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 ؛السيدات و السادة
اسمحي لي، بداية، أن أتوجه بخالص التعازي لوفد نيبال وألسر ضحايا الزلزال العنيف الذي 

 الم بشعب هذا البلد الصديق،
 
كلها أمل و  ةالنووياألسلحة  انتشارعدم مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة ل تتطلع الجزائر  -1

هذا الصك الدولي الهام  مبادئتكريس من أجل  دة لجهودنا الجماعيةلبنة جدي في أن يكون
توافقات  إلىللوصول  إطارا ،في أن يمثل هذا المؤتمر اإلرادةكما تحدوها  .هتحقيق أهدافو 

مصداقية تدعم ستكون بمثابة خارطة طريق  لخروج بتوصياتاو  حول كل المسائل المطروحة
 .المعاهدة وفعاليتها

 
شريفها إال أن أتوجه بالشكر الجزيل للدول األطراف على ت ،ا المقامذفي ه ،ال يسعنيو  -2

على الثقة  ،، كما أخص بالذكر بلدان حركة عدم االنحيازبرئاسة هدا المؤتمر الجزائر
 المراجعة. ؤتمراتللمرة الثانية في تاريخ م يبالد في المتجددة التي وضعتها

 
على يقين أن كفاءتها  فإنني ،كرئيسة للمؤتمر هاانتخابفروخي على  السفيرةأهنئ  إذ و -3 

التي عبرت عنها الدول األطراف  القوية اإلرادةستتظافر مع  ،المهنية و خصالها الشخصية
في الوصول  ،محالة ال ،تساهمل ،يةتحضير خالل الفترة ال تيلمشاورات التي أجر بمناسبة ا
يسة، واألخت الفاضلة، أن أسجل واسمحي لي، السيدة الرئ إلى نتائج ايجابية. بجلساتنا

، من بين ما باعتزاز، ومن هذا المنبر، أن رئاستك لهذا المؤتمر العالمي المصيري، يرمز
إلى المكانة المرموقة للمرأة الجزائرية في الوطن وخارجه، تكريسا للسياسة االرادية  يرمز إليه،

 .عبد العزيز بوتفليقة فخامة رئيس الجمهورية، السيد التي تنتهجها الجزائر بقيادة 
 
 
 

 الرئيسةالسيدة 
 



 

منظمة األمم  إلنشاءنحن نستعد لالحتفاء بالذكرى السبعين المراجعة هذا و  مؤتمريأتي  -4
الدولي  التعاون بعثاألمن الجماعي و استتباب السالم وصيانة  مبادئالتي رفعت  ،المتحدة
نوعية في المجاالت  قفزة ،ود السبعةخالل هذه العق ،بالفعل ،اإلنسانيةت ا لها. فقد حققشعار 

 تكنولوجيات اإلعالمالتقدم العلمي و و  اإلنسانترسيخ حقوق االجتماعية و االقتصادية و 
 .فتحت له أفاقا عدةو  اإلنسانقلصت معاناة قربت المسافات بين األمم و  التي االتصالو 
 واحدة، لقد تغير العالم نحو األفضل.  جملةب
 
وأكثر من  معاهدة منع االنتشار إبرام من خمسة و أربعين سنة علىبعد أكثر غير أنه و  -5

 في عالمنا، ها جاثمةؤ بقاو األسلحة النووية  وجود ال زال ،نهاية الحرب الباردة مندعقدين 
 للجنس البشري. ،اإلطالقعلى  ،مثل أكبر تهديدي
 
لفتاك في عدد ا حفي احتواء هذا السالحد بعيد،  إلى ،كانت المعاهدة قد نجحت إذاو  -6

هذه  ىبمقتض الحائزة على األسلحة النووية األطراف محدود من الدول بما فيها الدول
  .ال زال لم يتحقق ،هو التخلص التام من األسلحة النووية أال ن هدفها األسمىإف ،المعاهدة

 
 عليه،و  .مما ال شك فيه أن معاهدة منع االنتشار تمثل حجر الزاوية ألمننا الجماعيو  -7
التزام  هيأال و الكفيلة بتنفيذ الصفقة األصلية للمعاهدة،  اإلجراءاتالصيغة المثلى و  إيجاد نإف

حجامو  ترساناتها ىالدول النووية بالقضاء عل هذه  متالكالسعي الالدول األخرى عن  ا 
 الرئيسي أمام هذا المؤتمر. التحدي يمثل ،األسلحة

 
في مجال نزع السالح النووي خالل  ا تحققبضآلة م نسلم ال بد أن ،و في هذا الصدد -8
المنبثقة التعهدات و من أحكام المادة السادسة من المعاهدة و االلتزامات  فالبرغم .ه الفترةذه

 ،2000بما فيها الخطوات الثالثة عشرة التي تبناها مؤتمر  ،عن مؤتمرات المراجعة المتعاقبة
تمثل  األسلحةال زالت هذه ،  2010نة س لتي اعتمدناها في المؤتمر الثامنوخطة العمل ا

 .وأداة ردع في سياساتها األمنية العمود الفقري للعقائد العسكرية للعديد من الدول
 



 

نفق على إنتاج األسلحة النووية وتطويرها ضخمة التي ما زالت تد الإن الموار  ،بلال و  -9
، تمثل والر سنويامليار د 30ب ،حسب إحصائيات موثوقة ،التي تقدروصيانتها ونشرها و 

لتمويل مجهود التنمية النقاد ماليين البشر  متناميةثقيال بالمقارنة مع االحتياجات ال عبءا
 المرض.بح الفقر والجهل و من ش

 
 ،غايتنا األسمى ،ظل القضاء التام على األسلحة النووية و منعها إلى األبديو عليه س -10

استعمال األسلحة النووية أو امتالكها أو تخزينها إبرام معاهدة لمنع  لك إال عبرذو لن يتأتى 
أو تطويرها. وفي انتظار تحقيق هذا الهدف فان توفير ضمانات للدول غير النووية األطراف 

بعدم استعمال أو التلويح باستعمال السالح النووي عبر صك قانوني، دولي و  ،في المعاهدة
 .ومشروعية ملزم يظل مطروحا بإلحاح

 
 ئيسةالسيدة الر  
 

محدقة ببني اإلنسان من الوعي المتنامي باألخطار ال ،منذ مدة ،شهدهيالزخم الذي  إن -11
 .آخر على ضرورة التعامل مع هذا الخطر بحزم أكبردليل األسلحة النووية  جراء وجود

  
، فإننا االنسانية إننا إذ نشاطر االنشغاالت والدوافع التي بنيت على أساسها المبادرة -12

مقاربتنا ل ،بفضل بعدها اإلنساني ،ستضفيها تام بالديناميكية الفعلية التي اقتناععلى 
 لعقبات وسد الهوة التي تفصلنا عن المنع الشاملجهودنا الجماعية من أجل تجاوز الو 
   . نهائياألسلحة النووية والقضاء عليها ل
 
 
 

 السيدة الرئيسة
 



 

أهمية منع  تماما تدرك هالسالح النووي فإنأهمية قصوى لنزع االجزائر ولي تبقدر ما  -13
للمعاهدة، وداعم أساسي للجهود الرامية للتخلص من  الثالثة أحد الركائز تهبصف ،االنتشار

 ،المتعلقة بمنع االنتشار ،هالقد سمحت المعاهدة وااللتزامات الواردة في .السالح النووي
ووية الخمس النالدول  ، بما فيهاالدول امتالك األسلحة النووية على عدد محدود من بحصر

ومن هنا نستطيع الجزم بأن بنود عدم االنتشار واجراءات التفتيش  .األطراف في المعاهدة
والضمانات التي اعتمدناها وقبلناها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد اثبتت، خالل 

 عقود، فعاليتها ونجاعتها.
 

ر على أن منع اإلنتشار هو مسؤولية جميع األطراف في تؤكد الجزائ ،وفي هذا الصدد -14
إلى  عامال أساسيا مساعدا للوصول تهالمعاهدة، سواء كانت دوال نووية أو غير نووية، بصف

التزامات جديدة  فرضال ينبغي كما  .ام على السالح النوويالهدف األسمى وهو القضاء الت
دى تلك التي نصت عليها المعاهدة على البلدان غير الحائزة على السالح النووي، ع

 .صراحة
 

الدولية للطاقة  الوكالة هبالدور الفعال الذي تؤدي ،في هذا المقام ،يجدر بنا التنويهو  -15
في  لتزاماتهاباالدول األطراف  وفاء الجهة المخولة الوحيدة لتحديد مدى التي تظل ،الذرية

 أساسها ،يعتمد على إجراءات محددةوذلك عبر نظام الضمانات الذي  ،االنتشارمجال منع 
يس يالوكالة وعدم تس استقاللية أهمية كما نلح على دية.اواألدلة الم ةالمالحظة الموضوعي

 عملها.
 

 السيدة الرئيسة
لقد ساهمت المناطق الخالية من األسلحة النووية المنتشرة في بقاع عدة من المعمورة  -16

دعم استقرار و  شكلت والزالت عامل ، وربوعهذه ال في السالح وعدم االنتشار في ترسيخ نزع
 .ةالدوليو  ةاإلقليميعلى الساحتين للسلم واألمن 

 



 

خالية من المنطقة ال منطقة انتمائها الجغرافي على إنشاءوقد عملت الجزائر في  -17
من بين البلدان  ، وكانت بالدي2009ود في األسلحة النووية بإفريقيا، التي ظهرت إلى الوج

 المؤسسة لهذه المنطقة. " بلندابا " فريقية األولى التي صادقت على معاهدةاإل
 

إلى  ،أمام العراقيل التي حالت انشغالناإال أن أعبر عن  و في هذا الصدد ال يسعني -18
الذي إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط ،  قراردون تنفيذ  ،حد اآلن

بانضمام دولة ترحب الجزائر  ،وفي هذا السياق .1995ة لسنة اعتمده مؤتمر المراجع
فلسطين إلى معاهدة منع االنتشار، كما تسجل الجزائر بارتياح التطورات االيجابية التي 

    حصلت فيما يتعلق بالبرنامج النووي االيراني. 
 
 السيدة الرئيسة 
 

 خدمةي كذلك أداة لإن معاهدة منع االنتشار بقدر ما هي صك ذو بعد أمني، ه -19
ومن هنا تؤكد الجزائر  السلمية للطاقة الذرية. االستعماالتالتنمية والتعاون الدولي في مجال 

قابل للتصرف في التطوير والبحث المن جديد حق الدول األطراف األصلي وغير 
مثلما تنص على ذلك المادة الرابعة من  ،سلميةستعمال للطاقة النووية ألغراض واال
 هدة.المعا

 
لمنشآت والمفاعالت النووية العاملة أو التي هي قيد ا في عدد ضطردوما التزايد الم -20

، لدليل على األهمية والدور الذي مافتئت تلعبه التطبيقات يةمااالنجاز، السيما في البلدان الن
للشعوب، بالنظر للطفرة  واالجتماعية االقتصاديةالسلمية للطاقة النووية في التنمية 

 المتزايدة في مجال الطاقة. ولالحتياجاتلتكنولوجية التي يشهدها عالم اليوم ا
 

عبر عن دعمنا للمجهودات الرامية إلرساء مقاربة متعددة األطراف لدورة الوقود ن و إذ -21
على حق الدول السيادي في تطوير قدراتها الوطنية إلنتاج ، من جديد، النووي، فإننا نؤكد

القيود على نقل  رفع  كما نؤكد على ضرورة  المعاهدة. أحكام وينسجم  بما الطاقة النووية
 . ةر ذالخبرات و المعدات للدول النامية لتطوير استعماالت ال



 

 السيدة الرئيسة
 
ية و التوافقية على ى قدرتنا الجماععلى مد شك دون ا يتوقفذح مؤتمرنا هانج إن -22 

س يكر و ت االنتشاري بنيت عليه معاهدة منع ذي الز التوازن األساسيعز تلإيجاد الصيغ المثلى 
السالح  نزع مواجهة التحديات الجسيمة التي يمثلهاالكفيلة ب و ابتكار الحلول مصداقيتها،
 االنتشار النووي.النووي و 

 
ع لمعاهدة منع االنتشار النووي تتشرف بترؤس مؤتمر المراجعة التاس ذإ ،الجزائر إن -23
كافة  بين اتجاز التوافقنل قصارى جهدها إلذسوف تب ،ي تاريخ المعاهدةذلك للمرة الثانية فو 

خالصو ستعمل بتفاني و  الدول األطراف   لتوصلمع باقي الدول المشاركة في المؤتمر ل ا 
 المتمثل في تخليص األجيال الالحقةاألسمى و  في مستوى التحدي تكون لقرارات وتوصيات

  من شبح األسلحة النووية.
 
 حسن إصغائكم شكرا على 


