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 الس يدات و السادة الس يد الرئيس،
 

يطيب يل يف البداية أأن أُعرب عن السعادة اليت تغمرين وأأان أأرى بالدي اجلزائر تعتيل أأول رئاسة دلورة 

لهذا احملفل اذلي ومس العامل من خالل جناحه يف التفاوض و اعامتد صكوك دولية تشلك معاملا  2020

  .التقدم احملرز يف قضااي نزع السالحللجهود و 

ال  تعي أأيضا أأن هذا الرشف يلقي  أأهنايف الوقت اذلي تترشف فيه اجلزائر برئاسة مؤمتر نزع السالح ا 

عىل عاتقها مسؤولية جس مية. حيث يعمل لك واحد  منا  أأن  أأعاملنا  جتري  يف ظل واقع  متطور حيمل  

ئق خمتلفة تعرقل، من حني لآخر، هنا و هناك، بروز رؤى تطلعات كبرية و حيوي يف نفس الوقت عوا

 موحده جتاه قضااي شامةل.  

شارات املتعددةتقتيض لأمهية الأساس ية ابلنس بة ملؤمتر نزع السالح ا لهذا، فا ن و امللحة  أأن يس تجيب لال 

شارة الر  ائلاليت يتلقاها ليك يعاجل مس اليت  الاجيابية دنزع السالح ومن املهم ابلنس بة هل أأيضا أأن يوجه ا 

 ادلويل وبصورة أأمع الرأأي العام العاملي . اجملمتعيتوقعها منه 

آليات نزع السالح املتعدد الأطراف برمهتا مييل  ن الس ياق احلساس والصعب اذلي ميزي املؤمتر وكذا أ ا 

لينا لمتكني املؤمتر من أأداء الوظيفة املنوطة به.  علينا مجيعًا أأن نكون يف مس توى املسؤولية اليت أأولكت ا 

آلينا  ويف هذا املقام، جيب أأن نشري أأننا ال نبدأأ من العدم أأو أأنه يتوجب ابتاكر مفاهمي جديدة : لقد أ

كشعوب للأمم املتحدة من خالل ميثاق الأمم املتحدة أأن ننقذ الأجيال املقبةل من ويالت احلرب و اعزتمنا 

سمل والأمن ادلويل، مسرتشدين جبمةل مبادئ أأن نأأخذ أأنفس نا ابلتسامح و أأن نضم قواان يك حنتفظ ابل 

 وأأهداف من مضهنا التعايش املشرتك و احرتام س يادة ادلول والامتناع عن الهتديد ابلقوة واس تعاملها.

تلمك يه املبادئ اليت ينبغي أأن نسرتشد هبا أأيضا حىت نس تطيع حشد اال رادة الس ياس ية وتضافر اجلهود 

آليات نزع السالح الأخرى من اجل اعامتد معايري متعددة الأطراف يف جمال نزع السالح  لتفعيل املؤمتر و أ

 الأمن ادلويل.من خاللها صكوك متعددة الأطراف موضوعية وفعاةل وملزمة قانواًن لتعزيز و 

 الس يد الرئيس

اكن للجزائر دومًا موعٌد مع حمطات حمورية يف اترخي نزع السالح و خاصة املتعلقة بزنع السالح النووي، 

ىل مؤمتر نزع  1984أأشغال جلنة نزع السالح اليت حتولت س نة  1979فقد اكنت أأول دوةل تفتتح س نة  ا 

اذلي  2000ة حظر انتشار الأسلحة النووية لس نة، السالح ، كام أأهنا ترأأست مؤمتري اس تعراض معاهد

، و حتت رئاس هتا للجنة الأوىل 2015العملية لزنع السالح النووي، ولس نة  13  متخضت عنه اخلطوات ال
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ىل اعامتد املعاهدة 2017للأمم املتحدة مت التأأسيس ملؤمتر الأمم املتحدة لس نة  للجمعية العامة  اذلي أأفىض ا 

لنووية، كام أأهنا تشارك خالل هاته الس نة يف رئاسة املؤمتر التاسع املعين بتسهيل ا الأسلحة حظر بشأأن

 دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حزي النفاذ.

سهامات بالدي هذه أأسس لها قناعهتا الراخسة أأن مسأأةل نزع السالح النووي تبقى تشلك الأولوية  ن ا  ا 

 الأولوايت بية املطلقة لأعضاء املؤمتر و للمجمتع ادلويل كلك. فرتتيبالأساس ية ابلنس بة لها عىل غرار الأغل 

ن مؤمتر اس تعراض  نزع مؤمتر اهامتمات مركز يف النووي السالح نزع يضع السالح. يف هذا الس ياق، ا 

س يعقد بعد أأشهر قليةل و نأأمل أأن يفيض هذا املؤمتر  2020معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لس نة 

ىل نتاجئ  ملموسة جتسد تطلعات اجملمتع ادلويل. ا 

نتاج املواد اال نشطارية لصناعة الأسلحة النووية أأو متفجرات نووية أأخرى كام أأ  برام معاهدة حلظر ا  ن ا 

 الهيلك تعزيز بغية وابملثل،مئة مبسأأةل خمزوانت املواد اال نشطارية. ابلتكفل بطريقة مال يأأخذ مدلوهل التام

 الشامل أأمهية ابلغة احلظر ملعاهدة العاملي الانضامم النوويني، يكتيس السالح عونز  الانتشار لعدم العاملي

  النفاذ. حزي بدخولها اال رساع بغية

ن بال برام صك دويل دي تعتقد أأن حتقيق تقدم ملموس فامي خيص ضامانت الأمن السلبية من خالا  ل ا 

ملزم قانوان يشلك رضورة حمتية من أأجل حامية ادلول غري احلائزة عىل السالح النووي من اس تخدام أأو 

 الهتديد ابس تخدام هذه الأسلحة ضدها.  

نه من مصلحتنا مجيعا ضامن . واذلي يشلك حتداي خاصا للأمن ادلويلالفضاء اخلاريج، أأما فامي خيص  فا 

. ويف الوقت اذلي نؤكد فيه عىل أأمهية معاهدة س تعامل السلمي والآمن لهذا الفضاءالرشوط الرضورية لال

 هذا الفضاء اخلاريج.نع وضع أأسلحة يف ه من املهم وضع معايري مت نعتقد أأن، حول الفضاء اخلاريج 1967

 الس يد الرئيس،

واي من اجل امليض قدما للمؤمتر بدأأت و ملؤها عزم رؤساء املؤمتر الس تة عىل العمل س ادلورة اجلاريةن ا  

ماكنه أأن  أأنثل  هذه اجلهود اامجاعية  تعطي اال شارة الاجيابية القوية و الصحيحة ف . بأأعامل املؤمتر املؤمتر اب 

ىل نتاجئ ملموسة من شأأهنا تعزيز الأمن ادلويل  اخلالفات عىل ، و مبثل هذه اال رادة ميكن ابلتغلبخيلص ا 

ىل  بني فامي  من أأيضاً  جناح املؤمتر والتعمل حاالت من املس تخلصة ادلروس من الاس تفادةأأعضائه و دفعهم ا 

  . فشهل حاالت
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 عىل ذكر ادلروس السابقة، أأود أأن أأشاطرمك بعض املالحظات:

دأأب رؤوساء املؤمتر، يف الس نوات القليةل السابقة، عىل تقدمي مقرتحات أأولية خبصوص برانمج العمل، 

ىل أأرضيات ونظرا للنقاش حولها بشأأن ال والية التفاوضية يف مقابل الوالية غري التفاوضية مت حتويلها ا 

عطاء املؤمتر دفعة معلية ، و املالحظ أأن هذه املقرتحات اليت اعمتد اغلهبا   حاولت لك مهنا،عىل طريقهتا، ا 

 محلت اللمسات الشخصية ملعدهيا من حيث الصياغة وطريقة التفاوض حول اعامتدها و مضموهنا، أأليس

من الأجدى أأن يمت استامثر اجلهود اليت يبذلها الرؤوساء و الأعضاء و الوقت اذلي تأأخذه النقاشات و 

و  اال عداد حول مثل هذه الأرضيات و تقريب وهجات النظر حولها يف امليض قدما ابملسائل املوضوعاتية

طاةل حوار ىل ا  طار برانمج معل يتيح لنا يف فهم أأوسع ملا ينبغي لنا أأن حنققه معا ولو اضطران الأمر ا  ان يف ا 

 فرصة متديد الوالايت الواجب الاضطالع هبا عىل مدى شهور وس نوات ؟

ن النقاش خبصوص الوالية التفاوضية يف مقابل الوالية غري التفاوضية يس تدعي اال شارة انه من املثري  - ا 

أأنشئت تبني أأن بعض الوالايت غري لالهامتم أأن جتارب املؤمتر السابقة فامي يتعلق ابلهيئات الفرعية اليت 

ىل والايت تفاوضية اكمةل، لكّلت ابلنّجاح، و ابملقابل بعض الوالايت اليت اعمتدت  التفاوضية قد حتّولت ا 

 تفاوضية من أأولها مل تؤت أأية نتاجئ ؛

جراء مش ىل اامجعية العامة من الرئيس الأول و سالفه  ا  اورات يطلب املؤمتر يف  تقريره الس نوي املقّدم ا 

ن أأمكن، بتقدمي توصيات تراعي مجيع املقرتحات املطروحة والآراء املعرب عهنا  مالمئة والقيام، ا 

واملناقشات التـي جرت خالل ادلورة، .و لس نوات عديدة مل ختلص املشاورات ، مبا فهيا اليت جيرهيا 

ىل وجود توافق حول برانمج العمل ، وهنا يطرح الا نشغال لك س نة أأمام رؤوساء ادلورة مع الوفود، ا 

رؤساء املؤمتر خبصوص ماذا جيب فعهل خالل ادلورة، أأليس من الأجدى أأن يتحول التساؤل من )ماذا 

ىل )كيف جيب فعهل(.  جيب فعهل( ا 

أأعتقد أأن اال طار العميل اذلي اقرتح يف البيان الافتتايح لرئيس املؤمتر ميكن أأن يسامه يف اال جابة عىل 

 هذه التساؤالت. 

لمك  التوفيق  التام  يف  أأشغالمك  وأأؤكد  لمك  مرة  أأخرى،  عن  اس تعداد اجلزائر  التام  لبذل لك   أأمتىن

 املؤمتر.   أأعامل اجلهود ال جناح

   .كرم  اال صغاء  كرمك  عىلشأأ 

 


