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توزيع عام
عربي
األصل :انكليزي

رسالة مؤرخة  ٢٦كانون الثاني/يناير ٢٠١٦
وردت من البعثة الدائمة لكولومبيا
بشأن إعالن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية
عن التجربة النووية األخيرة

تل ّقت األمانة رسالة من البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الوكالة بتاريخ  ٢٦كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٦مرفقا ً

-١
بھ ا بي ان م ن وزارة خارجي ة كولومبي ا بش أن إع الن جمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة ع ن التجرب ة النووي ة
األخيرة.
-٢

وتعمَّم طيَّه الرسالة المذكورة ونص البيان ،بنا ًء على الطلب ،لعلم جميع الدول األعضاء.
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الملحق

سفارة كولومبيا
البعثة الدائمة لكولومبيا
لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية
فيينا
EATVN No, 039

تھ دي البعث ة الدائم ة لجمھوري ة كولومبي ا ل دى األم م المتح دة وس ائر المنظم ات الدولي ة ف ي فيين ا )النمس ا( أطي ب
تحياتھا إلى أمانة الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة )الوكال ة( ،ويش رفھا أن تحي ل البي ان المرف ق م ن وزارة خارجي ة
كولومبي ا ،بت اريخ  ٦ك انون الثاني/ين اير  ،٢٠١٦ال ذي ت دين م ن خالل ه بش دة إج راء جمھوري ة كوري ا الش عبية
الديمقراطية لتجربة نووية مؤخراً ،األمر الذي ِّ
يمثل تھديداً لالستقرار والسلم واألمن في المنطقة والعالم.
وتق َّدم الص يغة اإلس بانية األص لية وك ذلك ترجم ة غي ر رس مية إل ى اللغ ة االنكليزي ة م ع التم اس أن تتك رم أمان ة
الوكالة بتوزيع نسخة من البيان المذكور على البعثات الدائمة لجميع الدول األعضاء في الوكالة.
وتغت نم البعث ة الدائم ة لجمھوري ة كولومبي ا ل دى األم م المتح دة وس ائر المنظم ات الدولي ة ف ي فيين ا )النمس ا( ھ ذه
الفرصة لكي تعرب مجدداً ألمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية )الوكالة( عن أسمى آيات تقديرھا.

]ختم[ ]توقيع[
فيينا ،في  ٢٦كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

إلى
أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية )الوكالة(
فيينا

٢٠١٦-١-٦
بيان صحفي
إن وزارة خارجية كولومبيا تدين بشدة إجراء جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتجربة نووية ،األمر الذي
ِّ
يمثل تھديداً لالستقرار والسلم واألمن في المنطقة والعالم.
وتالحظ كولومبيا بقلق بالغ ھذا العمل ،الذي يش ِّكل انتھاكا ً خطيراً للقرارات الصادرة عن مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة.
ّ
تحث على االمتثال الكامل لاللتزامات الدولية في مجال نزع السالح وعدم االنتشار ،وتدعو على
وكولومبيا
وجه السرعة إلى وضع حد ألي قرار ِّ
يقوض السلم واالستقرار السياسي في شبه الجزيرة الكورية.

 ٦كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

