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األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

  

من البعثة الدائمة ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ١٢رسالة مؤرخة 
وممارساتھا لجمھورية ناميبيا لدى الوكالة بشأن سياساتھا 

 النووية

 

 

  

ا  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١٢تلقى المدير العام رسالة مؤرخة   -١ من البعثة الدائمة لجمھورية ناميبيا فيم
 .يتعلق بسياساتھا وممارساتھا النووية

م طيه نص الرسالة لعلم جميع الدول األعضاء.  -٢  وكما ھو مطلوب، ُيعمَّ
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INFCIRC/906 
  الملحق

  السفارة والبعثة الدائمة لجمھورية ناميبيا
 

  المرجع:
  ُترَسل االستفسارات إلى:

  
ة  ام للوكال دير الع ى الم ا إل ا أطيب تحياتھ ي فيين ة ف ات الدولي دى المنظم ا ل ة ناميبي ة لجمھوري ة الدائم تھدي البعث

ا في المجال الدولية للطاقة الذرية؛ ويشرفھا أن  ـّبعھا ناميبي تنقل ھذه الرسالة بشأن السياسات والممارسات التي تت
  النووي.

ذا المجال ووي في ھ ع االنتشار الن ة الرئيسية لمن ات الدولي ا باالتفاق ة ناميبي دة عدم  -وتلتزم جمھوري وھي معاھ
ة ا ة، واتفاقي ارب النووي امل للتج ر الش دة الحظ ة، ومعاھ لحة النووي ار األس ة، انتش واد النووي ة للم ة المادي لحماي

ة  ومعاھدة بليندابا التي تمثل إعالن أفريقيا بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية والتي ستشكل خطوة ھام
ام  زع الع ز الن ة، وتعزي ة النووي لمية للطاق صوب تقوية نظام عدم االنتشار، وتعزيز التعاون في االستخدامات الس

لاوالك ذه  م دولي. وتشكل ھ ى الصعيدين اإلقليمي وال ن عل د السالم واألم لحة، وتوطي اتااللألس جزءاً من  تفاق
  سياسات ناميبيا الوطنية لمنع االنتشار النووي.

ة في نظام جمھورية  وأدمجت ناميبيا لمراقبة الصادرات المبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي الواردة في قائم
ووي المواد ا رامج الحاسوبية المزدوجة االستخدام ذات الصلة بالمجال الن واد والب دات والم ة المع لحساسة وقائم

م  ادن رق دين) المع انون (استكشاف وتع ا ق ة ناميبي الصادر في  ٣٣والتكنولوجيا المتصلة بھا. واعتمدت جمھوري
الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠م ، وقانون الرقابة على االستيراد والتصدير رق١٩٩٢كانون األول/ديسمبر 

واد  ١٩٩٤ ا الم ا فيھ واد االستراتيجية، بم ل الم ات نق ى عملي ة عل ة الحكومي وھو ما ساھم في زيادة تعزيز الرقاب
، وقعت جمھورية ناميبيا اتفاق الضمانات الشاملة الذي عقدته مع الوكالة. وفي ١٩٩٨النووية. وفي شباط/فبراير 

ا ٢٠٠٢ تشرين األول/أكتوبر ا وحمايتھ ، أنشأت جمھورية ناميبيا النظام الحكومي لحصر المواد النووية ومراقبتھ
  .٢٠١٤المادية، ووضعت سياسة دورة الوقود النووي التي تم إقرارھا في عام 

ة،  واد النووي ة للم ة المادي ة الحماي ديالت اتفاقي ى تع ووافق مجلس الوزراء في جمھورية ناميبيا على التصديق عل
  .٢٠١٧نتظر موافقة البرلمان خالل الربع األول من عام وي

وارد في الجزء  حونالوكانت جمھورية ناميبيا قد قررت، عند إنشائھا نظامھا الوطني لمراقبة الصادرات على  ال
اميبي بشأن ( م  افاستكشالثالث عشر من القانون الن ادن رق دين) المع انون األول/ديسمبر  ٣٣وتع الصادر في ك

بصيغتھا المعدلة والتصرف وفقا  INFCIRC/254من الوثيقة  ٢والقسم  ١، أن تولي االحترام ألحكام القسم ١٩٩٢
ك  ا في ذل ا، بم ا المتصلة بھ ة والتكنولوجي دات النووي واد والمع ل الم ات نق ة من عملي أي عملي ق ب ا يتعل ا، فيم لھ

  عدات المزدوجة االستخدام ذات الصلة بالمجال النووي والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتصلة بھا.الم

ة  ة للطاق ة الدولي ام للوكال دير الع ا من الم ة في فيين دى المنظمات الدولي ا ل ة ناميبي وترجو البعثة الدائمة لجمھوري
دول األعضا ع ال ى جمي ذّكرة عل ذه الم يم ھ ى دعم الذرية تعم ة عل ى سبيل الدالل ا وعل ا بھ ة إلعالمھ ء في الوكال

  جمھورية ناميبيا ألھداف الوكالة بشأن منع االنتشار وأنشطة الضمانات التي تضطلع بھا الوكالة.

ام  دير الع د للم وتغتنم البعثة الدائمة لجمھورية ناميبيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ھذه الفرصة لتعرب من جدي
  الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.للوكالة 

  لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةاإلى السيد 
  فيينا

  

  [التوقـيع] [الختم]
 ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١٢




