
 

 

INFCIRC/889 

٢٠١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٧
 

عامتوزيع 
 عربي

روسياألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

وردت من البعثة الدائمة  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٣٠رسالة مؤرخة 
  دورة المؤتمر العام العادية ألوزبكستان لدى الوكالة بخصوص 

 التاسعة والخمسين

 

 

 

 من البعثة الدائمة ألوزبكستان لدى الوكالة. ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٣٠تلقَّت األمانة رسالة مؤرخة   -١

م طّيه نصُّ الرسالة لإلحاطة به علماً.  -٢   وبناًء على طلب البعثة الدائمة، ُيعمَّ
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INFCIRC/889 
  الملحق

 البعثة الدائمة لجمھورية أوزبكستان
  لدى المنظمات الدولية في فيينا

  

  1-122رقم 

  

  

  

ة    ا ألمان ة) تحياتھ ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي دى الوكال ة أوزبكستان ل ة لجمھوري ة الدائم تھدي البعث
م  فوية رق ذكرة الش ه الم ق طي رفھا أن ترف ة، ويش دى الوكال اء ل دول األعض ة لل ات الدائم ة والبعث  1-106الوكال

  .لغھا بما يليالواردة من البعثة الدائمة، وتب ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٩المؤّرخة 

م    فوية رق ذكرة الش ال الم ّن إيص م يتس ة، ل باب فني اريخ  1-106ألس ة بت ة الدائم ن البعث ادرة ع الص
  إلى المرسلين إليھم. ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٩

ى    ة عل ي الوكال دول األعضاء ف ة ال ة ووزرات خارجي ة إطالع إدارة الوكال ة الدائم ه، ترجو البعث وعلي
رار محتوى ھذه المذكرة، وب د من جديد على موقفھا الثابت لدعم مشروع الق إبالغھا أن جمھورية أوزبكستان تؤكِّ

ي  ه ف م التصويت علي ذي ت رائيلية، ال ة اإلس درات النووي ق بالق بتمبر  ١٧المتعل اء دورة  ٢٠١٥أيلول/س ي أثن ف
  المؤتمر العام العادية التاسعة الخمسين.

تا   ة أوزبكس ة وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوري ة الوكال ذه الفرصة كي تعرب مجدداً ألمان ة ھ دى الوكال ن ل
  والبعثات الدائمة للدول األعضاء في الوكالة عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٣٠فيينا، 

  [الختم]

  

  

  أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  والبعثات الدائمة للدول األعضاء

  لدى الوكالة
  فيينا



 

  البعثة الدائمة لجمھورية أوزبكستان
  لدى المنظمات الدولية في فيينا

  

  1-106رقم 

  

ة    ا ألمان ة) تحياتھ ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي دى الوكال ة أوزبكستان ل ة لجمھوري ة الدائم تھدي البعث
  األعضاء لدى الوكالة، ويشرفھا أن تبلغھا بما يلي.الوكالة والبعثات الدائمة للدول 

ى الصعي   زع السالح وعدم انشار األسلحة عل ى ن ة إل الجھود الرامي د إّن جمھورية أوزبكستان ملتزمة ب
ى ا دة عدم انتشار األسلحة العالمي، وتدعم القضاء الكامل عل د معاھ ة وتمدي دابير فّعال اذ ت ة، واتخ ألسلحة النووي

  مسّمى.جل غير أ إلى النووية

ة    يا الوسطى وھي ممتن ة في آس إن أوزبكستان ھي التي بادرت بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووي
  للوكالة ودولھا األعضاء للمساعدة التي قدمتھا من أجل تحقيق ھذه المبادرة. 

ة في كل أنحاء   ة من األسلحة النووي دة خالي الم،  وجمھورية أوزبكستان تؤّيد بشّدة إنشاء مناطق جدي الع
ى  ة إل ود الرامي د باستمرار الجھ ئ أوزبكستان يؤّي ا فت ة أوالً وقبل كل شيء في الشرق األوسط. وم إرساء منطق

  .األسلحة النووية للشرق األوسطخالية من 

وتوّد البعثة الدائمة، إذ تأخذ بعين االعتبار ما ورد أعاله، اإلشارة إلى أّن، وفد أوزبكستان لم يتمّكن، من   
ام ال ؤتمر الع اء دورة الم ة اإلسرائيلية في أثن درات النووي مشاركة في التصويت على مشروع القرار المتعلق بالق

ان  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٧الذي تم في  للوكالة العادية التاسعة والخمسين ان باإلمك في فيينا، بسبب ظروف ما ك
  ى خالل دورة المؤتمر العام التاسعة والخمسين.مشاركة الوفد في عدد من أحداث ومناقشات أخرب تتعلقتجّنبھا 

ة أوزبكستان عن التصويت    د جمھوري ىوُبغية تجنُّب سوء تأويل غياب وف د أوزبكستان  عل رار، تعي الق
  التأكيد على موقفھا الثابت في دعم ھذه الوثيقة.

ذه الفرصة كي تعرب مجدد   ة ھ دى الوكال ة أوزبكستان ل ة وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوري ة الوكال اً ألمان
  والبعثات الدائمة للدول األعضاء في الوكالة عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٩فيينا، 

  [الختم]

  

  أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  والبعثات الدائمة للدول األعضاء

  لدى الوكالة
 فيينا




