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  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥-٤نيويورك، 

  
إشراك أطراف متعددة يف  ومبادئ ضمانات اإلمداد بالوقود    

  االحتاد الروسي وأملانياورقة عمل مقدمة من         األنشطة املتعلقة بدورة الوقود 
تحقيق أهداف معاهدة عدم انتـشار األسـلحة النوويـة          بحنن ملتزمون     - ١ نـشطة  نفيـذ األ  مبا يف ذلك ت   ألغراض سلمية،   لطاقة النووية   يف استخدام ا  عاهدة  امل يف  األطـراف ميع الـدول    جل غري القابل للتصرف  ق  احلوحنن حنترم   . للطاقة النووية  ونزع السالح واالستخدامات السلمية     ،عدم االنتشار يعا وهي   مج الثالث   هاكائزرب  .ةعاهدامللتزاماا مبوجب طبقا ال ،دورة الوقوداملتعلقة ب
أمن الطاقـة وخفـض     رفع مستوى   يف الوقت نفسه    ومن خماطر االنتشار النووي      احلـد املتعددة األطراف لدورة الوقود     الداعمة والضمانات   آلليات  وميكن ل   - ٢ بنـاء  على  الوقود   ب مداداإلالتعاون املتعدد األطراف يف جمال      وسيساعد  . التكاليف ـ نرحب ب ا،  ولذ.  مجيعا ثالثال هاركائزبعاهدة  املالثقة وتعزيز تنفيذ     الـذي  دور  ال دورة يف  هج املتعددة األطراف    الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تعزيز الن      تضطلع به      .نوويالوقود ال  ذلك الضمانات بشأنالوقود النووي، مبا يف
أعلى معايري عدم   متماشيا مع   تطوير الطاقة النووية املدنية     وجيب أن يكون      - ٣ خمـاطر  تطـرح    الوقود النووي    اتدور’’، فإن   العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية     املـدير   أشاروكما  . دورة الوقود الالزمة ل ساسة  احلتكنولوجيا  ال  من شراء  للتطبيق إجياد بـديل قابـل    باستخدام الطاقة النووية و   بي أن يسمح للدول     نتشار، وينبغ الا مـا   يف دعم    استمرارنا، مع   ها للحد من  السعي ينبغي لنا حمددة على صعيد االنتشار       .‘‘نتشارالا  معاهدة عدممبوجبمن حقوق لدول ل
أدىل بـه يف    بيان الـذي    اليف  اهلدف الذي أعرب عنه     ونشاطر املدير العام      - ٤ نـوفمرب  /يف تـشرين الثـاين    الدولية للطاقة الذرية     جملس حمافظي الوكالة     اجتماع ـ   ستكونيل   أي آلية من هذا القب     أنّ) أ(’’، املتمثل يف    ٢٠٠٧ وغـري  ية   غري سياس ؛ و  تفي مبا عليها من التزامات يف جمال الضمانات       جلميع الدول اليت    تتاح  متييزية وس 
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  .‘‘النوويمن دورة الوقود  أجـزاء   حقوقها فيما يتعلق بأي    التخلي عن بأي دولة   تلزم   لن    هذه اآللية  أنّ) ب(
نـسيق املقترحـات    وت،أوجه التـآزر نؤيد اجلهود الرامية لالستفادة من      و  - ٥ مـن   اجلميع فائدة ، ملا فيه  الوقود النووي لضمان توافقها   بمداد  اإل يف جمال    املقدمة  .نتشار النوويالعدم ا
خطـط  ووتعددية األطراف   الوقود  بمداد  وينبغي أال يترتب على مسائل اإل       - ٦ لتجارـا  نظرا  وسيكون لدى الدول،     .العرضفيما يتعلق ب  غرايف  اجل هتوسيع نطاق  من أن تؤدي إىل   هلا    ال بد  ، أداء السوق، بل على العكس     يفأي تأثري سليب    الضمان   خطـط  ملا يقترح مـن     خمتلف   تصور   ،االجتماعية  التارخيية االقتصادية  وأوضاعها  .الضماناتإلمداد وأمناط اسالسل  أشكال خمتلفة منالختيار بني افرصة  للبلـدان ينبغي أن تتـاح  و. الوقودب إلمدادمتعددة األطراف ل   وسالسل   اتضمانلل
حنن منفتحون علـى خمتلـف      و. نؤيد وضع جمموعة من التدابري احملتملة     و  - ٧ لتزاماتنـا  نفي با االجتماعية، و  االقتصاديةبيئاتنا  التقنية و نا  أساس قدرات  اخلطط على  نتشار النـووي والـسالمة واألمـن       ال، وخاصة تلك املتعلقة بعدم ا      كاملة الدولية  .النوويني
الرامية إىل إنشاء مراكز    نرحب باملبادرة الروسية    ،  عاهدةامليف إطار تعزيز    و  - ٨ دورة الوقود النووي، وكخطـوة أوىل،      يف جمال   دمات  اخلمتعددة اجلنسيات لتقدمي     تخـصيب يف   معمـل ال  مـن   انطالقـا   املركز الدويل لتخصيب اليورانيوم،     إقامة   على خـدمات التخـصيب      صولاحللدول املشاركة يف املركز      وسيضمن ل  .الذرية الدولية للطاقـة     الوكالة ضماناتإخضاعه ل روسي  الذي عرض االحتاد ال    ،نغارسكأ تطوير مرافق اإلنتاج اخلاصـة     احلاجة إىل   دون  النووي  لتلبية احتياجاا من الوقود      ا.  
باالقتراح األملاين الداعي إىل تنفيذ مشروع حموري متعـدد         ونرحب أيضا     - ٩ أفقا لتولّي زمام قدرات التخصيب بـصورة       لبلدان   يفتح أمام ا   األطراف للتخصيب   .انتشار التكنولوجيا النووية احلساسةزيادة  كاملة ومستقلة، دون

مع سـائر   كما أننا على استعداد للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و            - ١٠ تعـددة  املكـز   راوامل الوقود   ات احتياطي مزايا العالقة بشأن    املسائلالبلدان لتوضيح     . ذات الصلة العملية والقضايااجلنسيات
الشركاء يف إطار شركة    مثال مع بعض    أملانيا  كالتعاون الذي تقيمه    الوقود النووي،   ب اإلمداد   التعاون الدويل يف جمال أنشطة     إطار التجارب القائمة يف     وإننا نقيم   - ١١

Urenco    نطاق احلصول علـى    لتوسيع  اء هذه الشركة    تخذها شرك يواخلطوات اليت   .خماطر على صعيد االنتشاربأي  تسببالدون  منهاتكنولوجيا ال
  

 

 

 




