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  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٤رسالة مؤرخة 
  وردت من البعثة الدائمة لكندا بشأن

  بيان المبادئ الصادر عن فريق االتصال
 المعني باألمن النووي

 

 
  

 

من البعثة الدائمة لكندا، نيابًة عن حكومات  ٢٠١٦األول/أكتوبر تشرين  ٢٤تلّقت األمانة رسالة مؤرخة   -١
ا،  ة المتحدة، وأوكراني األرجنتين، واألردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، واإلمارات العربي

د ا، وال ا، وجورجي ا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبولندا، وتايلند، والجمھورية التشيكية، وجمھورية كوري انمرك، وروماني
ا،  دا، وليتواني تان، وكن وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وشيلي، والصين، وفرنسا، وفنلندا، وفييت نام، وكازاخس
ات  والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، ونيجيريا، ونيوزيلندا، والھند، وھنغاريا، وھولندا، والوالي

دول األعضاء في المتحدة األمريكية، واليابان، تط ع ال ى جمي ا عل الة وملحقھ لب فيھا من األمانة تعميم نّص الرس
 الوكالة.

م طيه نّص الرسالة وملحقھا إلعالم جميع الدول األعضاء في الوكالة.  -٢   وحسبما ھو مطلوب، ُيعمَّ
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 بيان المبادئ الصادر عن فريق االتصال المعني باألمن النووي

  

ة تھدي البعثة الدائمة لكندا ل ة الذري ة للطاق ة الدولي ة الوكال ى أمان ا إل َب تحياتھ ا أطي ة في فيين دى المنظمات الدولي
بانيا،  ا، وإس ين، واألردن، وأرميني ًة عن حكومات األرجنت ة، نياب ة الوكال أن تطلب من أمان (الوكالة) وتتشرَّف ب

ا، و دة، وأوكراني ة المتح ارات العربي ا، واإلم رائيل، وألماني تراليا، وإس د، وأس دا، وتايلن ا، وبولن ا، وبلجيك إيطالي
نغافورة، والسويد، وسويسرا،  ا، وس دانمرك، وروماني ا، وال ا، وجورجي ة كوري يكية، وجمھوري ة التش والجمھوري
ة  ا، والمغرب، والمكسيك، والمملك دا، وليتواني تان، وكن ام، وكازاخس وشيلي، والصين، وفرنسا، وفنلندا، وفييت ن

ان، أن المتحدة، والنرويج، ونيج يريا، ونيوزيلندا، والھند، وھنغاريا، وھولندا، والواليات المتحدة األمريكية، والياب
م نّص المذكرة الشفوية التالية وبيان المبادئ المرفق على جميع الدول األعضاء في الوكالة.   تعمِّ

ووي (" األمن الن ي ب ق االتصال")، استرعاء ويسرُّ كندا، بصفتھا أول من دعا إلى التئام فريق االتصال المعن فري
ادئ  ان المب واردة في بي د األھداف ال ي تؤّي دول الت ع ال انتباه الوكالة إلى أن فريق االتصال يرّحب بمشاركة جمي
ق االتصال أن تتصل  ى فري وترغب في اإلسھام في االرتقاء بأعماله. وينبغي للدول التي ترغب في االنضمام إل

  ا في العضوية.بالجھة الداعية للتعبير عن رغبتھ

  وتغتنم البعثة الدائمة لكندا ھذه الفرصة كي تعرب مجدداً للوكالة عن أسمى آيات تقديرھا.

  الملحق: بيان مبادئ فريق االتصال المعني باألمن النووي

  

  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٤فيينا،       

  

  

  

  

  

  

  

  

 إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 



 

 بيان المبادئ

  فريق االتصال المعني باألمن النووي

ة  ة واإلقليمي عد الوطني ى الصُّ ووي عل ة في مجال األمن الن أدَّى عقد مؤتمر قمة األمن النووي إلى إنجازات مھم
ألف من صكوك  والعالمية؛ بيَد أن مھمة بناء ھيكل عالمي لألمن النووي يتسم بالمتانة واالستدامة والشمولية، ويت

  ومبادرات دولية، وإرشادات مقبولة دولياً، وأفضل الممارسات، تستلزم اھتماماً متواصالً.  قانونية ومنظمات 

ووي  ة األمن الن  ٢٠١٦ونحن بحاجة إلى القيام بإجراءات مستدامة وطموحات بشأن األمن النووي بعد مؤتمر قم
ات ذ التزام ز تنفي دف تعزي دة، بھ تمرة والمتزاي ووي المس ن الن ديات األم ة تح ل  لمعالج اء ھيك ووي وبن ن الن األم

  عالمي لألمن النووي يتسم بالمتانة واالستدامة والشمولية.

إّن حكومات األرجنتين، واألردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، واإلمارات العربية المتحدة، 
دانمرك، وأوكرانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبولندا، وتايلند، والجمھورية التشيكية ا، وال ، وجمھورية كوريا، وجورجي

دا،  تان، وكن ورومانيا، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وشيلي، والصين، وفرنسا، وفنلندا، وفييت نام، وكازاخس
دا،  ا، وھولن وليتوانيا، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، ونيجيريا، ونيوزيلندا، والھند، وھنغاري

ول) والواليات  ة (انترب ة للشرطة الجنائي ة الدولي ة: المنظم ة التالي ان؛ والمنظمات الدولي المتحدة األمريكية، والياب
ين مسؤول  زم بتعي ووي، وتلت تدامة األنشطة في مجال األمن الن اون واس ى تيسير التع واألمم المتحدة، تھدف إل

  حو مناسب للمشاركة في فريق االتصال.واحد أو أكثر من المسؤولين الكبار المطلعين والمأذون لھم على ن

  سيقوم أعضاء فريق االتصال بما يلي:

  بما يكون ة وأيضاً، حس ة الذري ة للطاق ة الدولي ام للوكال ؤتمر الع ى ھامش الم نوياً عل اع س االجتم
  مفيداً، فيما يتعلق باالجتماعات األخرى ذات الصلة؛

 و د االتجاھات الناشئة مناقشة طائفة واسعة من المسائل المتعلقة باألمن الن ك تحدي ا في ذل وي، بم
  التي قد تستلزم إيالء اھتمام أكثر تركيزاً؛ 

  ا خالل د بھ ك االلتزامات المتعھَّ ك تل ا في ذل ه، بم ووي وتقييم الترويج لتنفيذ التزامات األمن الن
لمذكور، انعقاد مؤتمر قمة األمن النووي، الواردة في البيانات األربعة الصادرة عن مؤتمر القمة ا

ات المشتركة ٢٠١٦، وخطط العمل ٢٠١٠وخطة عمل واشنطن  ة والبيان ، وااللتزامات الوطني
  ذات الصلة، وسالل الھدايا؛

 ارساء صالت مع خبراء غير حكوميين ومع قطاع الصناعة النووية؛  
 .تحديد أي خطوات إضافية قد تكون مالئمة لدعم ھذه األھداف  

 ً ديم توصيات  قد ينظر أعضاء فريق االتصال أيضا تقبل وتق ووي في المس في عقد مؤتمرات قمة معنية باألمن الن
  في ھذا الشأن إلى رؤسائھم.  

اء  ونحن نرّحب بمشاركة جميع البلدان التي تؤّيد األھداف الواردة في بيان المبادئ وترغب في اإلسھام في االرتق
  بأعمال فريق االتصال.

 




