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 ، الس يد الرئيس 

عن هتاين احلارة دلوةل الكويت  أ صاةل عن نفيس،  و ،  ابمس وفد بالدي   أ ن أ عرب لك اية  بد  أ ود

للطاقة اذلرية   رئيسا لدلورة   سعادتك  انتخابعىل     اخلامسة والس تي للمؤمتر العام للواكةل ادلولية 

عىل ثقة  ، ولكنا  ف حصية اس تثنائية مير هبا العامليف ظرو   ، للس نة الثانية عىل التوايل،  اليت تنعقد

 .  اقتداربمتزي و  بقدرتك عىل تويل هذه املهمة

    . كريس توفر ونيفيس" كعضو جديد يف الواكةلكام يرحب وفد بالدي ابنضامم احتاد "سانت 

الواكةل عىل التنظمي احملك  مانة  ال يفوتين اسداء الشكر للس يد املدير العام، رفاييل غرويس، ول  و

الصحية ابلظروف  املرتبطة  والقيود  الصعوابت  رمغ  ادلورة  هذه  اليت   الاس تثنائية  ل شغال 

 . احلثيثة يف تعزيز دور الواكةل خدمة للسمل والتمنية يف العاملدمع اجلزائر جلهوده هل  جندد و نعيشها، 

 الس يد الرئيس، 

هذه    لنايتيح   والنظر  اادلورة    انعقاد  املاضية  ادلورة  منذ  الواكةل  أ حرزته  اذلي  التقدم  س تعراض 

مسامهة الطاقة اذلرية يف  عزيز  يف أ فاق تعزيز التعاون ادلويل لتحقيق هدفها ال سايس املمتثل يف ت

و ال  املس تدامة سمل  الشأ ن  يرسان  و   .التمنية  هذا  ننهتز  يف  احلكمي  نمثن  ل الساحنة    هذه أ ن  الاختيار 

حول الس نة  لهذا  العلمي  املنتدى  ملوضوع  العام  احليوانية  : للمدير  لل وبئة  املنشأ "    "الاس تعداد 

للبحث الرئييس  ادلور  عىل  الضوء  يسلط  ابالعلمي  والتقنيات  واذلي  التكفل  يف  ل مراض  ة 

 املنشأ  واكتشافها املبكر.  احليوانية

جيدد   بالديكام  الصدد  وفد  هذا  مل   يف  "رشوع  دمعه  للواكةل  العام  اذلي "  ZODIACاملدير 

متاكمل  يشلك   عاملي  طار  اإ الإنشاء  رائدة  ال مبادرة  احليوانية حول  ال مراض  عن  املبكر    كشف 

وماكحفهتا. "  أ يضا  عربوي املنشأ   العام  املدير  ملبادرة  دمعه  الرامية  NUTEC-PLASTICعن   "

النووية   والتكنولوجيا  التقنيات  يعزز  يف  الس تغالل  مبا  البالستيك  طريق  عن  التلوث  ماكحفة 

 املس تدامة. حتقيق أ هداف التمنية للواكةل يف احملافظة عىل البيئة و ادلور املهم 

" واذلي ReNuAL IIكام ال يفوتنا أ ن نعرب أ يضا عن دمعنا للجهود املبذوةل لتجس يد مرشوع " 

ىل حتديث خمابر الواكةل املتواجدة يف "  " وتوس يعها مبا حيقق التكفل  SEIBERSDORFهيدف اإ

 الاحسن ابحتياجات ادلول الاعضاء يف جمال التقنيات والتطبيقات النووية.   
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بأ ن  و  مهنا  النووية  قناعة  و الطاقة  همم  الطلب  بديل  تلبية  عىل  قادر  ال حفوري  للوقود  موثوق 

لفيةطاقة و املزتايد عىل ال  اسرتاتيجية وطنية ، رشعت اجلزائر يف بناء  حتقيق ال هداف االإمنائية لل 

الترشيعي  منسجمة   النظام  تقوية  عىل  والعمل  الوطنية  الطاقة  مزجي  يف  النووية  الطاقة  الإدماج 

 ة ذات الصةل.يزتامات ادلول لالالتكنولوجيا النووية وا تطلبات م لوطين مبا يتوافق مع والتنظميي ا

 الس يد الرئيس، 

عؤكد  ت براجلزائر  أ مهية  مب ىل  الواكةل  مع  جتس يده  عىل  تعمل  اذلي  الفين  التعاون  يف  انمج  يسهم  ا 

القدرات  أ ساس    تعزيز  ويف  عىل  الوطنية.  والاولوايت  وفد  الصدد،  هذا  الاحتياجات  جيدد 

ملوظفي   امتنانه  عىلدائرة  بالدي  الفين  ادلؤوبة  هجود  التعاون  الفعالمه  التنفيذ    واملس متر   لضامن 

الربانمج   لمشاريع ل  هذا  يف  عن  رت املاملتعددة    الصعوابترمغ    املندرجة    الصحية الظروف  تبة 

  . الاس تثنائية

أ ن   كام يفوتين  هذه  ال  اجلزائر   ل عربالساحنة    أ غتمن  امتنان  عن  ا  للواكةل  املقدمة  مهة  ملساعىل 

ماكحفة  للمساعدة   شلك    19-كوفيدجاحئة  يف  أ خذت  اواليت  عن  للكشف  لفريوسات  معدات 

أ خرى مدادات  واإ وطنية  وتشخيصها  مؤسسات  ثالث  طليعة  لصاحل  يف  املؤسسات    تتواجد 

  واهجة هذه اجلاحئة.مباملعنية 

ن   هذا  اإ اذليمثل  الطارئ  لل   ادلمع  الواكةل  الاعضاء  من   عديدقدمته  من  ادلول  بدمع  ملاحني،  ا، 

السمل   لتعزيز  املمزي  االإطار  كوهنا  ىل  اإ ابالإضافة  ال طراف،  تعددية  أ ن  عىل  أ خرى  مرة  يشهد 

نسانية.  خدمة ادلويل  لتعبئة التضامنفعاةل وال من والتمنية املس تدامة يف العامل، يظل أ داة     لالإ

يف  فريقيا  ل  ةل منحها  وعىل الصعيد االإقلميي، جيدد وفد بالدي ارتياحه لل ولوية اليت تواصل الواك 

اكجماالت   متعددة  والصححيوية  والزراعة،  النوويةل غذية  املعارف  دارة  واإ وتطوير  وال مان    ة 

والبيئة، والت و   واملياه  خالل    النووية  قنياتالطاقة  من  ميثل    اذلي  "AFRA" برانمج  وأ يضا 

االإقلمييمعتربة  مسامهة   التعاون  واس تدامة  تعزيز  مراجعته  مؤخرا وافقت اجلزائر  واذلي    يف   عىل 

ىل أ جل غري اليت تؤطره  وفتح االتفاقية    . حمدد اإ

تد اجلزائركام  معل    بقوة  مع  "خطة  النووية  للطاقة  الافريقية  وتشجع  "   AFCONEاللجنة 

وال من   ابل مانتطوير الربامج املتعلقة  بغية    " AFRA"اتفاقية  و   الواكةل بيهنا وبي  لتعاون  تكثيف ا
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  قد وضعت   اجلزائر الدي أ ن يعلن عىل أ ن  ب وفد    يرس ويف هذا الس ياق،    النوويي والضامانت. 

" النووية  للطاقة  الافريقية  اللجنة  ترصف  جمال    "AFCONEحتت  يف  قلميي  اإ تعاون  مركز 

و  ابلفرنس ية  الناطقة  ال طراف  لدلول  النووية  ىل    العربية الضامانت  اإ يف  اضافة  قلميي  اإ تعاون  مركز 

لزتاهما بدمع اجلهود املبذوةل  ال اجلزائر  جتس يد  يربز بصدق  ، وهو ما  جمال ال مان وال من النوويي

ال   ادلول  بي  التعاون  الافريق لتعزيز  س امي  ال  خربهتا    ادلائ   واس تعدادهاية،  عضاء،  اتحة  اإ ملواصةل 

   لصاحل افريقيا. وبنيهتا التحتية الوطنية 

 الس يد الرئيس، 

ذ جتدد يالء  لواكةل امتسكها مبهام اجلزائر   واإ ىل اإ هنا تدعو اإ طار معاهدة منع الانتشار النووي فاإ يف اإ

: تعزيز الاس تخدامات السلمية، ال مان  للمعاهدة  تحقيق التوازن بي الراكئز الثالث  أ كرب ل أ مهية  

رحب اجلزائر ابجلهود املس مترة اليت تبذلها الواكةل لتعزيز ال مان  كام ت  وال من النوويي، والضامانت.

وكذ  النوويي،  املقدمة    كلوال من  التقنية  النامية  ل ابملساعدة  وتعزيز  بغية  لبدلان  املهارات  تكوين 

ىل جانب  وجتدد أ يضا    لمنشأ ت واملواد النووية.ل محلاية املادية  واالبنية التحتية   الزتاهما ابملسامهة، اإ

ال عضاء   يف الواكةل  يفادلول  ا معاجلة    ،  االإقلميي  املسائل  الصعيدين  عىل  النووي  ابل من  ملتعلقة 

 وادلويل.

ىل أ ن الاحاكم  ال من النووي عىل الصعيد الوطين،  كفل مبسأ ةل  لتفامي يتعلق ابأ ما   تشري اجلزائر اإ

ل من النووي، ال س امي اتفاقية امحلاية املادية للمواد واملنشأ ت النووية واتفاقية مقع  لنظمة  ادلولية امل 

اليت النووي،  االإرهاب  طرف   تعد   أ عامل  أ حاكهمام    ت قد  ،  امفهي  ا اجلزائر  دماج    يعات ترش ال يف  اإ

الشأ ن،    الوطنية.ة  نظمال  و  هذا  عاملية  ويف  تعزيز  مواصةل  أ مهية  عىل  اجلزائر  امحلاية  اتؤكد  تفاقية 

ىل مؤمتر وت  ة للمواد النووية وتعديلهااملادي  . املزمع انعقاده الس نة القادمةعام ال هاتطلع ابهامتم اإ

تولهيا   اليت  اخلاصة  لل مهية  احملمتةل  ونظرا  اخملاطر  ضوء  يف  املشعة  املصادر  أ من  ملسأ ةل  اجلزائر 

جد هتديدات  بظهور  املشعةاملرتبطة  واملصادر  املواد  تشمل  فقد  يدة  ب،  عداد  الدي  انهتت  اإ من 

النووي ابل من  املتعلقة  ال حاكم  لتنفيذ  وطنية  وردت    خطة  املتاكمل  يف  كام  ادلمع  لل من  خطة 

( علهيا  (  INSSPالنووي  صادقت  خملطط  .  اجلزائراليت  والتنظميي  التقين  التحيي  عىل  تعمل  كام 

يف  هارات  امل تمنية  وكذا دمع و   الوقاية من حاالت الطوارئ النووية أ و االإشعاعية والاس تعداد لها 

 . اجملالفراد اذلين ترتبط هماهمم هبذا ال  كوين ال س امي من خالل ت  ال من النوويميدان 
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يش يدو  ذ  مب   اإ بالدي  اوفد  النووي  خرجات  لل من  ادلويل  بفيينا  ICONS)ملؤمتر  املنعقد  هر  ش ( 

  خطة ال من النووي يف    ، مبا يف ذكل االإعالن الوزاري اذلي يشلك مسامهة هممة 2020فيفري  

نه  2025-2022للفرتة   فاإ ال،  ملؤمتريتطلع  التحضريية  اللجنة  امحلاية    جامتع  للمواد  اتفاقية  املادية 

 . 2022املنتظر انعقاده س نة  النووية وتعديلها

أ ن  و ىل  اإ النووي  اعىل    ة فظااحملابلنظر  مسؤولية  ل من  مضن  اجلزائر  ادلوةل،  يقع  أ حرزت  فقد 

جترمي الاس تخدام    خاللذو الصةل ال س امي من    الترشيعي والتنظميي   اطارها  تقدما كبريا يف تعزيز 

وأ عامل املشعة  للمواد  النووي   اخلبيث  ىل    االإرهاب  اإ ضافة  الاإ صدار  ل   قانوناإ ل نشطة  املنظم 

يف   لل مان ابخلصوص  نص  ي واذلي    2019جويلية  النووية  وطنية  سلطة  نشاء  اإ وال من   عىل 

 شهر أ فريل املنرصم.  اجتس يدهواليت ت  النوويي

ىل هذا لكه الالزتام املس متر للجزائر    يضاف مبختلف التوصيات الواردة يف مدونة قواعد السلوك  اإ

امل  املصادر  وأ من  أ مان  بشأ ن  يتجىل  شعةللواكةل  تعزيز ابخلصوص    واذلي  خالل  الرقابة    من 

 التنظميية عىل احلدود ابلتنس يق مع املؤسسات الوطنية املعنية.

   الس يد الرئيس، 

اذلي يكفل    ال مثل  االإطار القانوينشلك  ي لواكةل  يف ا  ضامانتالأ ن نظام    عىل  التأ كيد  اجلزائردد  جت

و   التام   الامتثال الانتشار  عدم  لضامن  واللزتامات  مصداقية  وذات  فعاةل  املرافق  مطابقة  س يةل 

 ذا اخلصوص.  ه يف  معاهدة عدم الانتشار بشلك اكمل مع بنود وال نشطة النووية 

بوعليه،   التذكري  وقبجيدر  اجلزائر،  يف  أ ن  النووية  ال سلحة  انتشار  عدم  معاهدة  ىل  اإ انضامهما  ل 

م،  1995جانفي   أ خضعت  لل  قد  الواكةلفاعلهيا  ضامانت  ىل  اإ النووية  مارس  و   حباث  يف  أ برمت 

أ ن  شامةلال امانت  ضالاتفاقية    1996 كام  عىل    2018فرباير    13  يفالطوعي  اجلزائر    توقيع . 

للواكةل  الربوتوكول   الشامةل  الضامانت  التفاق  عىل    يؤكد االإضايف  الالزتام  مسار  اس تكامل  حرصها 

 ابملعايري العاملية املعمول هبا يف جمال عدم الانتشار. 

 الس يد الرئيس 

النوويةمب  امتسكهعىل  جمددا    اجلزائرتؤكد   للتجارب  الشامل  احلظر  حزي    عاهدة  دخولها  وأ مهية 

ال جالنفاذ  ال  أ قرب  اعتبارا  يف  املنتظرة  ،  ادلولييتعزيز  يف  ملسامههتا  وال من  خالل    السمل  من 
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موعة  اجملهود  جل   فعالية تنظم اجلزائر ب،  عليهنزع السالح وعدم الانتشار النوويي. و مسار    توطيد

ىل تع   ةادلولي ىل    ، س امي من خالل رئاس هتا املشرتكة، ال  حزي النفاذعاهدة  جيل دخول املالرامية اإ اإ

خالل    من املعاهدة اخلاص بتسهيل دخولها حزي النفاذ   XIVالبند  ملسار    ، جانب فدرالية أ ملانيا

 .  2021-2019الفرتة 

نشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية،ملسار  الراخس  دلمعها  وجتس يدا   عىل أ ساس االتفاقيات    اإ

الفعاةل  سامه مل ابلنظر    الطوعية، االإقلميييهتا  وال من  السمل  توطيد  طليعة  يف  يف  اجلزائر  تتواجد   ،

)ادلول   بليندااب  معاهدة  عىل  الاسلحة    (PELINDABAاملوقعة  من  خالية  ملنطقة  املنش ئة 

فريقيا اإ يف  لتعزيز  النووية  هجد  بلك  وتسعى  بي ،  الشامل    هذه   التعاون  احلظر  ومعاهدة  ال خرية 

 . للتجارب النووية

نشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية    التأ كيد   وفد بالدي  ذا الس ياق، جيدد يف هو عىل أ مهية اإ

جملس  و   امجلعية العامة لل مم املتحدة  الصادرة عن  ذات الصةل  قراراتلوفقا ليف الرشق الاوسط  

النوويةوخمرجات    ال من ال سلحة  انتشار  عدم  معاهدة  مراجعة  قرار  مؤمترات  الس امي   ،1995  ،

رساء السالم يف املنطقة وذكل  .كتدبري همم لبناء الثقة واإ


