20162016

Quelque 600 installations ont déjà été inspectées 
pour s’assurer du respect des normes établis en 
matière d’usage des rayonnements ionisants. Ces 
inspections ont été assurées par les 20 inspecteurs 
de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques, qui vient de souffler sa 
quatrième bougie.
Pas moins de 600 installations ont été inspectées par 
l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires 
et radiologiques (AMSSNuR), depuis sa création en 
2016, pour s’assurer du respect des normes établies 
en matière d’usage des rayonnements ionisants. 
L’information a été dévoilée jeudi par le directeur 
général de cette structure, Khemmar Mrabit, lors 
d’une conférence de presse organisée mardi dernier 
pour présenter la nouvelle version du site web 
de l’Agence.Déployés dans plusieurs domaines, 
notamment la médecine nucléaire, la radiologie et la 
radiothérapie, mais aussi dans le secteur industriel, 
de recherche et d’agriculture, les rayonnements 
ionisants revêtent une importance majeure dans 
l’amélioration des services proposés aux citoyens. 
Mais leur usage reste encadré et contrôlé en vue 
d’assurer une radioprotection totale des travailleurs, 
du public et de l’environnement. C’est le rôle que 
joue justement l’AMSSNuR qui veille à inspecter 
les installations déjà mises en place, mais aussi les 
installations en cours de création afin d’octroyer 
les autorisations aux établissements déployant ce 
genre de rayonnements avant le démarrage de leurs 
activités. L’agence fait état dans ce sens de l’octroi de 
973 autorisations en 2019. 

Outre le contrôle des installations, l’Agence forme 
également ses propres cadres. Cette structure 
organise ainsi pas moins de 8 sessions de formation 
par an au profit de ses inspecteurs en partenariat avec 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 
une organisation intergouvernementale spécialisée, 
placée sous l’égide des Nations unies, dans le but de 
parfaire leur connaissance. Par ailleurs, l’Agence se 
prépare à signer un mémorandum d’entente, au cours 
de la semaine prochaine, avec le département de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique et celui de l’Énergie et 
des mines afin de créer des formations spécialisées 
dans le domaine de la radioprotection. L’objectif 
est de former 500 techniciens chaque année dans 
l’objectif de répondre aux besoins exprimés sur le 
marché et qui sont estimées à 14.000 emplois, dont 
8.000 postes rien qu’au niveau du secteur médical. 
-------------------------------------------------------
L’AMSSNuR dévoile la nouvelle version de sa 
plateforme numérique
Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques, Khemmar 
Mrabit, a présenté jeudi la nouvelle version du 
site web revisité pour mieux accompagner cette 
structure. Le nouveau site web vise à garantir le 
rayonnement de cette agence sur les plans africain 
et international, ainsi que l’accompagnement de son 
développement. La nouvelle plateforme numérique 
garantit en outre un meilleur accès à l’information et 
plus d’interactivité avec le grand public et les médias.
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Les délais de paiement remontent légèrement à Les délais de paiement remontent légèrement à 38,8638,86 jours à fin septembre jours à fin septembre

Les délais de paiement déclarés par les entreprises 
et établissements publics sont restés relativement 
stables à fin septembre dernier. Selon l’Observatoire 
des délais de paiement (ODP), la situation au 3 
novembre fait ressortir une moyenne des délais 
déclarés par ces structures de 38,86 jours, contre 
38,02 en août dernier, 40,50 en juillet, 40,58 en 
juin et 42 jours à fin décembre 2019. Dans le détail, 
l’ODP indique que les délais les plus courts ont été 
déclarés par Archives du Maroc qui tient la corde 
avec 4 jours, suivi de la Société nationale de garantie 
et de financement de l’entreprise (SNGFE) (5 j) et 
de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaire et radiologique (6 j). Quant aux délais les 
plus longs, ils ont été déclarés par la Société d’études 
et de réalisation audiovisuelles (Soread) avec 212 
jours, devant la Société nationale de réalisation et de 
gestion des stades (211 j) et de l’Office national de

l’eau et de l’électricité (134 j). L’Observatoire liste 
15 EEP qui ne répondent pas aux réclamations des 
fournisseurs sur la plateforme Ajal. L’Université 
Hassan II de Casablanca arrive en tête avec 23 
réclamations en instance, suivie de l’Office de la 
formation professionnelle et de la promotion du 
travail (OFPPT) avec 13 réclamations et du Centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda avec 
4 réclamations en instance. L’Observatoire recense 
quelque 80 établissements qui n’ont pas servi leurs 
délais de paiement au 30 septembre 2020. Il s’agit, 
entre autres, de Autoroutes du Maroc, l’Agence pour 
le développement agricole et l’Agence nationale 
des ports. Rappelons que le gouvernement avait 
mise en ligne, en octobre 2018, la plateforme Ajal 
pour la réception et le traitement, par les EEP, des 
réclamations des fournisseurs concernant les délais 
de paiement de leurs prestations. 
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L'AMSSNuR participe aux travaux de la conférence internationale sur la sûreté radiologiqueL'AMSSNuR participe aux travaux de la conférence internationale sur la sûreté radiologique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) prend 
part aux travaux de la conférence internationale 
sur la sûreté radiologique, organisée par l’Agence 
Internationale de l’énergie atomique (AIEA) du 9 au 
20 novembre 2020.
Cette conférence virtuelle vise à faire le point sur 
la situation mondiale de la sûreté radiologique et 
constitue un forum pour l’échange d’informations 
sur les expériences de ses États membres dans 
l’application du système de protection radiologique 
pour la protection des travailleurs, des patients, du 
public et de l’environnement, tel que prévu dans 
les normes de sûreté nucléaires et radiologiques de 
l’AIEA, a indiqué l'AMSSNuR dans un communiqué.
Au cours de cet événement international, le directeur 
général de l'AMSSNuR Khammar Mrabit a présidé 
une session sur la culture de sûreté, où il a insisté 
sur la nécessité d'établir une culture de sûreté et de 
sécurité solide pour tous les organismes œuvrant 
dans les domaines nucléaires et radiologiques.Lors 
d’une autre session portant sur la communication 
sur les risques, M. Mrabit a fait une présentation 
intitulée "Information et communication en 
sûreté radiologique : défis et bonnes pratiques 
retenus de l'expérience marocaine", dans laquelle 
il a mis en exergue les efforts fournis par l'agence 
en tant qu’autorité réglementaire, en termes de 
communication avec les professionnels des secteurs 
nucléaires et radiologiques et de communication 
en cas de situation d’urgence, celle-ci étant 
considérée comme une composante essentielle de 
la communication sur les risques.

En outre, neuf posters scientifiques ont également 
été présentés par les collaborateurs d’AMSSNuR. 
Ils ont porté sur différentes thématiques touchant 
l'approche marocaine concernant le renforcement 
des capacités en sûreté radiologique, la création 
d'un système de contrôle réglementaire fonctionnel, 
efficace et durable, l'approche graduée adoptée par 
l'agence, le programme d'inspection réglementaire 
d’AMSSNuR, la stratégie de formation en sûreté 
et sécurité nucléaires et radiologiques, la 
radioprotection dans les applications non médicales 
au Royaume, l’amélioration de la protection 
radiologique au niveau national dans les situations 
d'exposition prévues et la radioprotection dans le 
domaine médical.De même, l'AMSSNuR copréside 
l’une des sessions organisées en marge de cette 
conférence, réservées aux jeunes professionnels 
dans le but d’assurer la disponibilité des experts 
en radioprotection, ce qui garantira l’amélioration 
continue de la sûreté radiologique, souligne le 
communiqué, ajoutant que les travaux de ces sessions 
permettront à ces jeunes professionnels d'élargir 
leurs perspectives, d'établir des contacts et d'adopter 
de nouvelles idées et concepts dans ce domaine 
spécialisé de la science et de la technologie.A travers 
sa participation à cette conférence, l'agence partage 
l’expérience marocaine dans le domaine de la sûreté 
radiologique, les principaux défis auquel le Royaume 
doit faire face dans ce domaine et les solutions et 
opportunités possibles en la matière.
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L'AMSSNuR participe aux travaux de la conférence internationale sur la sûreté radiologiqueL'AMSSNuR participe aux travaux de la conférence internationale sur la sûreté radiologique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a pris part aux 
travaux de la conférence internationale sur la sûreté 
radiologique, organisée par l’Agence Internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) du 9 au 20 novembre 
2020.Cette conférence virtuelle vise à faire le point 
sur la situation mondiale de la sûreté radiologique 
et constitue un forum pour l’échange d’informations 
sur les expériences de ses États membres dans 
l’application du système de protection radiologique 
pour la protection des travailleurs, des patients, du 
public et de l’environnement, tel que prévu dans 
les normes de sûreté nucléaires et radiologiques de 
l’AIEA, a indiqué l'AMSSNuR dans un communiqué.
Au cours de cet événement international, le directeur 
général de l'AMSSNuR Khammar Mrabit a présidé 
une session sur la culture de sûreté, où il a insisté 
sur la nécessité d'établir une culture de sûreté et de 
sécurité solide pour tous les organismes œuvrant 
dans les domaines nucléaires et radiologiques.Lors 
d’une autre session portant sur la communication 
sur les risques, M. Mrabit a fait une présentation 
intitulée "Information et communication en 
sûreté radiologique : défis et bonnes pratiques 
retenus de l'expérience marocaine", dans laquelle 
il a mis en exergue les efforts fournis par l'agence 
en tant qu’autorité réglementaire, en termes de 
communication avec les professionnels des secteurs 
nucléaires et radiologiques et de communication 
en cas de situation d’urgence, celle-ci étant 
considérée comme une composante essentielle de 
la communication sur les risques.

En outre, neuf posters scientifiques ont également 
été présentés par les collaborateurs d’AMSSNuR. 
Ils ont porté sur différentes thématiques touchant 
l'approche marocaine concernant le renforcement 
des capacités en sûreté radiologique, la création 
d'un système de contrôle réglementaire fonctionnel, 
efficace et durable, l'approche graduée adoptée par 
l'agence, le programme d'inspection réglementaire 
d’AMSSNuR, la stratégie de formation en sûreté 
et sécurité nucléaires et radiologiques, la 
radioprotection dans les applications non médicales 
au Royaume, l’amélioration de la protection 
radiologique au niveau national dans les situations 
d'exposition prévues et la radioprotection dans le 
domaine médical.De même, l'AMSSNuR copréside 
l’une des sessions organisées en marge de cette 
conférence, réservées aux jeunes professionnels 
dans le but d’assurer la disponibilité des experts 
en radioprotection, ce qui garantira l’amélioration 
continue de la sûreté radiologique, souligne le 
communiqué, ajoutant que les travaux de ces sessions 
permettront à ces jeunes professionnels d'élargir 
leurs perspectives, d'établir des contacts et d'adopter 
de nouvelles idées et concepts dans ce domaine 
spécialisé de la science et de la technologie.A travers 
sa participation à cette conférence, l'agence partage 
l’expérience marocaine dans le domaine de la sûreté 
radiologique, les principaux défis auquel le Royaume 
doit faire face dans ce domaine et les solutions et 
opportunités possibles en la matière.
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أمسنور تشارك يف املؤمتر الدويل لألمن اإلشعاعي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذريةأمسنور تشارك يف املؤمتر الدويل لألمن اإلشعاعي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  تشارك   –  الرباط 

الجاري نونرب   20 إىل   9 من  الفرتة  يف   ، )أمسنور(  واإلشعاعي   النووي 

.يف أعامل املؤمتر الدويل لألمن اإلشعاعي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،

www.mapexpress.ma :مصدر

أمسنور تشارك يف املؤمتر الدويل لألمن اإلشعاعي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذريةأمسنور تشارك يف املؤمتر الدويل لألمن اإلشعاعي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  تشارك   –  لرباط 

املؤمتر أعامل  يف   ، الجاري  نونرب   20 إىل   9 من  الفرتة  يف   ، )أمسنور(   واإلشعاعي 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  تنظمه  الذي  اإلشعاعي  لألمن  .الدويل 

 وحسب بالغ للوكالة، فإن هذا املؤمتر االفرتايض يهدف إىل تقييم الوضع العاملي لألمن

 اإلشعاعي وخلق منصة لتبادل املعلومات حول تجارب الدول األعضاء يف تطبيق

النحو عىل  والبيئة،  والعموم  واملرىض  العامل  لحامية  اإلشعاع  من  الحامية   نظام 

.املنصوص عليه يف معايري األمن النووي واإلشعاعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ألمسنور العام  املدير  ترأس  الدويل،  الحدث  هذا  خالل  أنه  ذاته  املصدر   وأضاف 

 الخامر املرابط، جلسة حول ثقافة األمن حيث ركز عىل أهمية إنشاء ثقافة قوية

.لألمن والسالمة من طرف جميع املنظامت العاملة يف املجال النووي واإلشعاعي

 كام قدم السيد املرابط عرضا بعنوان “اإلعالم والتواصل يف مجال األمن اإلشعاعي:

 التحديات واملامرسات الجيدة املستقاة من التجربة املغربية” خالل جلسة خصصت

، التبليغ عن املخاطر، إذ سلط الضوء عىل الجهود التي تبذلها أمسنور   ملوضوع 

 كهيئة تنظيمية ، من حيث التواصل مع املهنيني يف القطاعني النووي واإلشعاعي،

املخاطر عن  لإلبالغ  أساسيا  عنرصا  يعترب  والذي  الطوارئ  حالة  التواصل يف  .وكذا 

وتتعلق أمسنور،  مستخدمي  قبل  من  علمية  ملصقات  تسعة  تقديم   وتم 

اإلشعاعي، األمن  مجال  يف  القدرات  لبناء  املغريب  كالنهج  مختلفة   مبواضيع 

الذي التدريجي  والنهج  ومستدام،  وفعال  وظيفي  تنظيمي  رقايب  نظام   وإنشاء 

التكوين واسرتاتيجية  ألمسنور،  التنظيمي  التفتيش  وبرنامج  أمسنور،   اعتمدته 

التطبيقات يف  اإلشعاع  من  والحامية  واإلشعاعني،  النوويني  والسالمة  األمن   يف 

املستوى عىل  اإلشعاع  من  الحامية  وتحسني  املغربية،  اململكة  يف  الطبية   غري 

الطبي املجال  يف  اإلشعاع  من  والحامية  املتوقعة  التعرض  حاالت  يف  .الوطني 

عىل املنظمة  الجلسات  إحدى  رئاسة  يف  أمسنور  تشارك  ذلك،  إىل   باإلضافة 

خرباء توفر  ضامن  بهدف  الشباب  للمهنيني  واملخصصة  املؤمتر  هذا   هامش 

وستمكن اإلشعاعي.  لألمن  املستمر  التحسني  يضمن  مام  اإلشعاع،  من   الحامية 

واعتامد عالقات  وإنشاء  آفاقهم  توسيع  من  الشباب  املهنيني  الجلسات   هذه 

والتكنولوجيا العلوم  من  املتخصص  املجال  هذا  يف  جديدة  ومفاهيم  .أفكار 

أمسنور تسعى   ، املؤمتر  هذا  يف  مشاركتها  خالل  من   ، أنه  إىل  البالغ   وخلص 

التي الرئيسية  والتحديات  اإلشعاعي،  األمن  مجال  يف  تجربتها  تقاسم   إىل 

امليدان هذا  يف  املمكنة  والفرص  والحلول  املجال  هذا  يف  اململكة  .تواجه 
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أمسنور تشارك يف مؤمتر األمن اإلشعاعي لوكالة الطاقة الذريةأمسنور تشارك يف مؤمتر األمن اإلشعاعي لوكالة الطاقة الذرية

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   شاركت 

املؤمتر أعامل  يف  الجاري،  نونرب   20 إىل   9 من  الفرتة  يف   )أمسنور(، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  تنظمه  الذي  اإلشعاعي  لألمن  .الدويل 

 وحسب بالغ للوكالة، فإن هذا املؤمتر االفرتايض يهدف إىل تقييم الوضع العاملي لألمن

 اإلشعاعي وخلق منصة لتبادل املعلومات حول تجارب الدول األعضاء يف تطبيق

النحو عىل  والبيئة،  والعموم  واملرىض  العامل  لحامية  اإلشعاع  من  الحامية   نظام 

.املنصوص عليه يف معايري األمن النووي واإلشعاعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ألمسنور العام  املدير  ترأس  الدويل،  الحدث  هذا  خالل  أنه  ذاته  املصدر   وأضاف 

 الخامر املرابط، جلسة حول ثقافة األمن حيث ركز عىل أهمية إنشاء ثقافة قوية

.لألمن والسالمة من طرف جميع املنظامت العاملة يف املجال النووي واإلشعاعي

اإلشعاعي: األمن  مجال  يف  والتواصل  “اإلعالم  بعنوان  عرضا  املرابط  قدم   كام 

 التحديات واملامرسات الجيدة املستقاة من التجربة املغربية” خالل جلسة خصصت

أمسنور، تبذلها  التي  الجهود  عىل  الضوء  سلط  إذ  املخاطر،  عن  التبليغ   ملوضوع 

،كهيئة تنظيمية، من حيث التواصل مع املهنيني يف القطاعني النووي واإلشعاعي

املخاطر  عن  لإلبالغ  أساسيا  عنرصا  يعترب  والذي  الطوارئ  حالة  يف  التواصل  .وكذا 

وتتعلق أمسنور،  مستخدمي  قبل  من  علمية  ملصقات  تسعة  تقديم   وتم 

اإلشعاعي، األمن  مجال  يف  القدرات  لبناء  املغريب  كالنهج  مختلفة   مبواضيع 

الذي التدريجي  والنهج  ومستدام،  وفعال  وظيفي  تنظيمي  رقايب  نظام   وإنشاء 

التكوين واسرتاتيجية  ألمسنور،  التنظيمي  التفتيش  وبرنامج  أمسنور،   اعتمدته 

التطبيقات يف  اإلشعاع  من  والحامية  واإلشعاعني،  النوويني  والسالمة  األمن   يف 

املستوى عىل  اإلشعاع  من  الحامية  وتحسني  املغربية،  اململكة  يف  الطبية   غري 

الطبي املجال  يف  اإلشعاع  من  والحامية  املتوقعة  التعرض  حاالت  يف  .الوطني 

عىل املنظمة  الجلسات  إحدى  رئاسة  يف  أمسنور  تشارك  ذلك،  إىل   باإلضافة 

خرباء توفر  ضامن  بهدف  الشباب  للمهنيني  واملخصصة  املؤمتر  هذا   هامش 

وستمكن اإلشعاعي.  لألمن  املستمر  التحسني  يضمن  مام  اإلشعاع،  من   الحامية 

واعتامد عالقات  وإنشاء  آفاقهم  توسيع  من  الشباب  املهنيني  الجلسات   هذه 

والتكنولوجيا العلوم  من  املتخصص  املجال  هذا  يف  جديدة  ومفاهيم  .أفكار 

أمسنور تشارك يف مؤمتر األمن اإلشعاعي لوكالة الطاقة الذريةأمسنور تشارك يف مؤمتر األمن اإلشعاعي لوكالة الطاقة الذرية

www. businessman.ma :مصدر

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   شاركت 

املؤمتر أعامل  يف  الجاري،  نونرب   20 إىل   9 من  الفرتة  يف   )أمسنور(، 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  تنظمه  الذي  اإلشعاعي  لألمن  .الدويل 

 وحسب بالغ للوكالة، فإن هذا املؤمتر االفرتايض يهدف إىل تقييم الوضع العاملي لألمن

 اإلشعاعي وخلق منصة لتبادل املعلومات حول تجارب الدول األعضاء يف تطبيق

النحو عىل  والبيئة،  والعموم  واملرىض  العامل  لحامية  اإلشعاع  من  الحامية   نظام 

.املنصوص عليه يف معايري األمن النووي واإلشعاعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ألمسنور العام  املدير  ترأس  الدويل،  الحدث  هذا  خالل  أنه  ذاته  املصدر   وأضاف 

 الخامر املرابط، جلسة حول ثقافة األمن حيث ركز عىل أهمية إنشاء ثقافة قوية

.لألمن والسالمة من طرف جميع املنظامت العاملة يف املجال النووي واإلشعاعي

اإلشعاعي: األمن  مجال  يف  والتواصل  “اإلعالم  بعنوان  عرضا  املرابط  قدم   كام 

 التحديات واملامرسات الجيدة املستقاة من التجربة املغربية” خالل جلسة خصصت

أمسنور، تبذلها  التي  الجهود  عىل  الضوء  سلط  إذ  املخاطر،  عن  التبليغ   ملوضوع 

،كهيئة تنظيمية، من حيث التواصل مع املهنيني يف القطاعني النووي واإلشعاعي

املخاطر  عن  لإلبالغ  أساسيا  عنرصا  يعترب  والذي  الطوارئ  حالة  يف  التواصل  .وكذا 

وتتعلق أمسنور،  مستخدمي  قبل  من  علمية  ملصقات  تسعة  تقديم   وتم 

اإلشعاعي، األمن  مجال  يف  القدرات  لبناء  املغريب  كالنهج  مختلفة   مبواضيع 

الذي التدريجي  والنهج  ومستدام،  وفعال  وظيفي  تنظيمي  رقايب  نظام   وإنشاء 

التكوين واسرتاتيجية  ألمسنور،  التنظيمي  التفتيش  وبرنامج  أمسنور،   اعتمدته 

التطبيقات يف  اإلشعاع  من  والحامية  واإلشعاعني،  النوويني  والسالمة  األمن   يف 

املستوى عىل  اإلشعاع  من  الحامية  وتحسني  املغربية،  اململكة  يف  الطبية   غري 

الطبي املجال  يف  اإلشعاع  من  والحامية  املتوقعة  التعرض  حاالت  يف  .الوطني 

عىل املنظمة  الجلسات  إحدى  رئاسة  يف  أمسنور  تشارك  ذلك،  إىل   باإلضافة 

خرباء توفر  ضامن  بهدف  الشباب  للمهنيني  واملخصصة  املؤمتر  هذا   هامش 

وستمكن اإلشعاعي.  لألمن  املستمر  التحسني  يضمن  مام  اإلشعاع،  من   الحامية 

واعتامد عالقات  وإنشاء  آفاقهم  توسيع  من  الشباب  املهنيني  الجلسات   هذه 

والتكنولوجيا العلوم  من  املتخصص  املجال  هذا  يف  جديدة  ومفاهيم  .أفكار 

www.alhayat24.com :مصدر
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L’AMSSNuR réitère son engagement dans le renforcement de la coopération au niveau L’AMSSNuR réitère son engagement dans le renforcement de la coopération au niveau 
régional (DG)régional (DG)

Le directeur général de l'Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
Khammar Mrabit a réitéré l’engagement de l’agence 
dans le renforcement de la coopération au niveau 
régional.
A l’occasion de la récente visite du nouveau Président 
de l’Autorité Nationale de Radioprotection, de Sûreté 
et de Sécurité Nucléaire de la République Islamique 
de Mauritanie (ARSN) Ishagh Mohamed Moussa, le 
Directeur Général d’AMSSNuR a réitéré l’engagement 
de l'agence dans le renforcement de la coopération 
au niveau régional et a confirmé sa pertinence dans 
le raffermissement de cette coopération en matière 
de formation, de partage des connaissances et 
d’expériences dans les domaines de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques, a indiqué 
l’AMSSNuR dans un communiqué. Cette rencontre 
intervient dans le cadre de la vision clairvoyante 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la 
coopération Sud-Sud, du co-développement et de 
l’intégration du continent africain, souligne la même 
source.

Il convient de rappeler que l’AMSSNuR a signé en 
janvier 2019, un mémorandum d’entente avec l’ARSN 
portant sur le développement de la coopération 
dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et des 
garanties nucléaires. L'objectif de ce mémorandum 
était la mise en place d’un cadre de coopération 
et d’échange entre les deux organismes, couvrant 
notamment les domaines de la sûreté et de la 
sécurité radiologiques et nucléaires, la stratégie 
d’architecture de détection nucléaire et les situations 
d’urgence radiologique ou nucléaire, rappelle la 
même source.De même, en 2021, l’AMSSNuR compte 
renforcer davantage sa coopération Sud-Sud avec 
les autorités consœurs dans les pays africains afin 
de partager l’expérience développée dans ses 
domaines d’activités, notamment en matière de 
contrôle réglementaire des applications mettant 
en œuvre des sources de rayonnement ionisants, 
et ce à travers les réseaux de collaboration (FNRBA, 
iNET-EPR..).Elle compte également mettre à la 
disposition de ces pays l’assistance qu’elle reçoit de 
ses partenaires dont l’infrastructure nucléaire est 
développée et solide, conclut le communiqué.

www. mapexpress.ma :مصدر

L'AMSSNuR réitère son engagement dans le renforcement de la coopération au niveau L'AMSSNuR réitère son engagement dans le renforcement de la coopération au niveau 
régionalrégional

Rabat – Le directeur général de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) Khammar Mrabit a réitéré l’engagement

de l’agence dans le renforcement de la coopération 
au niveau régional.

www. mapexpress.ma :مصدر
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Ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté et de la sécurité Ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiquesnucléaires et radiologiques

Le directeur général de l’Agence marocaine de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), Khammar Mrabit, a réitéré l’engagement 
de l’agence dans le renforcement de la coopération 
au niveau régional. À l’occasion de la récente visite 
du nouveau président de l’Autorité nationale de 
radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire 
de la République islamique de Mauritanie (ARSN), 
Ishagh Mohamed Moussa, le directeur général 
d’AMSSNuR a réitéré l’engagement de l’agence dans 
le renforcement de la coopération au niveau régional 
et a confirmé sa pertinence dans le raffermissement 
de cette coopération en matière de formation, de 
partage des connaissances et d’expériences dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, a indiqué l’AMSSNuR dans un 
communiqué.  Cette rencontre intervient dans le 
cadre de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-
Sud, du co-développement et de l’intégration du 
continent africain, souligne 

la même source. Il convient de rappeler que 
l’AMSSNuR a signé, en janvier 2019, un mémorandum 
d’entente avec l’ARSN portant sur le développement 
de la coopération dans les domaines de la sûreté, de 
la sécurité et des garanties nucléaires. L’objectif de ce 
mémorandum était la mise en place d’un cadre de 
coopération et d’échange entre les deux organismes, 
couvrant notamment les domaines de la sûreté et de 
la sécurité radiologiques et nucléaires, la stratégie 
d’architecture de détection nucléaire et les situations 
d’urgence radiologique ou nucléaire, rappelle 
la même source. De même, en 2021, l’AMSSNuR 
compte renforcer davantage sa coopération Sud-
Sud avec les autorités consœurs dans les pays 
africains afin de partager l’expérience développée 
dans ses domaines d’activité, notamment en matière 
de contrôle réglementaire des applications mettant 
en œuvre des sources de rayonnement ionisants, 
et ce à travers les réseaux de collaboration (FNRBA, 
iNET-EPR..). 

www. lematin.ma :مصدر

Ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté et de la sécurité Ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires et radiologiquesnucléaires et radiologiques

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit, a réitéré l’engagement de l’agence 
dans le renforcement de la coopération au niveau 
régional. A l’occasion de la récente visite du nouveau 
Président de l’Autorité Nationale de Radioprotection, 
de Sûreté et de Sécurité Nucléaire de la République 
Islamique de Mauritanie (ARSN), Ishagh Mohamed 
Moussa, le Directeur Général d’AMSSNuR a réitéré 
l’engagement de l’agence dans le renforcement de 
la coopération au niveau régional et a confirmé sa 

pertinence dans le raffermissement de cette 
coopération en matière de formation, de partage 
des connaissances et d’expériences dans les 
domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, a indiqué l’AMSSNuR dans un 
communiqué. Cette rencontre intervient dans le 
cadre de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-
Sud, du co-développement et de l’intégration du 
continent africain, souligne la même source.

www. h24info.ma :مصدر
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L'AMSSNuR réitère son engagement dans le renforcement de la coopération au niveau L'AMSSNuR réitère son engagement dans le renforcement de la coopération au niveau 
régional (DG)régional (DG)

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit, a réitéré l’engagement de l’agence 
dans le renforcement de la coopération au niveau 
régional. A l’occasion de la récente visite du nouveau 
Président de l’Autorité Nationale de Radioprotection, 
de Sûreté et de Sécurité Nucléaire de la République 
Islamique de Mauritanie (ARSN), Ishagh Mohamed 
Moussa, le Directeur Général d’AMSSNuR a réitéré 
l’engagement de l’agence dans le renforcement de 
la coopération au niveau régional et a confirmé sa

pertinence dans le raffermissement de cette 
coopération en matière de formation, de partage 
des connaissances et d’expériences dans les 
domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques, a indiqué l’AMSSNuR dans un 
communiqué. Cette rencontre intervient dans le 
cadre de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-
Sud, du co-développement et de l’intégration du 
continent africain, souligne la même source.

www. laverite.ma :مصدر

Maroc-Mauritanie: ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté et Maroc-Mauritanie: ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiquesde sécurité nucléaires et radiologiques

Le directeur général de l'Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) 
Khammar Mrabit a réitéré l’engagement de l’agence 
dans le renforcement de la coopération au niveau 
régional.
Le Directeur Général d’AMSSNuR a réitéré 
l’engagement de l'agence dans le renforcement de 
la coopération

au niveau régional et a confirmé sa pertinence 
dans le raffermissement de cette coopération en 
matière de formation, de partage des connaissances 
et d’expériences dans les domaines de la sûreté et 
de la sécurité nucléaires et radiologiques, a indiqué 
l’AMSSNuR dans un communiqué.

www. hespress.fr :مصدر

املغرب - موريتانيا: رغبة يف تعزيز التعاون يف مجال السالمة واألمقويةن النووي واإلشعاعياملغرب - موريتانيا: رغبة يف تعزيز التعاون يف مجال السالمة واألمقويةن النووي واإلشعاعي

 )AMSSNuR( أكد املدير العام للوكالة املغربية للسالمة واألمن النووي واإلشعاعي

مبناسبة ، اإلقليمي.  املستوى  عىل  التعاون  بتعزيز  الوكالة  التزام   ، مرابط   خامر 

 الزيارة األخرية التي قام بها الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للوقاية من اإلشعاع

 أكد إسحاق ، )ARSN( والسالمة واألمان النووي للجمهورية اإلسالمية املوريتانية

 التزامه. الوكالة يف تعزيز التعاون عىل ، AMSSNuR محمد موىس ، املدير العام لـ

التدريب حيث  من  التعاون  هذا  تعزيز  يف  أهميتها  وأكدت  اإلقليمي   املستوى 

واإلشعاعي النووي  واألمن  السالمة  مجاالت  يف  والخربة  املعرفة   وتبادل 

قال  ، AMSSNuR الرؤية إطار  يف  االجتامع  هذا  ويأيت  صحفي.  بيان   يف 

الجنوب بلدان  بني  التعاون  لصالح  السادس  محمد  للملك  النظر   بعيدة 

نفسه املصدر  ويؤكد   ، األفريقية  القارة  يف  والتكامل  املشرتكة  .والتنمية 

www. taroudant24.com :مصدر
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Sûreté nucléaire: le projet de support de l’UE à AMSSNuR constitue un modèle pour l’AfriqueSûreté nucléaire: le projet de support de l’UE à AMSSNuR constitue un modèle pour l’Afrique

Le projet de support de l'Union européenne (UE) 
à l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) pour 
développer ses capacités et renforcer le cadre 
réglementaire national de sûreté nucléaire constitue 
un modèle pour l'Afrique, a indiqué le directeur 
général de l'Agence, Khammar Mrabit.
Clôturant les travaux de la cinquième réunion 
semestrielle qui a été organisée les 25 et 26 
novembre par le Comité mixte du suivi regroupant 
des représentants de l’AMSSNuR, de l’UE et 
du consortium Riskaudit, M. Mrabit a salué les 
réalisations et les efforts consentis qui ont permis à ce 
projet de se positionner en modèle pour le continent 
africain.Lors de cette rencontre virtuelle à laquelle 
ont participé une trentaine d’experts marocains et 
européens, le responsable a exprimé sa volonté et 
son engagement à promouvoir les retombées de ce 
projet de coopération dans le cadre de sa présidence 
du réseau africain des autorités de sûreté nucléaire 
ainsi qu’auprès de l’AIEA, notamment à l’occasion 
de sa mission "Service intégré d’examen de la 
réglementation" (IRSS) prévue en juin 2021 au Maroc.
Ce projet de coopération constituera un modèle à 
partager avec les autorités consœurs en Afrique dans 
le cadre de la coopération triangulaire du Royaume 
du Maroc, des autres pays Africains et de l’UE, a 
souligné le directeur cité dans un communiqué de 
l'agence.L’objectif de cette réunion était de présenter 
et discuter de l'état d'avancement et des orientations 
à donner aux onze activités inscrites dans ce projet 
couvrant respectivement le cadre réglementaire, le

système de gestion intégré, le développement des 
ressources humaines, les procédures réglementaires, 
la préparation et l’intervention en cas de situation 
d’urgence, l’optimisation des expositions médicales, 
la gestion des déchets radioactifs, les garanties 
nucléaires, les sources radioactives orphelines, 
l’agrément des services et la communication.Initié 
en 2018, ce projet de coopération d’un montant de 
2 millions d’Euros financé par l’UE s’étale sur cinq 
années et nécessite, de la part des partenaires, un 
suivi strict en termes d’engagement, de réalisations 
et d’évaluation de son impact sur le développement 
des capacités d’AMSSNuR.A l’occasion de cette 
réunion, l’ensemble des représentants européens 
et marocains ont apprécié l’appropriation des 
activités du projet par AMSSNuR et leur intégration 
dans son plan stratégique 2017-2021. Il a été noté 
qu’à l’exception des déplacements à l’étranger et 
au Maroc qui étaient gelés, ces activités se sont 
déroulées normalement en 2020 et ce, en dépit des 
conditions liées à la Covid-19.En termes d’orientations 
du plan d’action 2021, qui constitue l’étape finale du 
projet, les participants à cette réunion ont souligné 
l’importance d’accélérer l’exécution des activités 
reportées de l’année en cours dues à la limitation 
des réunions en présentiel, d’accroitre les réunions 
virtuelles, de renforcer la communication entre les 
trois parties et de consolider les réalisations dans le 
cadre de l'évaluation globale du plan stratégique de 
l'agence.

www. maroc-diplomatique.net :مصدر
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SÛRETÉ NUCLÉAIRE: LE PROJET DE SUPPORT DE L’UE À AMSSNUR CONSTITUE UN MODÈLE SÛRETÉ NUCLÉAIRE: LE PROJET DE SUPPORT DE L’UE À AMSSNUR CONSTITUE UN MODÈLE 
POUR L’AFRIQUE (M. MRABIT)POUR L’AFRIQUE (M. MRABIT)

Rabat- Le projet de support de l'Union européenne 
(UE) à l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) pour 
développer ses capacités et renforcer le cadre 
réglementaire national de sûreté nucléaire constitue 
un modèle pour l'Afrique, a indiqué le directeur 
général de l'Agence, Khammar Mrabit.
Clôturant les travaux de la cinquième réunion 
semestrielle qui a été organisée les 25 et 26 
novembre par le Comité mixte du suivi regroupant 
des représentants de l’AMSSNuR, de l’UE et 
du consortium Riskaudit, M. Mrabit a salué les 
réalisations et les efforts consentis qui ont permis à ce 
projet de se positionner en modèle pour le continent 
africain.Lors de cette rencontre virtuelle à laquelle 
ont participé une trentaine d’experts marocains et 
européens, le responsable a exprimé sa volonté et 
son engagement à promouvoir les retombées de ce 
projet de coopération dans le cadre de sa présidence 
du réseau africain des autorités de sûreté nucléaire 
ainsi qu’auprès de l’AIEA, notamment à l’occasion 
de sa mission "Service intégré d’examen de la 
réglementation" (IRSS) prévue en juin 2021 au Maroc.
Ce projet de coopération constituera un modèle à 
partager avec les autorités consœurs en Afrique dans 
le cadre de la coopération triangulaire du Royaume 
du Maroc, des autres pays Africains et de l’UE, a 
souligné le directeur cité dans un communiqué de 
l'agence.L’objectif de cette réunion était de présenter 
et discuter de l'état d'avancement et des orientations 
à donner aux onze activités inscrites dans ce projet 
couvrant respectivement le cadre réglementaire, le

système de gestion intégré, le développement des 
ressources humaines, les procédures réglementaires, 
la préparation et l’intervention en cas de situation 
d’urgence, l’optimisation des expositions médicales, 
la gestion des déchets radioactifs, les garanties 
nucléaires, les sources radioactives orphelines, 
l’agrément des services et la communication.Initié 
en 2018, ce projet de coopération d’un montant de 
2 millions d’Euros financé par l’UE s’étale sur cinq 
années et nécessite, de la part des partenaires, un 
suivi strict en termes d’engagement, de réalisations 
et d’évaluation de son impact sur le développement 
des capacités d’AMSSNuR.A l’occasion de cette 
réunion, l’ensemble des représentants européens 
et marocains ont apprécié l’appropriation des 
activités du projet par AMSSNuR et leur intégration 
dans son plan stratégique 2017-2021. Il a été noté 
qu’à l’exception des déplacements à l’étranger et 
au Maroc qui étaient gelés, ces activités se sont 
déroulées normalement en 2020 et ce, en dépit des 
conditions liées à la Covid-19.En termes d’orientations 
du plan d’action 2021, qui constitue l’étape finale du 
projet, les participants à cette réunion ont souligné 
l’importance d’accélérer l’exécution des activités 
reportées de l’année en cours dues à la limitation 
des réunions en présentiel, d’accroitre les réunions 
virtuelles, de renforcer la communication entre les 
trois parties et de consolider les réalisations dans le 
cadre de l'évaluation globale du plan stratégique de 
l'agence.
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Sûreté nucléaire: le projet de support de l’UE à AMSSNuR constitue un modèle pour l’AfriqueSûreté nucléaire: le projet de support de l’UE à AMSSNuR constitue un modèle pour l’Afrique

Le projet de support de l'Union européenne (UE) 
à l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) pour 
développer ses capacités et renforcer le cadre 
réglementaire national de sûreté nucléaire constitue 
un modèle pour l'Afrique, a indiqué le directeur 
général de l'Agence, Khammar Mrabit.
Clôturant les travaux de la cinquième réunion 
semestrielle qui a été organisée les 25 et 26 
novembre par le Comité mixte du suivi regroupant 
des représentants de l’AMSSNuR, de l’UE et 
du consortium Riskaudit, M. Mrabit a salué les 
réalisations et les efforts consentis qui ont permis à ce 
projet de se positionner en modèle pour le continent 
africain.Lors de cette rencontre virtuelle à laquelle 
ont participé une trentaine d’experts marocains et 
européens, le responsable a exprimé sa volonté et 
son engagement à promouvoir les retombées de ce 
projet de coopération dans le cadre de sa présidence 
du réseau africain des autorités de sûreté nucléaire 
ainsi qu’auprès de l’AIEA, notamment à l’occasion 
de sa mission "Service intégré d’examen de la 
réglementation" (IRSS) prévue en juin 2021 au Maroc.
Ce projet de coopération constituera un modèle à 
partager avec les autorités consœurs en Afrique dans 
le cadre de la coopération triangulaire du Royaume 
du Maroc, des autres pays Africains et de l’UE, a 
souligné le directeur cité dans un communiqué de 
l'agence.L’objectif de cette réunion était de présenter 
et discuter de l'état d'avancement et des orientations 
à donner aux onze activités inscrites dans ce projet 
couvrant respectivement le cadre réglementaire, le

système de gestion intégré, le développement des 
ressources humaines, les procédures réglementaires, 
la préparation et l’intervention en cas de situation 
d’urgence, l’optimisation des expositions médicales, 
la gestion des déchets radioactifs, les garanties 
nucléaires, les sources radioactives orphelines, 
l’agrément des services et la communication.Initié 
en 2018, ce projet de coopération d’un montant de 
2 millions d’Euros financé par l’UE s’étale sur cinq 
années et nécessite, de la part des partenaires, un 
suivi strict en termes d’engagement, de réalisations 
et d’évaluation de son impact sur le développement 
des capacités d’AMSSNuR.A l’occasion de cette 
réunion, l’ensemble des représentants européens 
et marocains ont apprécié l’appropriation des 
activités du projet par AMSSNuR et leur intégration 
dans son plan stratégique 2017-2021. Il a été noté 
qu’à l’exception des déplacements à l’étranger et 
au Maroc qui étaient gelés, ces activités se sont 
déroulées normalement en 2020 et ce, en dépit des 
conditions liées à la Covid-19.En termes d’orientations 
du plan d’action 2021, qui constitue l’étape finale du 
projet, les participants à cette réunion ont souligné 
l’importance d’accélérer l’exécution des activités 
reportées de l’année en cours dues à la limitation 
des réunions en présentiel, d’accroitre les réunions 
virtuelles, de renforcer la communication entre les 
trois parties et de consolider les réalisations dans le 
cadre de l'évaluation globale du plan stratégique de 
l'agence.
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Sûreté nucléaire: le projet de support de l'UE à AMSSNuR constitue un modèle pour l'AfriqueSûreté nucléaire: le projet de support de l'UE à AMSSNuR constitue un modèle pour l'Afrique

Le projet de support de l'Union européenne (UE) 
à l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) pour 
développer ses capacités et renforcer le cadre 
réglementaire national de sûreté nucléaire constitue 
un modèle pour l'Afrique, a indiqué le directeur 
général de l'Agence, Khammar Mrabit.
Clôturant les travaux de la cinquième réunion 
semestrielle qui a été organisée les 25 et 26 
novembre par le Comité mixte du suivi regroupant 
des représentants de l’AMSSNuR, de l’UE et 
du consortium Riskaudit, M. Mrabit a salué les 
réalisations et les efforts consentis qui ont permis à ce 
projet de se positionner en modèle pour le continent 
africain.Lors de cette rencontre virtuelle à laquelle 
ont participé une trentaine d’experts marocains et 
européens, le responsable a exprimé sa volonté et 
son engagement à promouvoir les retombées de ce 
projet de coopération dans le cadre de sa présidence 
du réseau africain des autorités de sûreté nucléaire 
ainsi qu’auprès de l’AIEA, notamment à l’occasion 
de sa mission "Service intégré d’examen de la 
réglementation" (IRSS) prévue en juin 2021 au Maroc.
Ce projet de coopération constituera un modèle à 
partager avec les autorités consœurs en Afrique dans 
le cadre de la coopération triangulaire du Royaume 
du Maroc, des autres pays Africains et de l’UE, a 
souligné le directeur cité dans un communiqué de 
l'agence.L’objectif de cette réunion était de présenter 
et discuter de l'état d'avancement et des orientations 
à donner aux onze activités inscrites dans ce projet 
couvrant respectivement le cadre réglementaire, le

système de gestion intégré, le développement des 
ressources humaines, les procédures réglementaires, 
la préparation et l’intervention en cas de situation 
d’urgence, l’optimisation des expositions médicales, 
la gestion des déchets radioactifs, les garanties 
nucléaires, les sources radioactives orphelines, 
l’agrément des services et la communication.Initié 
en 2018, ce projet de coopération d’un montant de 
2 millions d’Euros financé par l’UE s’étale sur cinq 
années et nécessite, de la part des partenaires, un 
suivi strict en termes d’engagement, de réalisations 
et d’évaluation de son impact sur le développement 
des capacités d’AMSSNuR.A l’occasion de cette 
réunion, l’ensemble des représentants européens 
et marocains ont apprécié l’appropriation des 
activités du projet par AMSSNuR et leur intégration 
dans son plan stratégique 2017-2021. Il a été noté 
qu’à l’exception des déplacements à l’étranger et 
au Maroc qui étaient gelés, ces activités se sont 
déroulées normalement en 2020 et ce, en dépit des 
conditions liées à la Covid-19.En termes d’orientations 
du plan d’action 2021, qui constitue l’étape finale du 
projet, les participants à cette réunion ont souligné 
l’importance d’accélérer l’exécution des activités 
reportées de l’année en cours dues à la limitation 
des réunions en présentiel, d’accroitre les réunions 
virtuelles, de renforcer la communication entre les 
trois parties et de consolider les réalisations dans le 
cadre de l'évaluation globale du plan stratégique de 
l'agence.
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SÉCURITÉ NUCLÉAIRE: M. MRABIT SOULIGNE L’IMPORTANCE ACCORDÉE PAR LE MAROC À LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE: M. MRABIT SOULIGNE L’IMPORTANCE ACCORDÉE PAR LE MAROC À LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET AFRICAINECOOPÉRATION INTERNATIONALE ET AFRICAINE

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit, a insisté sur l’importance 
qu’accorde le Maroc à la coopération internationale 
et africaine en particulier.
Lors de la réunion technique (3-4 décembre) à 
distance des États parties de la convention sur la 
protection physique des matières nucléaires (CPPNM) 
et de son amendement qu’il a présidée, M. Mrabit a 
mis en avant les principales réalisations nationales, 
dont la création de l’autorité réglementaire et de 
contrôle marocaine « AMSSNuR », ainsi que les 
étapes franchies dans la mise en œuvre d’un système 
national de sécurité nucléaire.
Cette réunion, tenue en présence de plus de 130 
participants, s’inscrit dans le cadre des engagements 
pris par le Royaume à travers les conventions 
internationales de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques et les recommandations et orientations 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), indiqué un communiqué de l’AMSSNuR.
Le Maroc compte abriter, du 22 au 25 juin 2021, un 
atelier régional sur la promotion de l’universalisation 
de la CPPNM et son amendement, et ce en vue 
d’inviter les pays africains qui ne l’ont pas encore fait

à adhérer à cet instrument juridique important dans 
le domaine de la protection physique des matières 
nucléaires.
La CPPNM fournit les outils nécessaires pour protéger 
les installations nucléaires, ainsi que les matières 
nucléaires utilisées, entreposées et transportées au 
niveau national et international. Elle peut également 
contribuer à garantir que toute personne impliquée 
dans des actes criminels impliquant des matières 
nucléaires se verra refuser l’asile sûr et sera traduite 
en justice.
Le Maroc a ratifié toutes les conventions 
internationales de sécurité et de sûreté nucléaires, 
y compris la convention sur la protection physique 
des matières nucléaires et son amendement, ce 
qui lui a concédé une reconnaissance à l’échelle 
internationale, qui se traduit par la désignation du 
Royaume pour la présidence et/ou la participation à 
des évènements internationaux.
Selon un communiqué, le Royaume demeure 
disposé et déterminé à partager son expertise avec 
le continent africain, en mettant ainsi ses plateformes 
techniques, son expérience et l’expertise de ses 
ressources humaines à la disposition des pays 
confrères africains.
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))مرشوع تعاون “أمسنور”-االتحاد األورويب منوذج سيتم تقاسمه مع الهيئات الشقيقة يف إفريقيا )مسؤولمرشوع تعاون “أمسنور”-االتحاد األورويب منوذج سيتم تقاسمه مع الهيئات الشقيقة يف إفريقيا )مسؤول

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  مدير  قال   –  الرباط 

االتحاد دعم  مرشوع  إن  املرابط،  الخامر  )أمسنور(،  واإلشعاعي   النووي 

سيكون للوكالة  والبرشية  التنظيمية  القدرات  لتطوير   األورويب 

إطار يف  إفريقيا  يف  الشقيقة  الهيئات  مع  تقاسمه  يتم   منوذجا 

األورويب واالتحاد  األخرى  اإلفريقية  والدول  للمملكة  الثاليث  .التعاون 

www.mapexpress.ma :مصدر

مرشوع تعاون "أمسنور"-االتحاد األورويب منوذج سيتم تقاسمه مع الهيئات الشقيقة يف إفريقيامرشوع تعاون "أمسنور"-االتحاد األورويب منوذج سيتم تقاسمه مع الهيئات الشقيقة يف إفريقيا

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  مدير   قال 

القدرات لتطوير  األورويب  االتحاد  دعم  مرشوع  إن  املرابط،  الخامر   )أمسنور(، 

الشقيقة الهيئات  للوكالة سيكون منوذجا يتم تقاسمه مع   التنظيمية والبرشية 

واالتحاد األخرى  اإلفريقية  والدول  للمملكة  الثاليث  التعاون  إطار  يف  إفريقيا   يف 

أشغال اختتام  خالل  أكد،  الخامر  السيد  أن  ل"أمسنور"،  بالغ   األورويب.وأوضح 

و26  25 يومي  )املنعقد  املرشوع،  تتبع  للجنة  الخامس  السنوي  نصف   االجتامع 

رئاسته إطار  يف  التعاون  مرشوع  فوائد  بتعزيز  والتزامه  إرادته  املايض(   نونرب 

 ملنتدى الهيئات التنظيمية النووية يف إفريقيا، وكذلك مع الوكالة الدولية للطاقة

املقرر املتكاملة  الرقابية  االستعراضات  خدمة  بعثة  مبناسبة  خاصة   الذرية، 

 إجراؤها يف يونيو 2021 يف املغرب. وأشاد السيد املرابط، حسب املصدر باإلنجازات

إلفريقيا منوذج  يصبح  أن  من  املرشوع  هذا  مكنت  التي  املبذولة  .والجهود 

وتعزيز املرشوع  لتتبع  خصص  الذي  االفرتايض،  االجتامع  هذا   وخالل 

األوروبيني املمثلني  جميع  أعرب  النووي،  لألمن  الوطني  التنظيمي   اإلطار 

وإدماجها املرشوع  هذا  ألنشطة  "أمسنور"  لتخصيص  تقديرهم  عن   واملغاربة، 

التنقل باستثناء  أنه  إىل  الفتني   ،2021  -  2017 االسرتاتيجي  مخططها   يف 

طبيعي بشكل  األنشطة  هذه  استمرت  تجميده،  تم  الذي  واملغرب   للخارج 

19 "كوفيد  بجائحة  املتعلقة  الظروف  من  الرغم  عىل   ،2020 سنة  ."خالل 

النهائية املرحلة  تشكل  التي   2021 عمل  مخطط  توجهات  يخص  ما   ويف 

."للمرشوع، يربز املصدر ذاته، أكد املشاركون يف هذا االجتامع عىل أهمية اإلرساع ر

 يف تنفيذ األنشطة املؤجلة من سنة 2020، بسبب قلة االجتامعات الحضورية، وزيادة

 االجتامعات االفرتاضية، وتعزيز التواصل بني األطراف الثالثة وتوحيد اإلنجازات كجزء من

 التقييم الشامل للمخطط االسرتاتيجي ل"أمسنووأضاف البالغ أن اجتامع لجنة األمن

 النووي، التي تضم ممثلني عن الوكالة واالتحاد األورويب وتحالف "ريسكوديت"، يندرج

 يف إطار تنفيذ مرشوع التعاون بني االتحاد األورويب والوكالة املغربية لألمن والسالمة

الوطني التنظيمي  اإلطار  لتطوير قدراتها وتعزيز  النووي واإلشعاعي،  املجالني  .يف 

مغريب خبري  ثالثني  حوايل  مشاركة  عرف  الذي  االفرتايض،  االجتامع  هذا  هدف   كام 

لألنشطة تعطى  أن  يجب  التي  والتوجهات  التقدم  حالة  ومناقشة   وأورويب، عرض 

 اإلحدى عرش املدرجة يف هذا املرشوع، والتي تغطي عىل التوايل اإلطار التنظيمي ونظام

 التدبري املندمج، وتنمية املوارد البرشية واملساطر التنظيمية، واالستعداد واالستجابة

املشعة، النفايات  إدارة  عن  فضال  الطبي،  التعرض  وتحسني  الطوارئ،   لحاالت 

والتواصل الخدمات  واملوافقة عىل  اليتيمة،  املشعة  واملصادر  النووية،  .والضامنات 

بقيمة  2018 سنة  إطالقه  تم  الذي  التعاوين،  املرشوع  هذا  أن  إىل   يشار 

مدى عىل  ميتد  األورويب،  االتحاد  من  بتمويل  أورو  مليوين  تبلغ   مالية 

االلتزام حيث  من  صارما  تتبعا  الرشكاء  من  ويتطلب  سنوات،   خمس 

2020 دجنرب   2 ومع  "أمسنور".  قدرات  تنمية  عىل  تأثريه  وتقييم  واإلنجازات 
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هو منوذج ألفريقياهو منوذج ألفريقيا AMSSNuR  AMSSNuR األمان النووي: مرشوع دعم االتحاد األورويب لـاألمان النووي: مرشوع دعم االتحاد األورويب لـ

لـ األورويب  االتحاد  النووي: مرشوع دعم  هو منوذج ألفريقيا AMSSNuR األمان 

النووي واألمن  للسالمة  املغربية  للوكالة  األورويب  االتحاد  دعم   مرشوع 

الوطني )AMSSNuR( واإلشعاعي التنظيمي  اإلطار  وتعزيز  قدراتها   لتطوير 

مرابط خامر  الوكالة  عام  مدير  وأشار   ، ألفريقيا  منوذًجا  يشكل  النووي  .لألمان 

و  25 يومي  تنظيمه  تم  الذي  الخامس  السنوي  نصف  االجتامع  أعامل  ختام   يف 

عن ممثلني  ضمت  التي  املشرتكة  املراقبة  لجنة  قبل  من  نوفمرب   26 AMSS-

NuR و األورويب  والجهود. ، Riskaudit واالتحاد  باإلنجازات  مرابط  السيد   أشاد 

األفريقية للقارة  كنموذج  نفسه  املرشوع من وضع  مكنت هذا  التي  .االتفاقات 

مغربيا خبريا  ثالثني  حوايل  حرضه  الذي  االفرتايض  االجتامع  هذا   وخالل 

املرشوع هذا  أثر  بتعزيز  والتزامه  رغبته  عن  املسؤول  أعرب   ،  وأوروبيا 

وكذلك النووية.  السالمة  لهيئات  اإلفريقية  للشبكة  رئاسته  إطار  يف   التعاوين 

املراجعة "خدمة  بعثة  خالل  سيام  وال   ، الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة   مع 

املتكاملة املغرب )IRSS( "التنظيمية  يف   2021 يونيو  يف  إجراؤها  .املقرر 

منوذجا سيكون  هذا  التعاون  مرشوع  إن  للوكالة  بيان  يف  املدير   وقال 

الثاليث التعاون  إطار  يف  إفريقيا  يف  الشقيقة  الجهات  مع  تقاسمه   يتم 

األورويب واالتحاد  األخرى  اإلفريقية  والدول  املغربية  .للمملكة 

والتوجهات التقدم  حالة  ومناقشة  عرض  هو  االجتامع  هذا  من  الهدف   وكان 

املرشوع هذا  يف  املدرجة  عرش  اإلحدى  لألنشطة  تعطى  أن  يجب   التي 

املتكاملة اإلدارة  ونظام  التنظيمي  اإلطار  التوايل  عىل  تغطي   والتي 

لحاالت واالستجابة  والتأهب   ، اللوائح  واإلجراءات.  البرشية  املوارد   وتنمية 

والضامنات  ، املشعة  النفايات  وإدارة   ، الطبي  التعرض  وتحسني   ،  الطوارئ 

واالتصاالت الخدمة  عىل  واملوافقة   ، اليتيمة  املشعة  واملصادر   ، .النووية 

 بدأ هذا املرشوع التعاوين يف عام 2018 ، والذي تبلغ قيمته 2 مليون يورو بتمويل من

 االتحاد األورويب ، وميتد عىل مدى خمس سنوات ويتطلب ، من جانب الرشكاء ، متابعة

.AMSSNuR صارمة من حيث االلتزام واإلنجازات و تقييم تأثريها عىل تنمية قدرات

 خالل هذا االجتامع ، أعرب جميع املمثلني األوروبيني واملغاربة عن تقديرهم مللكية

AMSSNuR ألنشطة املرشوع وإدماجها يف خطتها االسرتاتيجية 2021-2017. ولوحظ 

 أنه باستثناء الرحالت الخارجية واملغرب التي تم تجميدها ، استمرت هذه األنشطة

بـ املتعلقة  الظروف  من  الرغم  عىل   ،  2020 عام  يف  طبيعي  .Covid-19 بشكل 

من النهائية  املرحلة  تشكل  التي   2021 عمل  خطة  توجهات  صعيد   وعىل 

تنفيذ يف  اإلرساع  أهمية  عىل  االجتامع  هذا  يف  املشاركون  أكد   ،  املرشوع 

وجهاً اجتامعات  املرشوع.  محدودية  بسبب  الحايل  العام  من  املؤجلة   األنشطة 

الثالثة األطراف  بني  التواصل  وتقوية   ، االفرتاضية  االجتامعات  وزيادة   ،  لوجه 

للوكالة االسرتاتيجية  للخطة  الشامل  التقييم  من  كجزء  اإلنجازات  .وتوحيد 

www. taroudant24.com :مصدر

))مرشوع تعاون “أمسنور”-االتحاد األورويب منوذج سيتم تقاسمه مع الهيئات الشقيقة يف إفريقيا )مسؤولمرشوع تعاون “أمسنور”-االتحاد األورويب منوذج سيتم تقاسمه مع الهيئات الشقيقة يف إفريقيا )مسؤول

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  مدير  قال   –  الرباط 

االتحاد دعم  مرشوع  إن  املرابط،  الخامر  )أمسنور(،  واإلشعاعي   النووي 

سيكون للوكالة  والبرشية  التنظيمية  القدرات  لتطوير   األورويب 

إطار يف  إفريقيا  يف  الشقيقة  الهيئات  مع  تقاسمه  يتم   منوذجا 

األورويب واالتحاد  األخرى  اإلفريقية  والدول  للمملكة  الثاليث  .التعاون 

www.almaghribi.ma :مصدر
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SÉCURITÉ NUCLÉAIRE: M. MRABIT SOULIGNE L’IMPORTANCE ACCORDÉE PAR LE MAROC À LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE: M. MRABIT SOULIGNE L’IMPORTANCE ACCORDÉE PAR LE MAROC À LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET AFRICAINECOOPÉRATION INTERNATIONALE ET AFRICAINE

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit, a insisté sur l’importance 
qu’accorde le Maroc à la coopération internationale 
et africaine en particulier.
Lors de la réunion technique (3-4 décembre) à 
distance des États parties de la convention sur la 
protection physique des matières nucléaires (CPPNM) 
et de son amendement qu’il a présidée, M. Mrabit a 
mis en avant les principales réalisations nationales, 
dont la création de l’autorité réglementaire et de 
contrôle marocaine « AMSSNuR », ainsi que les 
étapes franchies dans la mise en œuvre d’un système 
national de sécurité nucléaire.
Cette réunion, tenue en présence de plus de 130 
participants, s’inscrit dans le cadre des engagements 
pris par le Royaume à travers les conventions 
internationales de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques et les recommandations et orientations 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), indiqué un communiqué de l’AMSSNuR.
Le Maroc compte abriter, du 22 au 25 juin 2021, un 
atelier régional sur la promotion de l’universalisation 
de la CPPNM et son amendement, et ce en vue 
d’inviter les pays africains qui ne l’ont pas encore fait 
à adhérer à cet instrument juridique important dans

le domaine de la protection physique des matières 
nucléaires.
La CPPNM fournit les outils nécessaires pour protéger 
les installations nucléaires, ainsi que les matières 
nucléaires utilisées, entreposées et transportées au 
niveau national et international. Elle peut également 
contribuer à garantir que toute personne impliquée 
dans des actes criminels impliquant des matières 
nucléaires se verra refuser l’asile sûr et sera traduite 
en justice.
Le Maroc a ratifié toutes les conventions 
internationales de sécurité et de sûreté nucléaires, 
y compris la convention sur la protection physique 
des matières nucléaires et son amendement, ce 
qui lui a concédé une reconnaissance à l’échelle 
internationale, qui se traduit par la désignation du 
Royaume pour la présidence et/ou la participation à 
des évènements internationaux.
Selon un communiqué, le Royaume demeure 
disposé et déterminé à partager son expertise avec 
le continent africain, en mettant ainsi ses plateformes 
techniques, son expérience et l’expertise de ses 
ressources humaines à la disposition des pays 
confrères africains.

www. mapecology.ma :مصدر
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SÉCURITÉ NUCLÉAIRE: M. MRABIT SOULIGNE L’IMPORTANCE ACCORDÉE PAR LE MAROC À LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE: M. MRABIT SOULIGNE L’IMPORTANCE ACCORDÉE PAR LE MAROC À LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET AFRICAINECOOPÉRATION INTERNATIONALE ET AFRICAINE

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit, a insisté sur l’importance 
qu’accorde le Maroc à la coopération internationale 
et africaine en particulier.
Lors de la réunion technique (3-4 décembre) à 
distance des États parties de la convention sur la 
protection physique des matières nucléaires (CPPNM) 
et de son amendement qu’il a présidée, M. Mrabit a 
mis en avant les principales réalisations nationales, 
dont la création de l’autorité réglementaire et de 
contrôle marocaine « AMSSNuR », ainsi que les 
étapes franchies dans la mise en œuvre d’un système 
national de sécurité nucléaire.
Cette réunion, tenue en présence de plus de 130 
participants, s’inscrit dans le cadre des engagements 
pris par le Royaume à travers les conventions 
internationales de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques et les recommandations et orientations 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), indiqué un communiqué de l’AMSSNuR.
Le Maroc compte abriter, du 22 au 25 juin 2021, un 
atelier régional sur la promotion de l’universalisation 
de la CPPNM et son amendement, et ce en vue 
d’inviter les pays africains qui ne l’ont pas encore fait 
à adhérer à cet instrument juridique important dans

le domaine de la protection physique des matières 
nucléaires.
La CPPNM fournit les outils nécessaires pour protéger 
les installations nucléaires, ainsi que les matières 
nucléaires utilisées, entreposées et transportées au 
niveau national et international. Elle peut également 
contribuer à garantir que toute personne impliquée 
dans des actes criminels impliquant des matières 
nucléaires se verra refuser l’asile sûr et sera traduite 
en justice.
Le Maroc a ratifié toutes les conventions 
internationales de sécurité et de sûreté nucléaires, 
y compris la convention sur la protection physique 
des matières nucléaires et son amendement, ce 
qui lui a concédé une reconnaissance à l’échelle 
internationale, qui se traduit par la désignation du 
Royaume pour la présidence et/ou la participation à 
des évènements internationaux.
Selon un communiqué, le Royaume demeure 
disposé et déterminé à partager son expertise avec 
le continent africain, en mettant ainsi ses plateformes 
techniques, son expérience et l’expertise de ses 
ressources humaines à la disposition des pays 
confrères africains.

www. maprabat.ma :مصدر
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NUCLEAR SAFETY: MOROCCO STRESSES THE IMPORTANCE IT ATTACHES TO INTERNATIONAL, NUCLEAR SAFETY: MOROCCO STRESSES THE IMPORTANCE IT ATTACHES TO INTERNATIONAL, 

AFRICAN COOPERATIONAFRICAN COOPERATION

Director-General of the Moroccan Agency for Nuclear 
and Radiological Safety and Security (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit stressed the importance Morocco 
attaches to international and African cooperation.
During a technical meeting of states parties to the 
Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material (CPPNM) and its amendment, held on 
December 3-4 under his chairmanship, Mrabit 
highlighted key national achievements, including 
the creation of the “AMSSNuR” as well as the steps 
taken to implement a national nuclear safety system.
This meeting, held in the presence of over 130 
participants, is part of the commitments taken by 
the Kingdom through international conventions on 
nuclear and radiological safety and security and the 

recommendations and guidelines of the International 
Atomic Energy Agency (IAEA), AMSSNuR said in a 
statement.
Morocco intends to host on June 22-25, 2021, a 
regional workshop on promoting the universalization 
of the CPPNM and its amendment, with a view to 
inviting African countries that have not yet done so 
to join this important legal instrument.
The CPPNM provides the necessary tools to protect 
nuclear facilities, as well as nuclear materials used, 
stored and transported nationally and internationally. 
It can also help ensure that anyone involved in 
criminal acts using nuclear material will be denied 
haven and brought to justice.

www. mapecology.ma :مصدر
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Director-General of the Moroccan Agency for Nuclear 
and Radiological Safety and Security (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit stressed the importance Morocco 
attaches to international and African cooperation.
During a technical meeting of states parties to the 
Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material (CPPNM) and its amendment, held on 
December 3-4 under his chairmanship, Mrabit 
highlighted key national achievements, including 
the creation of the “AMSSNuR” as well as the steps 
taken to implement a national nuclear safety system.
This meeting, held in the presence of over 130 
participants, is part of the commitments taken by 
the Kingdom through international conventions on 
nuclear and radiological safety and security and the 

recommendations and guidelines of the International 
Atomic Energy Agency (IAEA), AMSSNuR said in a 
statement.
Morocco intends to host on June 22-25, 2021, a 
regional workshop on promoting the universalization 
of the CPPNM and its amendment, with a view to 
inviting African countries that have not yet done so 
to join this important legal instrument.
The CPPNM provides the necessary tools to protect 
nuclear facilities, as well as nuclear materials used, 
stored and transported nationally and internationally. 
It can also help ensure that anyone involved in 
criminal acts using nuclear material will be denied 
haven and brought to justice.

www. mapnews.ma :مصدر
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African CooperationAfrican Cooperation

Director-General of the Moroccan Agency for Nuclear 
and Radiological Safety and Security (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit stressed the importance Morocco 
attaches to international and African cooperation.
During a technical meeting of states parties to the 
Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material (CPPNM) and its amendment, held on 
December 3-4 under his chairmanship, Mrabit 
highlighted key national achievements, including 
the creation of the “AMSSNuR” as well as the steps 
taken to implement a national nuclear safety system.
This meeting, held in the presence of over 130 
participants, is part of the commitments taken by 
the Kingdom through international conventions on 
nuclear and radiological safety and security and the 

recommendations and guidelines of the International 
Atomic Energy Agency (IAEA), AMSSNuR said in a 
statement.
Morocco intends to host on June 22-25, 2021, a 
regional workshop on promoting the universalization 
of the CPPNM and its amendment, with a view to 
inviting African countries that have not yet done so 
to join this important legal instrument.
The CPPNM provides the necessary tools to protect 
nuclear facilities, as well as nuclear materials used, 
stored and transported nationally and internationally. 
It can also help ensure that anyone involved in 
criminal acts using nuclear material will be denied 
haven and brought to justice.

www.allafrica.ma :مصدر
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CooperationCooperation

Director-General of the Moroccan Agency for Nuclear 
and Radiological Safety and Security (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit stressed the importance Morocco 
attaches to international and African cooperation.
During a technical meeting of states parties to the 
Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material (CPPNM) and its amendment, held on 
December 3-4 under his chairmanship, Mrabit 
highlighted key national achievements, including 
the creation of the “AMSSNuR” as well as the steps 
taken to implement a national nuclear safety system.
This meeting, held in the presence of over 130 
participants, is part of the commitments taken by 
the Kingdom through international conventions on 
nuclear and radiological safety and security and the 

recommendations and guidelines of the International 
Atomic Energy Agency (IAEA), AMSSNuR said in a 
statement.
Morocco intends to host on June 22-25, 2021, a 
regional workshop on promoting the universalization 
of the CPPNM and its amendment, with a view to 
inviting African countries that have not yet done so 
to join this important legal instrument.
The CPPNM provides the necessary tools to protect 
nuclear facilities, as well as nuclear materials used, 
stored and transported nationally and internationally. 
It can also help ensure that anyone involved in 
criminal acts using nuclear material will be denied 
haven and brought to justice.

www. maroc.ma :مصدر
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سالمة نووية.. السيد املرابط يربز األهمية التي يوليها املغرب للتعاون الدويل واإلفريقي عىل الخصوصسالمة نووية.. السيد املرابط يربز األهمية التي يوليها املغرب للتعاون الدويل واإلفريقي عىل الخصوص

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  أبرز   –  الرباط 

اململكة توليها  التي  األهمية  املرابط،  الخامر  “أمسنور”،  واإلشعاعي   النووي 

املجال يف  الخصوص  وجه  عىل  اإلفريقي  والتعاون  الدويل  للتعاون  .املغربية 

 واستعرض السيد املرابط، خالل ترؤسه اجتامعا تقنيا للدول األعضاء يف اتفاقية الحامية

 املادية للمواد النووية وتعديلها نظم عن بعد )يومي 3 و4 دجنرب الجاري(، اإلنجازات

“أمسنور”، تنظيمية مغربية  رقابية  إحداث هيئة  الرئيسية، مبا يف ذلك   الوطنية 

.وكذلك الخطوات املتخذة يف سياق تنفيذ نظام السالمة النووي عىل املستوى الوطني

الذي االجتامع  لهذا  اململكة  ترؤس  أن  بالغ،  يف  “أمسنور”،   وأوضحت 

تعهدت التي  االلتزامات  إطار  يف  يندرج  مشارك،   130 حضور   عرف 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  الدولية  االتفاقيات  خالل  من   بها 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  وتوجهات  وتوصيات  .واإلشعاعي 

جهوية عمل  ورشة  استضافة  تعتزم  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وأشار 

ما وتعديلها،  النووية  للمواد  املادية  الحامية  اتفاقية  لعاملية  .للرتويج 

إىل االنضامم  إىل  اإلفريقية  البلدان  دعوة  بهدف   ،2021 يونيو  و25   22  بني 

اتفاقية وتوفر  النووية  للمواد  املادية  الحامية  مجال  يف  املهمة  االتفاقية   هذه 

النووية، املنشآت  لحامية  الالزمة  األدوات  النووية  للمواد  املادية   الحامية 

الصعيدين عىل  واملنقولة  واملخزنة  املستخدمة  النووية  املواد  عن   فضال 

أي عن  الكشف  يف  تساعد  أن  االتفاقية  لهذه  ميكن  كام   . والدويل   الوطني 

العدالة إىل  وتقدميه  نووية  مبواد  تتعلق  إجرامية  أعامل  يف  متورط  .شخص 

 وذكر املصدر بأن اململكة املغربية صادقت عىل جميع االتفاقيات الدولية لألمن والسالمة

 النوويني، مبا يف ذلك اتفاقية الحامية املادية للمواد النووية وتعديلها، األمر الذي منحها

.اعرتافا دوليا، مام أدى إىل التعيني لرئاسة اململكة و/أو املشاركة يف األحداث الدولية

ومصممة مستعدة  تظل  املغربية  اململكة  أن  إىل  “أمسنور”  بالغ   وخلص 

التقنية منصاتها  يجعل  مام  اإلفريقية،  القارة  مع  خرباتها  تبادل   عىل 

الشقيقة اإلفريقية  للبلدان  متاحة  البرشية  مواردها  وخربات  .وتجاربها 

Décembre 2020GARANTIES NUCLÉAIRES
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سالمة نووية.. السيد املرابط يربز األهمية التي يوليها املغرب للتعاون الدويل واإلفريقي عىل الخصوصسالمة نووية.. السيد املرابط يربز األهمية التي يوليها املغرب للتعاون الدويل واإلفريقي عىل الخصوص

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  أبرز   –  الرباط 

اململكة توليها  التي  األهمية  املرابط،  الخامر  “أمسنور”،  واإلشعاعي   النووي 

املجال يف  الخصوص  وجه  عىل  اإلفريقي  والتعاون  الدويل  للتعاون  .املغربية 

 واستعرض السيد املرابط، خالل ترؤسه اجتامعا تقنيا للدول األعضاء يف اتفاقية الحامية

 املادية للمواد النووية وتعديلها نظم عن بعد )يومي 3 و4 دجنرب الجاري(، اإلنجازات

“أمسنور”، تنظيمية مغربية  رقابية  إحداث هيئة  الرئيسية، مبا يف ذلك   الوطنية 

.وكذلك الخطوات املتخذة يف سياق تنفيذ نظام السالمة النووي عىل املستوى الوطني

الذي االجتامع  لهذا  اململكة  ترؤس  أن  بالغ،  يف  “أمسنور”،   وأوضحت 

تعهدت التي  االلتزامات  إطار  يف  يندرج  مشارك،   130 حضور   عرف 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  الدولية  االتفاقيات  خالل  من   بها 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  وتوجهات  وتوصيات  .واإلشعاعي 

جهوية عمل  ورشة  استضافة  تعتزم  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وأشار 

ما وتعديلها،  النووية  للمواد  املادية  الحامية  اتفاقية  لعاملية  .للرتويج 

إىل االنضامم  إىل  اإلفريقية  البلدان  دعوة  بهدف   ،2021 يونيو  و25   22  بني 

اتفاقية وتوفر  النووية  للمواد  املادية  الحامية  مجال  يف  املهمة  االتفاقية   هذه 

النووية، املنشآت  لحامية  الالزمة  األدوات  النووية  للمواد  املادية   الحامية 

الصعيدين عىل  واملنقولة  واملخزنة  املستخدمة  النووية  املواد  عن   فضال 

أي عن  الكشف  يف  تساعد  أن  االتفاقية  لهذه  ميكن  كام   . والدويل   الوطني 

العدالة إىل  وتقدميه  نووية  مبواد  تتعلق  إجرامية  أعامل  يف  متورط  .شخص 

 وذكر املصدر بأن اململكة املغربية صادقت عىل جميع االتفاقيات الدولية لألمن والسالمة

 النوويني، مبا يف ذلك اتفاقية الحامية املادية للمواد النووية وتعديلها، األمر الذي منحها

.اعرتافا دوليا، مام أدى إىل التعيني لرئاسة اململكة و/أو املشاركة يف األحداث الدولية

ومصممة مستعدة  تظل  املغربية  اململكة  أن  إىل  “أمسنور”  بالغ   وخلص 

التقنية منصاتها  يجعل  مام  اإلفريقية،  القارة  مع  خرباتها  تبادل   عىل 

الشقيقة اإلفريقية  للبلدان  متاحة  البرشية  مواردها  وخربات  .وتجاربها 

www.hashtag.ma :مصدر
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سالمة نووية.. السيد املرابط يربز األهمية التي يوليها املغرب للتعاون الدويل واإلفريقي عىل الخصوصسالمة نووية.. السيد املرابط يربز األهمية التي يوليها املغرب للتعاون الدويل واإلفريقي عىل الخصوص

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  أبرز   –  الرباط 

اململكة توليها  التي  األهمية  املرابط،  الخامر  “أمسنور”،  واإلشعاعي   النووي 

املجال يف  الخصوص  وجه  عىل  اإلفريقي  والتعاون  الدويل  للتعاون  .املغربية 

 واستعرض السيد املرابط، خالل ترؤسه اجتامعا تقنيا للدول األعضاء يف اتفاقية الحامية

 املادية للمواد النووية وتعديلها نظم عن بعد )يومي 3 و4 دجنرب الجاري(، اإلنجازات

“أمسنور”، تنظيمية مغربية  رقابية  إحداث هيئة  الرئيسية، مبا يف ذلك   الوطنية 

.وكذلك الخطوات املتخذة يف سياق تنفيذ نظام السالمة النووي عىل املستوى الوطني

الذي االجتامع  لهذا  اململكة  ترؤس  أن  بالغ،  يف  “أمسنور”،   وأوضحت 

تعهدت التي  االلتزامات  إطار  يف  يندرج  مشارك،   130 حضور   عرف 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  الدولية  االتفاقيات  خالل  من   بها 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  وتوجهات  وتوصيات  .واإلشعاعي 

جهوية عمل  ورشة  استضافة  تعتزم  املغربية  اململكة  أن  إىل  البالغ   وأشار 

ما وتعديلها،  النووية  للمواد  املادية  الحامية  اتفاقية  لعاملية  .للرتويج 

إىل االنضامم  إىل  اإلفريقية  البلدان  دعوة  بهدف   ،2021 يونيو  و25   22  بني 

اتفاقية وتوفر  النووية  للمواد  املادية  الحامية  مجال  يف  املهمة  االتفاقية   هذه 

النووية، املنشآت  لحامية  الالزمة  األدوات  النووية  للمواد  املادية   الحامية 

الصعيدين عىل  واملنقولة  واملخزنة  املستخدمة  النووية  املواد  عن   فضال 

أي عن  الكشف  يف  تساعد  أن  االتفاقية  لهذه  ميكن  كام   . والدويل   الوطني 

العدالة إىل  وتقدميه  نووية  مبواد  تتعلق  إجرامية  أعامل  يف  متورط  .شخص 

 وذكر املصدر بأن اململكة املغربية صادقت عىل جميع االتفاقيات الدولية لألمن والسالمة

 النوويني، مبا يف ذلك اتفاقية الحامية املادية للمواد النووية وتعديلها، األمر الذي منحها

.اعرتافا دوليا، مام أدى إىل التعيني لرئاسة اململكة و/أو املشاركة يف األحداث الدولية

ومصممة مستعدة  تظل  املغربية  اململكة  أن  إىل  “أمسنور”  بالغ   وخلص 

التقنية منصاتها  يجعل  مام  اإلفريقية،  القارة  مع  خرباتها  تبادل   عىل 

الشقيقة اإلفريقية  للبلدان  متاحة  البرشية  مواردها  وخربات  .وتجاربها 
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ومصممة مستعدة  تظل  املغربية  اململكة  أن  إىل  “أمسنور”  بالغ   وخلص 

التقنية منصاتها  يجعل  مام  اإلفريقية،  القارة  مع  خرباتها  تبادل   عىل 

الشقيقة اإلفريقية  للبلدان  متاحة  البرشية  مواردها  وخربات  .وتجاربها 
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Rabat – Il est impératif de s’informer sur l’état 
radiologique actuel afin de prévenir d’éventuelles 
élévations de la radioactivité dans le futur, a affirmé 
lundi à Rabat, le directeur général de l’Agence

marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques (AMSSNuR), Khammar Mrabit.
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Il est impératif de s’informer sur l’état radiologique 
actuel afin de prévenir d’éventuelles élévations de la 
radioactivité dans le futur, a affirmé lundi à Rabat, le 
directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit.
Intervenant lors d’un atelier national portant sur 
l’élaboration de programmes de surveillance de 
l’environnement à l’échelle locale ou nationale 
organisé à l’initiative de l’AMSSNuR et du Centre 
national de l’énergie, des sciences et des techniques 
nucléaires (CNESTEN), M. Mrabit a souligné la 
nécessité de s’informer de l’état radiologique actuel 
et des différents moyens de contrer toute situation 
accidentelle susceptible de causer une élévation de 
la radioactivité.
A travers sa participation à cet atelier, l’AMSSNuR 
présentera son projet de stratégie de surveillance 
radiologique de l’environnement ayant pour 
objectif d’assurer une surveillance radiologique 
adéquate de l’environnement dans des situations 
d’exposition normale et en cas d’urgence nucléaire 
ou radiologique, a indiqué le directeur général. 
L’agence procèdera par la suite au recueil des 
remarques des différentes parties prenantes 
nationales et des recommandations d’experts de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
pour améliorer ce projet de stratégie.

L’experte à l’AIEA Tamara Yankovich, qui intervenait 
par visioconférence, a souligné que pour assurer 
un contrôle efficace de l’exposition du public et 
de l’environnement, il est important de mettre en 
place entre autres un règlement à même de définir 
un contrôle de décharge et une bonne gestion 
des déchets, des procédures pour le contrôle et la 
gestion en toute sécurité des déchets radioactifs, 
des outils de surveillance des niveaux de radiation 
dans l’environnement (air, sol et eau) ou encore 
des mécanismes visant à garantir la conformité aux 
normes de sécurité des denrées alimentaires et biens 
importés et exportés.
Abordant les objectifs de cet atelier, Mme Yankovich 
a relevé qu’il s’intéresse aux aspects identifiés 
dans les termes de référence du Maroc liés au suivi 
environnemental. Il sera également l’occasion de 
discuter des considérations clés lors de la conception 
d’un programme de surveillance environnemental 
local et national et d’identifier les priorités et les 
prochaines étapes possibles de la mise en œuvre des 
termes de référence par le Maroc, a-t-elle poursuivi.
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Il est impératif de s'informer sur l’état radiologique 
actuel afin de prévenir d’éventuelles élévations de la 
radioactivité dans le futur, a affirmé lundi à Rabat, le 
directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), 
Khammar Mrabit.
Intervenant lors d’un atelier national portant sur 
l’élaboration de programmes de surveillance de 
l’environnement à l’échelle locale ou nationale 

organisé à l’initiative de l’AMSSNuR et du Centre 
national de l’énergie, des sciences et des techniques 
nucléaires (CNESTEN), M. Mrabit a souligné la 
nécessité de s’informer de l’état radiologique actuel 
et des différents moyens de contrer toute situation 
accidentelle susceptible de causer une élévation de 
la radioactivité.
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وكالة األمن والسالمة" تحمي البيئة من مخاطر اإلشعاعات النوويةوكالة األمن والسالمة" تحمي البيئة من مخاطر اإلشعاعات النووية""

نظمت البيئة،  حامية  مجال  يف  املغرب  يبذلها  التي  للجهود   تعزيزا 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  -AMSS” الوكالة 

NuR“، حول ورشة  النووية،  والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني   واملركز 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  للبيئة،  اإلشعاعي  .الرصد 

 الورشة املنظمة بعد زوال االثنني يف الرباط، مبشاركة عدد من الخرباء املغاربة وخرباء

 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حضوريا وعن بعد، قدمت الوكالة املغربية لألمن

.والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، مرشوع إسرتاتيجيتها للرصد اإلشعاعي البيئي

يف للبيئة  املالمئة  اإلشعاعية  املراقبة  ضامن  إىل  املذكورة  اإلسرتاتيجية   تهدف 

وتطوير اإلشعاعية،  أو  النووية  الطوارئ  حاالت  ويف  العادية  التعرض   حاالت 

الدولية والتوصيات  باملواصفات  يتعلق  فيام  إشعاعي  بيئي  رصد  .برنامج 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  مرابط،   الخامر 

الوكالة طرف  من  املنظمة  الورشة  إن  قال  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

حيث كربى،  أهمية  تكتيس  الذرية  للطاقة  الدولة  الوكالة  مع   بالتعاون 

البيئي اإلشعاعي  الرصد  إسرتاتيجية  وتطوير  تجويد  من  .ستمكن 

من أمان  يف  املغربية  البيئة  وجود  مدى  حول  لهسربيس  سؤال  عن   وجوابا 

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إن  مرابط  قال  النووية،   اإلشعاعات 

وطنجة الرباط  يف  توجد  للرصد،  محطات  خْمس  عىل  تتوفر  واإلشعاعي   النووي 

جهات كل  لتشمل  قريبا  عام  تعميمها  وسيتم  والجديدة،  وفاس  البيضاء   والدار 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  متّكن  الرصد  محطات  أن  وأضاف   اململكة 

من الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

الالزمة اإلجراءات  اتخاذ  ثم  ومن  أشعة،  وجود  مستوى  عىل  تغرّي  أي  .معرفة 

 وأكد املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي أن

 املغرب مؤّمن من اإلشعاعات؛ “ولكن علينا أن نكون دامئا محتاطني من احتامل وقوع أي

 حادثة، ليس يف الداخل فقط، بل خارجيا أيضا؛ ألن األشعة عابرة للحدود، وينبغي عىل

.“جميع الدول املنضوية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستعد من هذه الناحية

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   وتتوىل 

اإلشعاعات ملصادر  املستخِدمة  واملنشآت  األنشطة  احرتام  عىل  الحرص   مهمة 

حامية وضامن  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة  األمن  ملعايري   املؤينة 

املؤينة األشعة  باستخدام  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  واملجتمع  .املواطنني 

 ووضعت الوكالة مجموعة من األهداف ضمن إسرتاتيجيتها 2021-2017؛ منها تعزيز

 مستوى األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني لجميع األنشطة واملنشآت املنضوية

 عىل مصادر اإلشعاعات املؤينة، وتطوير ووضع نظام خاص بالسالمة النووية، ومخطط

 التدخل يف الحاالت اإلشعاعية املستعجلة، بالتنسيق والتعاون مع املؤسسات الوطنية

.والجهات املعنية، وتطوير التعاون الجهوي والدويل يف مجاالت اختصاصات الوكالة

 وإضافة إىل خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة املغربية لألمن والسالمة

للطاقة الوطني  املركز  من  خرباء  الورشة  يف  شارك  واإلشعاعي،  النووي  املجالني   يف 

العامة واملديرية  الجوية،  لألرصاد  العامة  واملديرية  النووية،  والتقنيات   والعلوم 

.للوقاية املدنية، واملركز الوطني للوقاية من اإلشعاع، واملجمع الرشيف للفوسفاط

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  الوطنية  الوكالة  أن  مرابط  الخامر   وأكد 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  خرباء  مالحظات  االعتبار  بعني  ستأخذ   واإلشعاعي 

الورشة، وستتعاون معها من أجل وضع برنامج رْصد إشعاعي يجعل  املشاركني يف 

الطوارئ حاالت  يف  أو  العادية  الحاالت  يف  سواء  مستعدين،  دامئا  املغاربة  .الخرباء 
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وكالة األمن والسالمة" تحمي البيئة من مخاطر اإلشعاعات النوويةوكالة األمن والسالمة" تحمي البيئة من مخاطر اإلشعاعات النووية""

نظمت البيئة،  حامية  مجال  يف  املغرب  يبذلها  التي  للجهود   تعزيزا 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  -AMSS” الوكالة 

NuR“، حول ورشة  النووية،  والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني   واملركز 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  للبيئة،  اإلشعاعي  .الرصد 

 الورشة املنظمة بعد زوال االثنني يف الرباط، مبشاركة عدد من الخرباء املغاربة وخرباء

 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حضوريا وعن بعد، قدمت الوكالة املغربية لألمن

.والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، مرشوع إسرتاتيجيتها للرصد اإلشعاعي البيئي

يف للبيئة  املالمئة  اإلشعاعية  املراقبة  ضامن  إىل  املذكورة  اإلسرتاتيجية   تهدف 

وتطوير اإلشعاعية،  أو  النووية  الطوارئ  حاالت  ويف  العادية  التعرض   حاالت 

الدولية والتوصيات  باملواصفات  يتعلق  فيام  إشعاعي  بيئي  رصد  .برنامج 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  مرابط،   الخامر 

الوكالة طرف  من  املنظمة  الورشة  إن  قال  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

حيث كربى،  أهمية  تكتيس  الذرية  للطاقة  الدولة  الوكالة  مع   بالتعاون 

البيئي اإلشعاعي  الرصد  إسرتاتيجية  وتطوير  تجويد  من  .ستمكن 

من أمان  يف  املغربية  البيئة  وجود  مدى  حول  لهسربيس  سؤال  عن   وجوابا 

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إن  مرابط  قال  النووية،   اإلشعاعات 

وطنجة الرباط  يف  توجد  للرصد،  محطات  خْمس  عىل  تتوفر  واإلشعاعي   النووي 

جهات كل  لتشمل  قريبا  عام  تعميمها  وسيتم  والجديدة،  وفاس  البيضاء   والدار 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  متّكن  الرصد  محطات  أن  وأضاف   اململكة 

من الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

الالزمة اإلجراءات  اتخاذ  ثم  ومن  أشعة،  وجود  مستوى  عىل  تغرّي  أي  .معرفة 

 وأكد املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي أن

 املغرب مؤّمن من اإلشعاعات؛ “ولكن علينا أن نكون دامئا محتاطني من احتامل وقوع أي

 حادثة، ليس يف الداخل فقط، بل خارجيا أيضا؛ ألن األشعة عابرة للحدود، وينبغي عىل

.“جميع الدول املنضوية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستعد من هذه الناحية

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   وتتوىل 

اإلشعاعات ملصادر  املستخِدمة  واملنشآت  األنشطة  احرتام  عىل  الحرص   مهمة 

حامية وضامن  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة  األمن  ملعايري   املؤينة 

املؤينة األشعة  باستخدام  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  واملجتمع  .املواطنني 

 ووضعت الوكالة مجموعة من األهداف ضمن إسرتاتيجيتها 2021-2017؛ منها تعزيز

 مستوى األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني لجميع األنشطة واملنشآت املنضوية

 عىل مصادر اإلشعاعات املؤينة، وتطوير ووضع نظام خاص بالسالمة النووية، ومخطط

 التدخل يف الحاالت اإلشعاعية املستعجلة، بالتنسيق والتعاون مع املؤسسات الوطنية

.والجهات املعنية، وتطوير التعاون الجهوي والدويل يف مجاالت اختصاصات الوكالة

 وإضافة إىل خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة املغربية لألمن والسالمة

للطاقة الوطني  املركز  من  خرباء  الورشة  يف  شارك  واإلشعاعي،  النووي  املجالني   يف 

العامة واملديرية  الجوية،  لألرصاد  العامة  واملديرية  النووية،  والتقنيات   والعلوم 

.للوقاية املدنية، واملركز الوطني للوقاية من اإلشعاع، واملجمع الرشيف للفوسفاط

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  الوطنية  الوكالة  أن  مرابط  الخامر   وأكد 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  خرباء  مالحظات  االعتبار  بعني  ستأخذ   واإلشعاعي 

الورشة، وستتعاون معها من أجل وضع برنامج رْصد إشعاعي يجعل  املشاركني يف 

الطوارئ حاالت  يف  أو  العادية  الحاالت  يف  سواء  مستعدين،  دامئا  املغاربة  .الخرباء 

www.agadirpress.net :مصدر

وكالة األمن والسالمة" تحمي البيئة من مخاطر اإلشعاعات النوويةوكالة األمن والسالمة" تحمي البيئة من مخاطر اإلشعاعات النووية""

نظمت البيئة،  حامية  مجال  يف  املغرب  يبذلها  التي  للجهود   تعزيزا 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  -AMSS” الوكالة 

NuR“، حول ورشة  النووية،  والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني   واملركز 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  للبيئة،  اإلشعاعي  .الرصد 

 الورشة املنظمة بعد زوال االثنني يف الرباط، مبشاركة عدد من الخرباء املغاربة وخرباء

 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حضوريا وعن بعد، قدمت الوكالة املغربية لألمن

.والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، مرشوع إسرتاتيجيتها للرصد اإلشعاعي البيئي

يف للبيئة  املالمئة  اإلشعاعية  املراقبة  ضامن  إىل  املذكورة  اإلسرتاتيجية   تهدف 

وتطوير اإلشعاعية،  أو  النووية  الطوارئ  حاالت  ويف  العادية  التعرض  . حاالت 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  مرابط،   الخامر 

الوكالة طرف  من  املنظمة  الورشة  إن  قال  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

حيث كربى،  أهمية  تكتيس  الذرية  للطاقة  الدولة  الوكالة  مع   بالتعاون 

البيئي اإلشعاعي  الرصد  إسرتاتيجية  وتطوير  تجويد  من  .ستمكن 

من أمان  يف  املغربية  البيئة  وجود  مدى  حول  لهسربيس  سؤال  عن   وجوابا 

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إن  مرابط  قال  النووية،   اإلشعاعات 

وطنجة الرباط  يف  توجد  للرصد،  محطات  خْمس  عىل  تتوفر  واإلشعاعي   النووي 

جهات كل  لتشمل  قريبا  عام  تعميمها  وسيتم  والجديدة،  وفاس  البيضاء   والدار 
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وكالة األمن والسالمة" تحمي البيئة من مخاطر اإلشعاعات النوويةوكالة األمن والسالمة" تحمي البيئة من مخاطر اإلشعاعات النووية""

نظمت البيئة،  حامية  مجال  يف  املغرب  يبذلها  التي  للجهود   تعزيزا 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  -AMSS” الوكالة 

NuR“، حول ورشة  النووية،  والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني   واملركز 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  للبيئة،  اإلشعاعي  .الرصد 

 الورشة املنظمة بعد زوال االثنني يف الرباط، مبشاركة عدد من الخرباء املغاربة وخرباء

 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حضوريا وعن بعد، قدمت الوكالة املغربية لألمن

.والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، مرشوع إسرتاتيجيتها للرصد اإلشعاعي البيئي

يف للبيئة  املالمئة  اإلشعاعية  املراقبة  ضامن  إىل  املذكورة  اإلسرتاتيجية   تهدف 

وتطوير اإلشعاعية،  أو  النووية  الطوارئ  حاالت  ويف  العادية  التعرض   حاالت 

الدولية والتوصيات  باملواصفات  يتعلق  فيام  إشعاعي  بيئي  رصد  .برنامج 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير  مرابط،   الخامر 

الوكالة طرف  من  املنظمة  الورشة  إن  قال  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

حيث كربى،  أهمية  تكتيس  الذرية  للطاقة  الدولة  الوكالة  مع   بالتعاون 

البيئي اإلشعاعي  الرصد  إسرتاتيجية  وتطوير  تجويد  من  .ستمكن 

من أمان  يف  املغربية  البيئة  وجود  مدى  حول  لهسربيس  سؤال  عن   وجوابا 

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إن  مرابط  قال  النووية،   اإلشعاعات 

وطنجة الرباط  يف  توجد  للرصد،  محطات  خْمس  عىل  تتوفر  واإلشعاعي   النووي 

جهات كل  لتشمل  قريبا  عام  تعميمها  وسيتم  والجديدة،  وفاس  البيضاء   والدار 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  متّكن  الرصد  محطات  أن  وأضاف   اململكة 

من الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

الالزمة اإلجراءات  اتخاذ  ثم  ومن  أشعة،  وجود  مستوى  عىل  تغرّي  أي  .معرفة 

 وأكد املدير العام للوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي أن

 املغرب مؤّمن من اإلشعاعات؛ “ولكن علينا أن نكون دامئا محتاطني من احتامل وقوع أي

 حادثة، ليس يف الداخل فقط، بل خارجيا أيضا؛ ألن األشعة عابرة للحدود، وينبغي عىل

.“جميع الدول املنضوية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستعد من هذه الناحية

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   وتتوىل 

اإلشعاعات ملصادر  املستخِدمة  واملنشآت  األنشطة  احرتام  عىل  الحرص   مهمة 

حامية وضامن  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة  األمن  ملعايري   املؤينة 

املؤينة األشعة  باستخدام  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  واملجتمع  .املواطنني 

 ووضعت الوكالة مجموعة من األهداف ضمن إسرتاتيجيتها 2021-2017؛ منها تعزيز

 مستوى األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني لجميع األنشطة واملنشآت املنضوية

 عىل مصادر اإلشعاعات املؤينة، وتطوير ووضع نظام خاص بالسالمة النووية، ومخطط

 التدخل يف الحاالت اإلشعاعية املستعجلة، بالتنسيق والتعاون مع املؤسسات الوطنية

.والجهات املعنية، وتطوير التعاون الجهوي والدويل يف مجاالت اختصاصات الوكالة

 وإضافة إىل خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة املغربية لألمن والسالمة

للطاقة الوطني  املركز  من  خرباء  الورشة  يف  شارك  واإلشعاعي،  النووي  املجالني   يف 

العامة واملديرية  الجوية،  لألرصاد  العامة  واملديرية  النووية،  والتقنيات   والعلوم 

.للوقاية املدنية، واملركز الوطني للوقاية من اإلشعاع، واملجمع الرشيف للفوسفاط

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  الوطنية  الوكالة  أن  مرابط  الخامر   وأكد 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  خرباء  مالحظات  االعتبار  بعني  ستأخذ   واإلشعاعي 

الورشة، وستتعاون معها من أجل وضع برنامج رْصد إشعاعي يجعل  املشاركني يف 

الطوارئ حاالت  يف  أو  العادية  الحاالت  يف  سواء  مستعدين،  دامئا  املغاربة  .الخرباء 

www.theworldnews.net :مصدر

.

املجالني يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  متّكن  الرصد  محطات  أن   وأضاف 

من الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  واإلشعاعي،   النووي 

الالزمة اإلجراءات  اتخاذ  ثم  ومن  أشعة،  وجود  مستوى  عىل  تغرّي  أي  .معرفة 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  للوكالة  العام  املدير   وأكد 

نكون أن  علينا  “ولكن  اإلشعاعات؛  من  مؤّمن  املغرب  أن   واإلشعاعي 

بل فقط،  الداخل  يف  ليس  حادثة،  أي  وقوع  احتامل  من  محتاطني   دامئا 

الدول جميع  عىل  وينبغي  للحدود،  عابرة  األشعة  ألن  أيضا؛   خارجيا 

الناحية هذه  من  تستعد  أن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  .“املنضوية 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة   وتتوىل 

اإلشعاعات ملصادر  املستخِدمة  واملنشآت  األنشطة  احرتام  عىل  الحرص   مهمة 

حامية وضامن  واإلشعاعيني،  النوويني  والسالمة  األمن  ملعايري   املؤينة 

املؤينة األشعة  باستخدام  املرتبطة  املخاطر  من  والبيئة  واملجتمع  .املواطنني 

 ووضعت الوكالة مجموعة من األهداف ضمن إسرتاتيجيتها 2021-2017؛ منها تعزيز

 مستوى األمن والسالمة النوويني واإلشعاعيني لجميع األنشطة واملنشآت املنضوية

 عىل مصادر اإلشعاعات املؤينة، وتطوير ووضع نظام خاص بالسالمة النووية، ومخطط

 التدخل يف الحاالت اإلشعاعية املستعجلة، بالتنسيق والتعاون مع املؤسسات الوطنية

.والجهات املعنية، وتطوير التعاون الجهوي والدويل يف مجاالت اختصاصات الوكالة

 وإضافة إىل خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة املغربية لألمن والسالمة

للطاقة الوطني  املركز  من  خرباء  الورشة  يف  شارك  واإلشعاعي،  النووي  املجالني   يف 

العامة واملديرية  الجوية،  لألرصاد  العامة  واملديرية  النووية،  والتقنيات   والعلوم 

.للوقاية املدنية، واملركز الوطني للوقاية من اإلشعاع، واملجمع الرشيف للفوسفاط

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  الوطنية  الوكالة  أن  مرابط  الخامر   وأكد 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  خرباء  مالحظات  االعتبار  بعني  ستأخذ   واإلشعاعي 

الورشة، وستتعاون معها من أجل وضع برنامج رْصد إشعاعي يجعل  املشاركني يف 

الطوارئ حاالت  يف  أو  العادية  الحاالت  يف  سواء  مستعدين،  دامئا  املغاربة  .الخرباء 

www. lomazoma.com :مصدر
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Le Chef du gouvernement préside à Rabat le conseil d’administration de l’Agence marocaine Le Chef du gouvernement préside à Rabat le conseil d’administration de l’Agence marocaine 

de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiquesde sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a présidé, mardi à Rabat, la cinquième réunion 
du conseil d’administration de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, 
consacrée à la présentation et l’examen des 
réalisations de cette agence, notamment la mise 
en œuvre de sa stratégie pour la période 2017-2021, 
ainsi qu’aux perspectives de son action future.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion 
pour saluer l’élection officiellement du Maroc à 
la présidence de la 64ème Conférence générale 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), l’organe directeur suprême de cet organisme 
onusien, en la personne de l’ambassadeur, 
représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, et ce par 
acclamation unanime, indique un communiqué du 
Département du chef du gouvernement.
M. El Otmani s’est également félicité de la nomination 
du Maroc en tant que membre de la Commission 
Internationale sur les Normes de Sûreté Nucléaires de 
l’AIEA pour quatre ans, en la personne du Directeur 
général de l’Agence marocaine, réconfortant ainsi la 
reconnaissance internationale dont jouit le Royaume.
Le Chef du gouvernement a dans ce sens relevé les 
importants efforts de l’Agence et ses participations 
remarquables aux manifestations internationales, 
notamment celles relatives au renforcement de 
la coopération africaine, tel que le lancement du 
projet de développements des infrastructures 
organisationnelles des pays africains, en plus de la 
15ème réunion de la commission d’organisation du 
forum des instances organisationnels nucléaire en 
Afrique, organisé à Vienne.
Ces participations, note M. El Otmani, ont réaffirmé 
la détermination du Maroc à contribuer aux efforts 
visant à répondre aux besoins grandissant des 
pays africains du point de vue organisationnel, des 
capacités humaines, des programmes d’inspection et 
d’autorisation mais également en termes d’échange 
d’expertises entre les différentes instances

organisationnelles.
Au niveau national, l’Agence a pu développer 
au cours de cette année et malgré les obstacles 
engendrés par la situation épidémiologique actuelle, 
un projet pionnier relatif à la surveillance de la 
radioactivité de l’environnement en partenariat avec 
la Direction générale de la Météorologie nationale, 
en vue de mettre en place un réseau national de 
surveillance de radioactivité sur le territoire national 
en plus du renforcement du système d’autorisation 
et d’inspection des établissements et activités 
utilisant des sources radioactives Ionisantes, ce qui 
permet de protéger les professionnels et l’ensemble 
des citoyens des dangers émanant de l’utilisation des 
sources radioactives Ionisantes, poursuit la même 
source.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour 
exhorter l’ensemble des intervenants à intensifier 
leurs efforts pour établir le cadre réglementaire 
nécessaire en vue de mettre en oeuvre la loi relative 
à la sûreté et à la sécurité dans les domaines nucléaire 
et radiologique et la création de l’Agence marocaine 
de sécurité et de sûreté dans les domaines nucléaire 
et radiologique avant octobre 2021, en prenant 
en compte la nécessité de respecter les normes 
internationales en vigueur, et pour être à la hauteur 
des aspirations du Royaume, suite à la mission 
d’inspection qui sera effectuée par l’AIEA au cours 
du mois de juin 2021 à la demande du Maroc, relève 
le communiqué.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont suivi 
un exposé du Directeur général de l’AMSSNuR, 
Khammar Mrabit, consacré aux activités de l’Agence 
ainsi que les plus importantes réalisations au titre de 
l’année 2019.
Le Conseil d’administration s’est également penché 
sur le bilan d’action de la commission concernant la 
mise à niveau du cadre réglementaire de la sûreté 
et la sécurité nucléaires et radiologiques, qui a été 
créée en vue d’actualiser les textes réglementaires
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relatifs aux fonctions organisationnelles de l’Agence, 
portant notamment sur le transport des produits 
radioactifs, la gestion des déchets radioactifs ainsi 
que la formation en matière de sûreté et sécurité 
dans le domaine nucléaire et radiologique.
Le conseil a également examiné le plan d’action de 
l’Agence au titre de 2021, dans ces composantes 
relatives notamment à la poursuite de l’élaboration 
des textes réglementaires, la révision de protection 
radioactive, la préparation du registre national des 

travailleurs exposés à la radioactivité ionisantes, 
le renforcement du contrôle et du programme 
d’inspection et le développement de la culture de 
sûreté et de sécurité.
A l’issue de ses travaux, le conseil a adopté le rapport 
annuel de l’Agence au titre de 2019 et a approuvé 
son plan d’action de 2021, le budget de l’Agence 
pour 2021, les comptes de 2019 et le rapport d’audit 
y afférents, en plus de l’adoption d’un ensemble de 
décision concernant la gestion de l’Agence.

www.2m.ma :مصدر

Le Chef du gouvernement préside à Rabat le conseil d’administration de l’Agence marocaine Le Chef du gouvernement préside à Rabat le conseil d’administration de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiquesde sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a présidé, mardi à Rabat, la cinquième réunion 
du conseil d’administration de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, 
consacrée à la présentation et l’examen des 
réalisations de cette agence, notamment la mise 
en œuvre de sa stratégie pour la période 2017-2021, 
ainsi qu’aux perspectives de son action future.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion 
pour saluer l’élection officiellement du Maroc à 
la présidence de la 64ème Conférence générale 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), l’organe directeur suprême de cet organisme 
onusien, en la personne de l’ambassadeur, 
représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, et ce par 
acclamation unanime, indique un communiqué du 
Département du chef du gouvernement.
M. El Otmani s’est également félicité de la nomination 
du Maroc en tant que membre de la Commission 
Internationale sur les Normes de Sûreté Nucléaires de 
l’AIEA pour quatre ans, en la personne du Directeur 
général de l’Agence marocaine, réconfortant ainsi la 
reconnaissance internationale dont jouit le Royaume.
Le Chef du gouvernement a dans ce sens relevé les 
importants efforts de l’Agence et ses participations 
remarquables aux manifestations internationales, 
notamment celles relatives au renforcement de 

la coopération africaine, tel que le lancement du 
projet de développements des infrastructures 
organisationnelles des pays africains, en plus de la 
15ème réunion de la commission d’organisation du 
forum des instances organisationnels nucléaire en 
Afrique, organisé à Vienne.
Ces participations, note M. El Otmani, ont réaffirmé 
la détermination du Maroc à contribuer aux efforts 
visant à répondre aux besoins grandissant des 
pays africains du point de vue organisationnel, des 
capacités humaines, des programmes d’inspection 
et d’autorisation mais également en termes 
d’échange d’expertises entre les différentes instances 
organisationnelles.
Au niveau national, l’Agence a pu développer 
au cours de cette année et malgré les obstacles 
engendrés par la situation épidémiologique actuelle, 
un projet pionnier relatif à la surveillance de la 
radioactivité de l’environnement en partenariat avec 
la Direction générale de la Météorologie nationale, 
en vue de mettre en place un réseau national de 
surveillance de radioactivité sur le territoire national 
en plus du renforcement du système d’autorisation 
et d’inspection des établissements et activités 
utilisant des sources radioactives Ionisantes, ce qui 
permet de protéger les professionnels et l’ensemble 
des citoyens des dangers émanant de l’utilisation des 
sources radioactives Ionisantes, poursuit la même 
source.
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Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour 
exhorter l’ensemble des intervenants à intensifier 
leurs efforts pour établir le cadre réglementaire 
nécessaire en vue de mettre en oeuvre la loi relative 
à la sûreté et à la sécurité dans les domaines nucléaire 
et radiologique et la création de l’Agence marocaine 
de sécurité et de sûreté dans les domaines nucléaire 
et radiologique avant octobre 2021, en prenant 
en compte la nécessité de respecter les normes 
internationales en vigueur, et pour être à la hauteur 
des aspirations du Royaume, suite à la mission 
d’inspection qui sera effectuée par l’AIEA au cours 
du mois de juin 2021 à la demande du Maroc, relève 
le communiqué.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont suivi 
un exposé du Directeur général de l’AMSSNuR, 
Khammar Mrabit, consacré aux activités de l’Agence 
ainsi que les plus importantes réalisations au titre de 
l’année 2019.
Le Conseil d’administration s’est également penché 
sur le bilan d’action de la commission concernant la 
mise à niveau du cadre réglementaire de la sûreté

et la sécurité nucléaires et radiologiques, qui a été 
créée en vue d’actualiser les textes réglementaires 
relatifs aux fonctions organisationnelles de l’Agence, 
portant notamment sur le transport des produits 
radioactifs, la gestion des déchets radioactifs ainsi 
que la formation en matière de sûreté et sécurité 
dans le domaine nucléaire et radiologique.
Le conseil a également examiné le plan d’action de 
l’Agence au titre de 2021, dans ces composantes 
relatives notamment à la poursuite de l’élaboration 
des textes réglementaires, la révision de protection 
radioactive, la préparation du registre national des 
travailleurs exposés à la radioactivité ionisantes, 
le renforcement du contrôle et du programme 
d’inspection et le développement de la culture de 
sûreté et de sécurité.
A l’issue de ses travaux, le conseil a adopté le rapport 
annuel de l’Agence au titre de 2019 et a approuvé 
son plan d’action de 2021, le budget de l’Agence 
pour 2021, les comptes de 2019 et le rapport d’audit 
y afférents, en plus de l’adoption d’un ensemble de 
décision concernant la gestion de l’Agence.

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a présidé, mardi à Rabat, la cinquième réunion 
du conseil d’administration de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, 
consacrée à la présentation et l’examen des 
réalisations de cette agence, notamment la mise 
en œuvre de sa stratégie pour la période 2017-2021, 
ainsi qu’aux perspectives de son action future.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion 
pour saluer l’élection officiellement du Maroc à 
la présidence de la 64ème Conférence générale 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), l’organe directeur suprême de cet organisme 
onusien, en la personne de l’ambassadeur, 
représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, et ce par

acclamation unanime, indique un communiqué du 
Département du chef du gouvernement.
M. El Otmani s’est également félicité de la nomination 
du Maroc en tant que membre de la Commission 
Internationale sur les Normes de Sûreté Nucléaires de 
l’AIEA pour quatre ans, en la personne du Directeur 
général de l’Agence marocaine, réconfortant ainsi la 
reconnaissance internationale dont jouit le Royaume.
Le Chef du gouvernement a dans ce sens relevé les 
importants efforts de l’Agence et ses participations 
remarquables aux manifestations internationales, 
notamment celles relatives au renforcement de 
la coopération africaine, tel que le lancement du 
projet de développements des infrastructures 
organisationnelles des pays africains, en plus de la 
15ème réunion de la commission d’organisation 

Le Chef du gouvernement préside à Rabat le conseil d’administration de l’Agence marocaine Le Chef du gouvernement préside à Rabat le conseil d’administration de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiquesde sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques
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du forum des instances organisationnels nucléaire 
en Afrique, organisé à Vienne.
Ces participations, note M. El Otmani, ont réaffirmé 
la détermination du Maroc à contribuer aux efforts 
visant à répondre aux besoins grandissant des 
pays africains du point de vue organisationnel, des 
capacités humaines, des programmes d’inspection 
et d’autorisation mais également en termes 
d’échange d’expertises entre les différentes instances 
organisationnelles.
Au niveau national, l’Agence a pu développer 
au cours de cette année et malgré les obstacles 
engendrés par la situation épidémiologique actuelle, 
un projet pionnier relatif à la surveillance de la 
radioactivité de l’environnement en partenariat avec 
la Direction générale de la Météorologie nationale, 
en vue de mettre en place un réseau national de 
surveillance de radioactivité sur le territoire national 
en plus du renforcement du système d’autorisation 
et d’inspection des établissements et activités 
utilisant des sources radioactives Ionisantes, ce qui 
permet de protéger les professionnels et l’ensemble 
des citoyens des dangers émanant de l’utilisation des 
sources radioactives Ionisantes, poursuit la même 
source.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour 
exhorter l’ensemble des intervenants à intensifier 
leurs efforts pour établir le cadre réglementaire 
nécessaire en vue de mettre en oeuvre la loi relative 
à la sûreté et à la sécurité dans les domaines nucléaire 
et radiologique et la création de l’Agence marocaine 
de sécurité et de sûreté dans les domaines nucléaire 
et radiologique avant octobre 2021, en prenant 
en compte la nécessité de respecter les normes 
internationales en vigueur, et pour être à la hauteur 
des aspirations du Royaume, suite à la mission

d’inspection qui sera effectuée par l’AIEA au cours 
du mois de juin 2021 à la demande du Maroc, relève 
le communiqué.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont suivi 
un exposé du Directeur général de l’AMSSNuR, 
Khammar Mrabit, consacré aux activités de l’Agence 
ainsi que les plus importantes réalisations au titre de 
l’année 2019.
Le Conseil d’administration s’est également penché 
sur le bilan d’action de la commission concernant la 
mise à niveau du cadre réglementaire de la sûreté 
et la sécurité nucléaires et radiologiques, qui a été 
créée en vue d’actualiser les textes réglementaires 
relatifs aux fonctions organisationnelles de l’Agence, 
portant notamment sur le transport des produits 
radioactifs, la gestion des déchets radioactifs ainsi 
que la formation en matière de sûreté et sécurité 
dans le domaine nucléaire et radiologique.
Le conseil a également examiné le plan d’action de 
l’Agence au titre de 2021, dans ces composantes 
relatives notamment à la poursuite de l’élaboration 
des textes réglementaires, la révision de protection 
radioactive, la préparation du registre national des 
travailleurs exposés à la radioactivité ionisantes, 
le renforcement du contrôle et du programme 
d’inspection et le développement de la culture de 
sûreté et de sécurité.
A l’issue de ses travaux, le conseil a adopté le rapport 
annuel de l’Agence au titre de 2019 et a approuvé 
son plan d’action de 2021, le budget de l’Agence 
pour 2021, les comptes de 2019 et le rapport d’audit 
y afférents, en plus de l’adoption d’un ensemble de 
décision concernant la gestion de l’Agence.

El Otmani préside le Conseil d'administration de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité El Otmani préside le Conseil d'administration de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiquesnucléaires et radiologiques

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a présidé, mardi à Rabat, la cinquième 
réunion du conseil d’administration de l’Agence 

marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires 
et radiologiques, consacrée à la présentation et 
l’examen des réalisations de cette agence, 
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notamment la mise en œuvre de sa stratégie pour la 
période 2017-2021, ainsi qu’aux perspectives de son 
action future.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion 
pour saluer l’élection officiellement du Maroc à 
la présidence de la 64ème Conférence générale 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), l’organe directeur suprême de cet organisme 
onusien, en la personne de l’ambassadeur, 
représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, et ce par 
acclamation unanime, indique un communiqué du 
Département du chef du gouvernement.
M. El Otmani s’est également félicité de la nomination 
du Maroc en tant que membre de la Commission 
Internationale sur les Normes de Sûreté Nucléaires de 
l’AIEA pour quatre ans, en la personne du Directeur 
général de l’Agence marocaine, réconfortant ainsi la 
reconnaissance internationale dont jouit le Royaume.
Le Chef du gouvernement a dans ce sens relevé les 
importants efforts de l’Agence et ses participations 
remarquables aux manifestations internationales, 
notamment celles relatives au renforcement de 
la coopération africaine, tel que le lancement du 
projet de développements des infrastructures 
organisationnelles des pays africains, en plus de la 
15ème réunion de la commission d’organisation du 
forum des instances organisationnels nucléaire en 
Afrique, organisé à Vienne.
Ces participations, note M. El Otmani, ont réaffirmé 
la détermination du Maroc à contribuer aux efforts 
visant à répondre aux besoins grandissant des 
pays africains du point de vue organisationnel, des 
capacités humaines, des programmes d’inspection 
et d’autorisation mais également en termes 
d’échange d’expertises entre les différentes instances 
organisationnelles.
Au niveau national, l’Agence a pu développer 
au cours de cette année et malgré les obstacles 
engendrés par la situation épidémiologique actuelle, 
un projet pionnier relatif à la surveillance de la 
radioactivité de l’environnement en partenariat avec 
la Direction générale de la Météorologie nationale, 
en vue de mettre en place un réseau national de 
surveillance de radioactivité sur le territoire national 
en plus du renforcement du système d’autorisation 
et d’inspection des établissements et activités 
utilisant des sources radioactives Ionisantes, ce qui

permet de protéger les professionnels et l’ensemble 
des citoyens des dangers émanant de l’utilisation des 
sources radioactives ionisantes, poursuit la même 
source.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour 
exhorter l’ensemble des intervenants à intensifier 
leurs efforts pour établir le cadre réglementaire 
nécessaire en vue de mettre en oeuvre la loi relative 
à la sûreté et à la sécurité dans les domaines nucléaire 
et radiologique et la création de l’Agence marocaine 
de sécurité et de sûreté dans les domaines nucléaire 
et radiologique avant octobre 2021, en prenant 
en compte la nécessité de respecter les normes 
internationales en vigueur, et pour être à la hauteur 
des aspirations du Royaume, suite à la mission 
d’inspection qui sera effectuée par l’AIEA au cours 
du mois de juin 2021 à la demande du Maroc, relève 
le communiqué.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont suivi 
un exposé du Directeur général de l’AMSSNuR, 
Khammar Mrabit, consacré aux activités de l’Agence 
ainsi que les plus importantes réalisations au titre de 
l’année 2019.
Le Conseil d’administration s’est également penché 
sur le bilan d’action de la commission concernant la 
mise à niveau du cadre réglementaire de la sûreté 
et la sécurité nucléaires et radiologiques, qui a été 
créée en vue d’actualiser les textes réglementaires 
relatifs aux fonctions organisationnelles de l’Agence, 
portant notamment sur le transport des produits 
radioactifs, la gestion des déchets radioactifs ainsi 
que la formation en matière de sûreté et sécurité 
dans le domaine nucléaire et radiologique.
Le conseil a également examiné le plan d’action de 
l’Agence au titre de 2021, dans ces composantes 
relatives notamment à la poursuite de l’élaboration 
des textes réglementaires, la révision de protection 
radioactive, la préparation du registre national des 
travailleurs exposés à la radioactivité ionisantes, 
le renforcement du contrôle et du programme 
d’inspection et le développement de la culture de 
sûreté et de sécurité.
A l’issue de ses travaux, le conseil a adopté le rapport 
annuel de l’Agence au titre de 2019 et a approuvé 
son plan d’action de 2021, le budget de l’Agence 
pour 2021, les comptes de 2019 et le rapport d’audit 
y afférents, en plus de l’adoption d’un ensemble de 
décision concernant la gestion de l’Agence.
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Le Chef du gouvernement préside le CA de l’AMSSNuRLe Chef du gouvernement préside le CA de l’AMSSNuR

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a présidé, mardi à Rabat, la cinquième réunion 
du conseil d’administration de l’Agence marocaine 
de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, 
consacrée à la présentation et l’examen des 
réalisations de cette agence, notamment la mise 
en œuvre de sa stratégie pour la période 2017-2021, 
ainsi qu’aux perspectives de son action future.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion 
pour saluer l’élection officiellement du Maroc à 
la présidence de la 64ème Conférence générale 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), l’organe directeur suprême de cet organisme 
onusien, en la personne de l’ambassadeur, 
représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, et ce par 
acclamation unanime, indique un communiqué du 
Département du chef du gouvernement.
M. El Otmani s’est également félicité de la nomination 
du Maroc en tant que membre de la Commission 
Internationale sur les Normes de Sûreté Nucléaires de 
l’AIEA pour quatre ans, en la personne du Directeur 
général de l’Agence marocaine, réconfortant ainsi la 
reconnaissance internationale dont jouit le Royaume.
Le Chef du gouvernement a dans ce sens relevé les 
importants efforts de l’Agence et ses participations 
remarquables aux manifestations internationales, 
notamment celles relatives au renforcement de 
la coopération africaine, tel que le lancement du 
projet de développements des infrastructures 
organisationnelles des pays africains, en plus de la 
15ème réunion de la commission d’organisation du 
forum des instances organisationnels nucléaire en 
Afrique, organisé à Vienne.
Ces participations, note M. El Otmani, ont réaffirmé 
la détermination du Maroc à contribuer aux efforts 
visant à répondre aux besoins grandissant des 
pays africains du point de vue organisationnel, des 
capacités humaines, des programmes d’inspection et 
d’autorisation mais également en termes d’échange 
d’expertises entre les différentes instances

organisationnelles.
Au niveau national, l’Agence a pu développer 
au cours de cette année et malgré les obstacles 
engendrés par la situation épidémiologique actuelle, 
un projet pionnier relatif à la surveillance de la 
radioactivité de l’environnement en partenariat avec 
la Direction générale de la Météorologie nationale, 
en vue de mettre en place un réseau national de 
surveillance de radioactivité sur le territoire national 
en plus du renforcement du système d’autorisation 
et d’inspection des établissements et activités 
utilisant des sources radioactives Ionisantes, ce qui 
permet de protéger les professionnels et l’ensemble 
des citoyens des dangers émanant de l’utilisation des 
sources radioactives Ionisantes, poursuit la même 
source.
Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour 
exhorter l’ensemble des intervenants à intensifier 
leurs efforts pour établir le cadre réglementaire 
nécessaire en vue de mettre en oeuvre la loi relative 
à la sûreté et à la sécurité dans les domaines nucléaire 
et radiologique et la création de l’Agence marocaine 
de sécurité et de sûreté dans les domaines nucléaire 
et radiologique avant octobre 2021, en prenant 
en compte la nécessité de respecter les normes 
internationales en vigueur, et pour être à la hauteur 
des aspirations du Royaume, suite à la mission 
d’inspection qui sera effectuée par l’AIEA au cours 
du mois de juin 2021 à la demande du Maroc, relève 
le communiqué.
Par ailleurs, les membres du Conseil ont suivi 
un exposé du Directeur général de l’AMSSNuR, 
Khammar Mrabit, consacré aux activités de l’Agence 
ainsi que les plus importantes réalisations au titre de 
l’année 2019.
Le Conseil d’administration s’est également penché 
sur le bilan d’action de la commission concernant la 
mise à niveau du cadre réglementaire de la sûreté 
et la sécurité nucléaires et radiologiques, qui a été 
créée en vue d’actualiser les textes réglementaires
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relatifs aux fonctions organisationnelles de l’Agence, 
portant notamment sur le transport des produits 
radioactifs, la gestion des déchets radioactifs ainsi 
que la formation en matière de sûreté et sécurité 
dans le domaine nucléaire et radiologique.
Le conseil a également examiné le plan d’action de 
l’Agence au titre de 2021, dans ces composantes 
relatives notamment à la poursuite de l’élaboration 
des textes réglementaires, la révision de protection 
radioactive, la préparation du registre national des 

travailleurs exposés à la radioactivité ionisantes, 
le renforcement du contrôle et du programme 
d’inspection et le développement de la culture de 
sûreté et de sécurité.
A l’issue de ses travaux, le conseil a adopté le rapport 
annuel de l’Agence au titre de 2019 et a approuvé 
son plan d’action de 2021, le budget de l’Agence 
pour 2021, les comptes de 2019 et le rapport d’audit 
y afférents, en plus de l’adoption d’un ensemble de 
décision concernant la gestion de l’Agence.
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رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 الرباط – ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط،

 االجتامع الخامس ملجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 
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رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 الرباط – ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط،

 االجتامع الخامس ملجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 
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العثامين يرتأس اجتامع مجلس الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

االجتامع بالرباط،  الثالثاء  اليوم  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة،  رئيس   ترأس 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

 واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات الوكالة، خصوصا فيام يتعلق

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

املناسبة هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة،  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للوكالة والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب  بانتخاب   لإلشادة 

األممية، املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية  الهيئة  الذرية،  للطاقة   الدولية 

املنظامت لدى  للمغرب  الدائم  املمثل  السفري  السيد  شخص  يف  …وذلك 
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رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 
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 الرباط – ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط،

 االجتامع الخامس ملجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 
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الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 
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املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www. medi1tv.ma :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. alalam.ma :مصدر
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. menara.ma :مصدر
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العثامين يرتأس اجتامع مجلس الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. lesiteinfo.com :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 الرباط – ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط،

 االجتامع الخامس ملجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. aabbir.com :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 
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املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www.ahdath.info :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. alaan.ma :مصدر
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. ihata.ma :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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  رئيس الحكومة يرتأس االجتامع الخامس إلدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النوويرئيس الحكومة يرتأس االجتامع الخامس إلدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

واالشعاعيواالشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. canal13.ma :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 الرباط – ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط،

 االجتامع الخامس ملجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. marrakechalaan.com :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 
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املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www.hashtag.ma :مصدر

العثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. le12.ma :مصدر



Retombées Presse -  2020

Décembre 2020 Décembre 2020GOUVERNANCE

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. siyassi.com :مصدر

العثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. ahdatnews.com :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 الرباط – ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط،

 االجتامع الخامس ملجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. belpresse.com :مصدر

العثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 
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املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www.ache24.ma :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www.akhbarmamlaka.com :مصدر
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www.casaoui.ma :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. atayar.ma:مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 الرباط – ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط،

 االجتامع الخامس ملجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. insafpress.com :مصدر

العثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 



 

Retombées Presse - 2020

Décembre 2020GOUVERNANCE
املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www. aloua7a.com :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www.menara.ma :مصدر
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www.kafapress.ma :مصدر
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رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. rabatcity.com:مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة وكالة األمن والسالمةالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة وكالة األمن والسالمة
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. sawtalahrar.ma :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 
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املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www. alahdat.net :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www.satv.ma :مصدر
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. istitmar.net :مصدر
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رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. safigoud.com:مصدر

العثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين.. يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. nabd.com :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 
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املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www. moroccomedianews.ma :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www.echo24.ma :مصدر
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 
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العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. madarat.ma :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. sijilmassapress.ma :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 
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املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www. akhbar7.ma :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. klyoum.com :مصدر
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. almostakbal.ma :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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العثامين يستعرض اسرتاتيجية الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يستعرض اسرتاتيجية الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. assahraa.ma :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www.klyoum.com :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 
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املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www. barlamane.com :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www.pjd.ma :مصدر
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. mfmradio.ma :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. assahafa.com :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. maghrib.online :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

الخامس االجتامع  بالرباط،  الثالثاء  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس   ترأس 

واإلشعاعي، النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة   ملجلس 

بتنفيذ يتعلق  فيام  خصوصا  الوكالة،  إنجازات  ومناقشة  لعرض  خصص   الذي 

بالغ املستقبلية.وذكر  عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة   اسرتاتيجيتها 

بانتخاب لإلشادة  املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة   لرئاسة 

الذرية، للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،   املغرب 

السفري السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا  اإلدارية   الهيئة 

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل 

املغرب بتعيني   - ذاته  املصدر  يضيف   - الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  ..مام 

بها التي تقوم  القيمة  السياق املجهودات  العثامين سجل يف هذا  البالغ أن   وأوضح 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

للبلدان التنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  إطالق مرشوع  مثل  اإلفريقي،   التعاون 

الهيئات ملنتدى  التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة   األفريقية، 

 التنظيمية النووية يف إفريقيا الذي نظم يف فيينا. وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد

من اإلفريقية  للدول  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب   استعداد 

والرتخيص، التفتيش  وبرامج  البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير   حيث 

 وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية. وعىل الصعيد الوطني، سجل

 رئيس الحكومة حسب البالغ، متكن الوكالة خالل هذه السنة، رغم اإلكراهات التي

 فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط اإلشعاعي

شبكة إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة  املديرية  مع  برشاكة  البيئة   يف 

باإلضافة الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  وطنية 
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املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها   إىل 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  نة،  ي  ؤ  امل  اإلشعاعات   ملصادر 

البالغ املؤينة.وأبرز  األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من   املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  حث  الحكومة  رئيس   أن 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب. من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

.أعضاء مجلس اإلدارة تناول فيه أنشطة الوكالة وأهم املنجزات برسم سنة 2019

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

وتحيني صياغة  بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

الجوانب للوكالة، خصوصا يف  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية   النصوص 

املشعة، النفايات  وتدبري  املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية   املتعلقة 

املجلس واإلشعاعي.وتدارس  النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف   والتكوين 

 برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، يف مكوناته املتعلقة عىل الخصوص مبواصلة

السجل وإعداد  اإلشعاعية،  الحامية  نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص   إعداد 

وبرنامج املراقبة  نظام  وتعزيز  املؤينة،  لإلشعاعات  املعرضني  للعامل   الوطني 

نهاية يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ  والسالمة.وأفاد  األمن  ثقافة  وتنمية   التفتيش، 

عملها برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم  للوكالة  السنوي  التقرير  عىل   أشغاله 

وكذا برسم سنة 2021،  الوكالة  ميزانية  املجلس بحرص  قام   برسم سنة 2021. كام 

الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب الحسابات  بحرص حسابات 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  هذا  .يف 
www. mapexpress.ma/ :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. alhadat.ma :مصدر



Retombées Presse -  2020

Décembre 2020 Décembre 2020GOUVERNANCE

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. kech24.com :مصدر

العثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة وكالة األمن والسالمةالعثامين يرتأس اجتامع مجلس إدارة وكالة األمن والسالمة
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رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي

 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 

www. maroko.ma :مصدر

رئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعيرئيس الحكومة يرتأس اجتامع مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي
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 ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثامين، اليوم الثالثاء بالرباط، االجتامع 

النووي املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  إدارة  ملجلس   الخامس 

الوكالة، خصوصا فيام يتعلق  واإلشعاعي، الذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات 

املستقبلية عملها  آفاق  واستعراض   2017-2021 للفرتة  اسرتاتيجيتها  .بتنفيذ 

لإلشادة املناسبة  هذه  اغتنم  الحكومة  رئيس  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ   وذكر 

للطاقة الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا  رسميا،  املغرب   بانتخاب 

 الذرية، الهيئة اإلدارية العليا لهذه املنظمة األممية، وذلك يف شخص السيد السفري

باإلجامع تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب  الدائم  .املمثل 

املغرب بتعيني   – ذاته  املصدر  يضيف   – الحكومة  رئيس  نوه   كام 

للطاقة الدولية  للوكالة  النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف   عضوا 

املغربية، للوكالة  العام  املدير  شخص  يف  سنوات،  أربع  ملدة   الذرية، 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  .مام 

القيمة املجهودات  السياق  هذا  يف  سجل  العثامين  السيد  أن  البالغ   وأوضح 

السيام دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب  الوكالة  بها  تقوم   التي 

البنية تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  اإلفريقي،  التعاون  بتعزيز  املتعلقة   تلك 

للجنة عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،  للبلدان  التنظيمية   التحتية 

فيينا يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية  الهيئات  ملنتدى  .التوجيهية 

 وأضاف أن هذه املشاركات تؤكد استعداد املغرب للمساهمة يف تلبية االحتياجات

 املتزايدة للدول اإلفريقية من حيث تطوير األطر التنظيمية، والقدرات البرشية،

.وبرامج التفتيش والرتخيص، وكذا تبادل الخربات بني مختلف الهيئات التنظيمية

الوكالة متكن  البالغ،  حسب  الحكومة  رئيس  سجل  الوطني،  الصعيد   وعىل 

من الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،  هذه   خالل 

مع برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد  مرشوع   تطوير 

لرصد وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد  العامة   املديرية 

إىل باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي   النشاط 

املستعملة واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات   ملصادر 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  .املواطنني 

 وأبرز البالغ أن رئيس الحكومة حث كافة املتدخلني عىل تكثيف الجهود وترسيع

والسالمة باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إلرساء   الوترية 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالني   يف 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

أمام عرضا  قدم  للوكالة  العام  املدير  املرابط،  الخامر  السيد  أن  إىل  البالغ   وأشار 

املنجزات برسم سنة 2019 الوكالة وأهم  أنشطة  فيه  تناول  اإلدارة  .أعضاء مجلس 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب   كام 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

السنوي التقرير  عىل  أشغاله  نهاية  يف  صادق  املجلس  بأن  البالغ   وأفاد 

كام  .2021 سنة  برسم  عملها  برنامج  عىل  وكذا   ،2019 سنة  برسم   للوكالة 

حسابات بحرص  وكذا   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  ميزانية  بحرص  املجلس   قام 

يف الحسابات  مراقب  تقرير  عىل  واملصادقة   2019 سنة  برسم   الوكالة 

الوكالة تسيري  تهم  التي  القرارات  من  مجموعة  اىل  باإلضافة  الشأن،  .هذا 
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املغربية لألمن والسالمة باملجالني النووي واإلشعاعي تعقد دورتها الخامسةاملغربية لألمن والسالمة باملجالني النووي واإلشعاعي تعقد دورتها الخامسة

 عقد مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي،

 اجتامعه الخامس، والذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات الوكالة، خصوصا فيام

.يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجيتها للفرتة 2021-2017 واستعراض آفاق عملها املستقبلية

املغرب بانتخاب  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  أشاد  االجتامع،  بداية   يف 

الهيئة الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا   رسميا، 

املمثل السفري  السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا   اإلدارية 

كام باإلجامع.  تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب   الدائم 

للوكالة النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املغرب  بتعيني   نوه 

للوكالة العام  املدير  السيد  أربع سنوات، يف شخص  الذرية، ملدة  للطاقة   الدولية 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  مام  .املغربية، 

بها تقوم  التي  القيمة  املجهودات  السياق  هذا  يف  الحكومة   وسجل  رئيس 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

التنظيمية التحتية  البنية  تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  من  اإلفريقي،   التعاون 

ملنتدى التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،   للبلدان 

املشاركات وهي  فيينا،  يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية   الهيئات 

للدول املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب  استعداد  تؤكد   التي 

وبرامج البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير  حيث  من   اإلفريقية 

التنظيمية الهيئات  مختلف  بني  الخربات  تبادل  وكذا  والرتخيص،  .التفتيش 

 وعىل الصعيد الوطني،  متكنت الوكالة ، بحسب رئيس الحكومة، خالل هذه السنة، رغم

 اإلكراهات التي فرضتها الوضعية الوبائية، من تطوير مرشوع رائد يتعلق مبراقبة النشاط

 اإلشعاعي يف البيئة برشاكة مع املديرية العامة لألرصاد الجوية، وذلك قصد إنشاء شبكة
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الوطني، الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  لرصد   وطنية 

واألنشطة املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز  يف  استمرارها  إىل   باإلضافة 

املهنيني حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،  اإلشعاعات  ملصادر   املستعملة 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من  املواطنني    .وعموم 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  الحكومة  رئيس   وحث 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

قبل شهر أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

املرابط، الخامر  للسيد  عرضا  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تتبع  ذلك   وبعد 

املنجزات وأهم  الوكالة  أنشطة  فيه  تناول  للوكالة  العام   املدير 

اإلطار تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس  انكب  2019.  كام  سنة   برسم 

 التنظيمي لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي، التي تم إحداثها بهدف

للوكالة، التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص  وتحيني   صياغة 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب  يف   خصوصا 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

 وقد صادق املجلس يف نهاية أشغاله عىل التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2019،

 وكذا عىل برنامج عملها برسم سنة 2021. كام قام املجلس بحرص ميزانية الوكالة برسم

 سنة 2021، وكذا بحرص حسابات الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب

.الحسابات يف هذا الشأن، باإلضافة اىل مجموعة من القرارات التي تهم تسيري الوكالة
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املغربية لألمن والسالمة باملجالني النووي واإلشعاعي تعقد دورتها الخامسةاملغربية لألمن والسالمة باملجالني النووي واإلشعاعي تعقد دورتها الخامسة

 عقد مجلس إدارة الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي،

 اجتامعه الخامس، والذي خصص لعرض ومناقشة إنجازات الوكالة، خصوصا فيام

.يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجيتها للفرتة 2021-2017 واستعراض آفاق عملها املستقبلية

املغرب بانتخاب  العثامين،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  أشاد  االجتامع،  بداية   يف 

الهيئة الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني  الرابعة  للدورة  رئيسا   رسميا، 

املمثل السفري  السيد  شخص  يف  وذلك  األممية،  املنظمة  لهذه  العليا   اإلدارية 

كام باإلجامع.  تزكيته  بعد  بفيينا،  الدولية  املنظامت  لدى  للمغرب   الدائم 

للوكالة النووي  األمن  ملعايري  الدولية  اللجنة  يف  عضوا  املغرب  بتعيني   نوه 

للوكالة العام  املدير  السيد  أربع سنوات، يف شخص  الذرية، ملدة  للطاقة   الدولية 

املجال هذا  يف  اململكة  به  تحظى  الذي  الدويل  االعرتاف  يكرس  مام  .املغربية، 

بها تقوم  التي  القيمة  املجهودات  السياق  هذا  يف  الحكومة   وسجل  رئيس 

بتعزيز املتعلقة  تلك  السيام  دولية،  تظاهرات  يف  متميزة  مشاركات  عرب   الوكالة 

التنظيمية التحتية  البنية  تطوير  مرشوع  إطالق  مثل  من  اإلفريقي،   التعاون 

ملنتدى التوجيهية  للجنة  عرش  الخامس  لالجتامع  باإلضافة  األفريقية،   للبلدان 

املشاركات وهي  فيينا،  يف  نظم  الذي  إفريقيا  يف  النووية  التنظيمية   الهيئات 

للدول املتزايدة  االحتياجات  تلبية  يف  للمساهمة  املغرب  استعداد  تؤكد   التي 

وبرامج البرشية،  والقدرات  التنظيمية،  األطر  تطوير  حيث  من   اإلفريقية 

التنظيمية الهيئات  مختلف  بني  الخربات  تبادل  وكذا  والرتخيص،  .التفتيش 

خالل الحكومة،  رئيس  بحسب   ، الوكالة  الوطني،  متكنت  الصعيد   وعىل 

تطوير من  الوبائية،  الوضعية  فرضتها  التي  اإلكراهات  رغم  السنة،   هذه 

املديرية مع  برشاكة  البيئة  يف  اإلشعاعي  النشاط  مبراقبة  يتعلق  رائد   مرشوع 

النشاط لرصد  وطنية  شبكة  إنشاء  قصد  وذلك  الجوية،  لألرصاد   العامة 

استمرارها إىل  باإلضافة  الوطني،  الرتاب  مستوى  عىل  البيئة  يف   اإلشعاعي 

ملصادر املستعملة  واألنشطة  املنشآت  وتفتيش  ترخيص  نظام  تعزيز   يف 

وعموم املهنيني  حامية  يف  يساهم  ما  وهو  املَُؤِينة،   اإلشعاعات 

املؤينة األشعة  مصادر  استعامل  عن  املرتتبة  املخاطر  من    .املواطنني 

الوترية وترسيع  الجهود  تكثيف  عىل  املتدخلني  كافة  الحكومة  رئيس   وحث 

يف والسالمة  باألمن  املتعلق  القانون  لتطبيق  الالزم  التنظيمي  اإلطار   إلرساء 

يف والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي   املجالني 

شهر قبل  أي  قانونيا،  عليها  املنصوص  اآلجال  داخل  واإلشعاعي،  النووي   املجالني 

املعمول الدولية  املعايري  احرتام  رضورة  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2021  أكتوبر 

ستقوم التي  التفتيش  مهمة  عقب  ويرشفها  بالدنا  وسمعة  يليق  بشكل   بها 

املغرب من  بطلب   2021 يونيو  شهر  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  .بها 

العام املدير  املرابط،  الخامر  للسيد  عرضا  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تتبع  ذلك   وبعد 

2019.  كام سنة  برسم  املنجزات  وأهم  الوكالة  أنشطة  فيه  تناول   للوكالة 

لألمن التنظيمي  اإلطار  تأهيل  لجنة  عمل  حصيلة  عىل  املجلس   انكب 

صياغة بهدف  إحداثها  تم  التي  واإلشعاعي،  النووي  املجالني  يف   والسالمة 

خصوصا للوكالة،  التنظيمية  بالوظائف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   وتحيني 

وتدبري املشعة،  املواد  ونقل  األشعة،  من  بالحامية  املتعلقة  الجوانب   يف 

واإلشعاعي النووي  املجالني  يف  والسالمة  األمن  يف  والتكوين  املشعة،  .النفايات 

املتعلقة مكوناته  يف   ،2021 سنة  برسم  الوكالة  عمل  برنامج  املجلس   وتدارس 

الحامية نظام  ومراجعة  التنظيمية،  النصوص  إعداد  مبواصلة  الخصوص   عىل 

املؤينة، لإلشعاعات  املعرضني  للعامل  الوطني  السجل  وإعداد   اإلشعاعية، 

والسالمة األمن  ثقافة  وتنمية  التفتيش،  وبرنامج  املراقبة  نظام  .وتعزيز 

 وقد صادق املجلس يف نهاية أشغاله عىل التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2019،

 وكذا عىل برنامج عملها برسم سنة 2021. كام قام املجلس بحرص ميزانية الوكالة برسم

 سنة 2021، وكذا بحرص حسابات الوكالة برسم سنة 2019 واملصادقة عىل تقرير مراقب

.الحسابات يف هذا الشأن، باإلضافة اىل مجموعة من القرارات التي تهم تسيري الوكالة

www. libyaakhbar.com :مصدر



Retombées Presse -  2020

Décembre 2020



 

Retombées Presse - 2020


