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 نشـرة إعالميــة

  

 

 

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

 عن فريق االتصال المعني باألمن النووي

  إضافة

 رسالة وردت من البعثة الدائمة لكولومبيا

  

 

ة  -١ الة مؤرخ ة رس ت األمان ارس  ١٤تلقَّ ادئ  ٢٠١٧آذار/م ان المب أن بي ا بش ة لكولومبي ة الدائم ن البعث م
  .INFCIRC/899 الصادر عن فريق االتصال المعني باألمن النووي، على النحو الوارد في الوثيقة

م طيه الرسالة إلطالع جميع الدول األعضاء عليھا.  -٢   وحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ
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 الملحق

 

  عثة الدائمة لكولومبيا لدى األمم المتحدةالب
  وسائر المنظمات الدولية في فيينا

  
EATVN No. 168 

  
تھدي البعثة الدائمة لكولومبيا لدى األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في فيينا أطيَب تحياتھا إلى أمانة الوكالة 

م المعلومات التا فھا أن تقدِّ   .لية بشأن التزامات حكومة كولومبيا في مجال األمن النوويالدولية للطاقة الذرية ويشرِّ

ى  ة إل ذلك الحاج ووي، وك ن الن ال األم ي مج ات ف راءات والطموح تدامة اإلج ى اس اظ عل ة الحف ا بأھمي واعتراًف
ووي،  النھوض بتنفيذ االلتزامات المتعلقة باألمن النووي وإلى بناء ھيكل عالمي معزز ومستدام وشامل لألمن الن

ي  تودُّ  حكومة كولومبيا أن ُتعلن عن التزامھا باألھداف الواردة في بيان المبادئ الصادر عن فريق االتصال المعن
ق االتصال INFCIRC/899 باألمن النووي، على النحو الوارد في الوثيقة ، وتودُّ أن تساھم في النھوض بعمل فري

  .المذكور

ة  ة الدولي ة الوكال ا من أمان ة كولومبي دول وترجو حكوم ع ال ى جمي الة عل ذه الرس صَّ ھ م َن ة أن تعمِّ ة الذري للطاق
  .األعضاء إلطالعھا عليھا

ذه الفرصة لكي تعرب  ا ھ ة في فيين ائر المنظمات الدولي م المتحدة وس دى األم ا ل ة لكولومبي ة الدائم نم البعث وتغت
  .مجدداً ألمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا

  

  ]] [التوقيعالختم[

  ٢٠١٧مارس، آذار/ ١٤فيينا، 

  

  

  

  

  

  

  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 




