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 ةنكلیزیاإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و السادسة  دورة العادیةال
 

 

 جدول األعمال المؤقت
 

 بند إضافي مطلوب إدراجھ في جدول األعمال المؤقت 
 

 

 

، تلقَّى المدیر العام طلبًا من البعثة الدائمة لجمھوریة الـصین الـشعبیة، إلدراج  2022آب/أغـسطس   23في  -1
ــماناتھا من جمیع الجوانب في إطار معاھدة عدم   ــراكة أوكوس وضـ ــیاق شـ بند بعنوان "نقل المواد النوویة في سـ

 ).2022ستین (االنتشار" ضمن جدول أعمال دورة  المؤتمر العام العادیة السادسة وال

م  1وعمالً بالنظام الداخلي للمؤتمر العام  -2 ــتُعمَّ ، یُدَرج ھذا البند، بمقتضـــى ھذه الوثیقة، في قائمة تكمیلیة سـ
ة  2022أیلول/ســـــبتمبر    6في موـعد ال یتـجاوز   دائـم ة اـل ة الواردة من البعـث ھ نص الـمذكرة الشـــــفوـی . ومرفق طیـَّ

 .ة المصاحبة لھا بشأن إدراج ھذا البندلجمھوریة الصین الشعبیة والمذكرة اإلیضاحی

ة   -3 م في الوثیـق د المعمَّ اً للبـن الـی ال المؤـقت ـت د في ـجدول األعـم أتي ـھذا البـن ویُقتَرح أن ینظر المكـتب في أن ـی
GC(66)/1/Add.2  في الجلسة العامة.وأن یناقَش 
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 البعثة الدائمة لجمھوریة
 الصین الشعبیة في فیینا

 2022آب/أغسطس  23

 سعادة السید رافائیل ماریانو غروسي
 المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 
 صاحب السعادة،

الـمادة   من النـظام اـلداخلي للمؤتمر الـعام، إدراج بـند بعنوان "نـقل المواد النووـیة في   13أكـتب إلیكم لطـلب، عمالً ـب
ار" وھو بند توافقي على جدول   راكة أوكوس وضـماناتھا من جمیع الجوانب في إطار معاھدة عدم االنتـش یاق ـش ـس

یة للطاقة الذریة العام العادیة الســادســة والســتین  أعمال المجلس، ضــمن جدول أعمال دورة مؤتمر الوكالة الدول
)، على أـساس المناقـشات الحكومیة الدولیة القائمة حول الموـضوع أعاله في اجتماعات مجلس المحافظین  2022(

 .. ومرفق طیھ المذكرة اإلیضاحیة ذات الصلة2021نوفمبر  تشرین الثاني/التي انطلقت منذ  

م ـھذه ا لـمذكرة، مع الوثیـقة ذات الصــــــلة اـلداعـمة لـھا، على النحو الواـجب في الوـقت  وـتأـمل الصـــــین في أن تُعمَّ
 .المناسب

 .وتفضَّلوا سعادتكم بقبول أسمى آیات التقدیر

 

 [التوقـیع]
 السید وانغ كون

 السفیر، الممثل الدائم 
 البعثة الدائمة الصینیة

 





 

 

 مذكرة إیضاحیة

 

ــبتمبر   15في  ــراكة أوكوس،  2021أیلول/سـ ــترالیا عن إقامة شـ ، أعلنت الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وأسـ
ــترالیا لما ال یقلُّ عن ثماني غواصـــات تعمل  والتي بموجبھا ســـتدعم الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة اقتناء أسـ

ذا   ة. ویعتبر ـھ ة النووـی اـق الـط ل مواد  ـب ھ ینطوي على نـق ذكورة أعاله، نظًرا ألـن ة الـم دان الثالـث ل البـل اإلجراء من قـب
األـسلحة النوویة من الدول الحائزة لألـسلحة النوویة إلى دولة غیر حائزة لألـسلحة النوویة، انتھاًكا خطیًرا لمعاھدة  

قلیمیین. یضـر بفعالیة معاھدة عدم  عدم انتشـار األسـلحة النوویة مع انعكاسـات عمیقة على السـالم واالسـتقرار اإل
 .االنتشار ونظام عدم االنتشار الدولي

اني/نوفمبر    24في   ھ    6آذار/ـمارس و  7، و2021تشـــــرین الـث ، اســـــتعرض وأجرى مجلس  2022حزیران/یونـی
محافظي الوكالة، في إطار البند التوافقي من جدول األعمال المعنون "نقل المواد النوویة في سیاق شراكة أوكوس 
وضـــماناتھا من جمیع الجوانب في إطار معاھدة عدم االنتشـــار"، مناقشـــات بین الحكومات بشـــأن مســـائل النقل  
النووي والضــمانات ذات الصــلة بشــراكة أوكوس. كانت ھناك دعوات متزایدة من قبل الدول األعضــاء، خالل  

دة عدم انتشــار األســلحة النوویة،  المناقشــات الحكومیة المذكورة أعاله، بأن تفي أســترالیا، كدولة طرف في معاھ
املة الخاصـة بھا ، بما في ذلك القانون   ى مع اتفاقیة الضـمانات الـش بالتزاماتھا المتعلقة باإلبالغ المطلوبة بما یتماـش

ــیما بموجب المادة   1-3المعدل   ــافي، وأن یلتزم المدیر العام للوكالة بالتزاماتھ القانونیة وال ســ والبرتوكول اإلضــ
 .رة من النظام األساسي للوكالةالثانیة عش

وھذه المعلومات ضـروریة، ویجب توفیرھا على النحو الواجب دون مزید من التأخیر، ألنھا تشـكل شـرًطا مسـبقًا  
ألي تدبیر من تدابیر الـضمانات یتم وـضعھ، من خالل المناقـشات الحكومیة الدولیة، بـشأن المواد والمرافق النوویة  

 .ذات الصلة بشراكة أوكوس

وتأمل الصین أن تمضي الدول األعضاء قدما في مناقشاتھا، من خالل مراعاة المناقشات الحكومیة الدولیة السابقة  
ــأن   ــیقدمھا المدیر العام للوكالة بما یتفق مع التزاماتھ القانونیة، بش للمجلس وبالتزامن مع التقاریر المطلوبة التي س

 .انونیة والفنیةھذه المسألة الھامة من النواحي السیاسیة والق

ــماناتھا من جمیع   ــراكة أوكوس وضـ ــیاق شـ ــین بأّن  یُعطي إدراج البند "نقل المواد النوویة في سـ كما تأمل الصـ
الجوانب في إطار معاھدة عدم االنتـشار" ـضمن جدول أعمال المؤتمر العام، مزیًدا من الزخم للمناقشات الحكومیة  

ــ ــاء على توجیھ جھودھا نحو حل مقبول للطرفین  الدولیة التي بدأت بالفعل داخل الوكالة لمســ اعدة الدول األعضــ
لھذه القضیة، مع منع مخاطر االنتشار في الحفاظ على صالحیة وفعالیة معاھدة عدم االنتشار ونظام عدم االنتشار  

 الدولي.


	المؤتمــــر العـــــام
	الدورة العادية السادسة والستون

	جدول الأعمال المؤقت

