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 ،السيد محافظ الطاقة الذرية

 ممثل وزارة الدفاع الوطني،لسيد ا

 لمحافظة الطاقة الذرية، السادة المدراء المركزيين

 ،السادة ممثلي الهيئات والمؤسساتالسيدات و

 ،السادة المدراء العامون لمراكز البحث النووي

 ضيوفنا الكرام. أسرة اإلعالم،الخبراء،  السادةالسيدات و

 

 

في هذا اليوم اإلعالمي حول أشكركم على تلبيتكم الدعوة للمشاركة في أن يسعدني أن أرحب بكم جميعا و

 محافظة الطاقة الذرية.  تنظمهالذي آمان وأمن المصادر المشعة والمعدات المرتبطة بها، 

 

المواد النووية ومصادر طبيقات تستخدم فيها تترافقه  واالجتماعي لبالدنااالقتصادي فإن التطور كما تعلمون، 

المجاالت االجتماعية واالقتصادية المختلفة )الصحة، الفالحة، الَموارد المائية في مختلف  نوويالاإلشعاع 

 .والبحث...(.

 

 لجميع المسؤولين المعنيين باتخاذ القراربالنسبة  يكتسي موضوع هذا اليوم اإلعالمي أهمية خاصةوعليه، 

للمصالح المكلفة باألمن، بسبب المخاطر كذلك في الشركات والمؤسسات التي تستعمل المصادر المشعة، و

المصادر والمواد المشعة، التي يشكل تخزينها ونقلها، بسبب  قد تنجر عنالمحتملة المرتبطة بالتهديدات التي 

 طبيعتها، مصدر قلق دائم.

الهدف من هذا اليوم اإلعالمي هو تحسيس مستخدمي المصادر المشعة بالجوانب التنظيمية والتقنية لإلدارة ف

 .ونقل وتخزين المصادر المشعة عمالبحيازة واست واألمن المتعلقين الحماية من اإلشعاعالفعالة لمتطلبات 

 

في إرساء ثقافة  ستساهم اإلعالمي،المحاضرات والمناقشات المبرمجة في هذا اليوم وإني لعلى يقين بأن 

 بحيازة المصادر المشعة واستعمالها. العام المتعلقالتدخل نظام اآلمان واألمن على جميع مستويات 
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بالضرورة تطبيق التدابير القانونية واإلدارية والتنظيمية والتقنية المناسبة تطلب استعمال المصادر المشعة يف

وبالتالي حماية العمال والجمهور والبيئة، وفقًا  ،والمعدات المرتبطة بهالضمان آمان وأمن هذه المصادر 

 دنا.إليها بال تاللتزاماتنا الدولية المنبثقة من الوسائل القانونية الدولية التي انضم

 

اتفاقية خاصة إلى أن أحكام االتفاقيات الدولية التي تنظم األمن النووي، ووتجدر اإلشارة بهذا الخصوص 

تم تكريسهما في والمنشآت النووية واتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي النووية  المادية للمواد الحماية

 .والتنظيم المرتبط به التشريع الوطني

 

ة السلوك بشأن آمان وأمن المصادر المشعة للوكالة نَ وَ دَ ا تطبيق أحكام م  دنا أيضدعم بالت  باإلضافة إلى ذلك، 

 الدولية للطاقة الذرية.

 

 2019األنشطة النووية في جويلية بهذا السياق، تم تعزيز إطارنا التشريعي بإصدار قانون يتعلق وضمن 

 والذي ينص على إنشاء سلطة وطنية لآلمان واألمن النوويين.

 

 والممتلكات والبيئة من األضرار المتصلة باإلشعاعاتشخاص حماية األفقد أولى القانون أهمية بالغة ل

 النووية. 

قواعد األمان واألمن السارية على جميع األنشطة والممارسات التي تدخل في إطار االستخدام القانون كما حدد 

 .السلمي للطاقة النووية

 

مستندة  نووي،تغطي هذه الجوانب جميع مراحل األنشطة التي تستخدم المواد النووية ومصادر اإلشعاع الو

ا المجال وعلى األدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها هذ عالميا فيعلى ما هو معمول به في ذلك 

 .الجزائر

خيص لممارسة األنشطة المرتبطة بالمواد النووية ومصادر اإلشعاعات ايلزم القانون الحصول على ترو

ينص على ، وكذا مسؤولية السلطات العمومية في هذا المجالو يحدد مسؤوليات المستخدميننووية، وال

 .لتسيير النفايات المشعةمؤسسة عمومية  إنشاء

 

 أيها الجمع الكريم. أسرة اإلعالم،السادة، السيدات و

 

األشخاص المؤهلين للقيام بالمهام يجب أن يصاحبها تمكين ذا المجال في ه قبل الدولةإن الجهود المبذولة من 

حاجة ماسة لتعزيز تكوين مستخدمي  فيكما أننا  .لنتائج المرجوةحتى نصل ل الرئيسية في مجال اآلمان واألمن

 المصادر المشعة في مجال األمن، وخاصة في القطاع الصناعي.
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تصلة بصفة ملموسة في تعميق تحليل الرهانات الما اليوم اإلعالمي أتمنى أن تساهم أشغال هذ الختام،ي ف

 بهدف تحسينملموسة، وأن يؤدي النقاش إلى توصيات المرتبطة بها المصادر المشعة والمعدات  مستخدميب

 باألمن بشكل صحيح في النظام الوطني للرقابة القانونية للمصادر المشعة.تعلقة دمج المسائل المكيفية 

 

 .ا اليوم اإلعالميأعلن افتتاح هذو ألشغالكم،أتمنى كل النجاح 

 

 . والسالم عليكمء صغاكرم اإلأشكركم على 


