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خة  -1  البعثة الدائمة ألسترالیا لدى الوكالة.من   2023آذار/مارس   14تلقَّت األمانة مذكرة شفویة مؤرَّ

 وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّم طیَّھ المذكرة الشفویة وُملحقھا لكي تطلع علیھما جمیع الدول األعضاء. -2

 



INFCIRC/1079 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة ألسترالیا
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریةلدى 

 
 IA 23/20الرقم:  

 
تھدي البعثة الدائمة ألســــترالیا في فیینا أطیَب تحیاتھا إلى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ویشــــّرفھا أن تشــــیَر إلى  

وزیرة الرسالة المرفقة من رئیس الوزراء، فخامة أنتوني ألبانیز، إلى المدیر العام رافائیل غروسي؛ والرسالة من 
الخارجیة، عضـــو مجلس الشـــیوخ فخامة بیني وونغ، إلى المدیر العام رافائیل غروســـي، وتّم تســـلیم الرســـالتین  

  .2023آذار/مارس    10كلتیھما إلى الوكالة یوم الجمعة  

لدول  وترجو البعثة الدائمة ألســترالیا من األمانة أن تعّمم ھذه المراســالت كنشــرةٍ إعالمیٍة لكي تطّلع علیھا جمیع ا
  األعضاء.

ــمى آیات  ــة لكي تعرب مجدداً للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أســ ــترالیا ھذه الفرصــ وتغتنم البعثة الدائمة ألســ
  تقدیرھا.

 

 2023آذار/مارس    14فیینا،  

 [الختم]
 

 

 

 

 

 

 

 

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  فیینا



 

 

 رئیس الوزراء
 فخامة أنتوني ألبانیز

 
 MS22-001636  المرجع:

 
 صاحب السعادة،

ار في  أن جوانب عدم االنتـش ترالیا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة بـش خصـیاً مع أـس كُركم على تواصـلكم ـش أـش
لیح تعمل بالطاقة النوویة. ترالیا لغواصـات تقلیدیة التـس یُر إلى أن ھذا قد حدث خالل فترة مضـطربة   اقتناء أـس وأـش

ــي غیر  ــمت بالغزو الروس ــویة القضــایا العالقة المتصــلة  اتس ــتمر في تس ــرعي ألوكرانیا وإخفاق إیران المس الش
 وأشیدُ بقیادتكم في مواجھة ھذه التحدیات الجسیمة. بالضمانات.

وأقدُّر المشـــاركة التفصـــیلیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة على مدار شـــھور عدّة لضـــمان أن نَْھجنا یضـــع أعلى  
وتدعم أســـترالیا بشـــدّة اســـتقالل الوكالة   االنتشـــار. االنتشـــار ویمثل ســـابقةً قویةً للنظام العالمي لعدممعاییر عدم 

وھي الدعائم األســاســیة لنظام عدم االنتشــار  -وســلطتھا ووالیتھا في تنفیذ الضــمانات النوویة واإلشــراف علیھا  
 النووي.

أســترالیا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة قد اتفقت على خطة وأردُت أن أكتَب شــخصــیاً إلحاطتكم علماً بأّن  
ونعتزم معاً إنجاز الغواصـــات العاملة   لتزوید أســـترالیا بقدرة في مجال الغواصـــات التي تعمل بالطاقة النوویة.

من الدول   -) SSN-AUKUSبالطاقة النوویة في إطار شــراكة أوكوس ( وھي منصــة ســتقوم بتســخیر التكنولوجیا 
ــات التي تعمل بالطاقة النوویة من المملكة المتحدة.ا ــمیم الجیل التالي للغواصـ ــتناد إلى تصـ وإقراراً   لثالث، باالسـ

غیل أـسطوٍل من الغواصـات التي   اء القدرات المطلوبة لبناء وتـش ترالیا إلنـش بالمھمة الممتدة لعقود عدّة الالزمة ألـس
 في عملیة اقتنائنا لھا. تعمل بالطاقة النوویة، نعتزمُ اتّباع نھج متدّرج

التي تقوم بھا غواصـــات المملكة   وســـنســـتھّل ھذه العملیة ابتداًء من ھذا العام عن طریق زیادة زیارات الموانئ 
وبمرور الوقت، ســتقضــي الطواقم األســترالیة وقتاً أطول على متن ھذه  المتحدة والوالیات المتحدة إلى أســترالیا.

، ـستبدأ الغواـصات التي تعمل بالطاقة النوویة التابعة  2027وبحلول عام  یر.الغواـصات ألغراض التدریب والتطو
للمملكة المتحدة والوالیات المتحدة التناوَب في الوـصول إلى أـسترالیا لتـسریع تطویر القوة العاملة والبنیة األـساـسیة  

ــترالیا. في أســ ة الكونغرس األمریكي، تعتزم وبحلول بدایة ثالثینیات ھذا القرن، رھناً بموافق والنظام التشــــریعي 
وـسیتّم بناء أول غواـصة أـسترالیة بموجب  الوالیات المتحدة بَیْع عدد من الغواـصات من فئة فیرجینیا إلى أـسترالیا.

) في أـسترالیا، على أن توفّر المملكة  SSN-AUKUSالغواـصات العاملة بالطاقة النوویة في إطار ـشراكة أوكوس (
حدة جمیع المواد النوویة ضــمن وحدة قوى مكتملة وملحومة. وســیتّم تســلیم أول غواصــة المتحدة أو الوالیات المت

) مع مطلع SSN-AUKUSأســـــترالیة بموجب الغواصـــــات العاملة بالطاقة النوویة في إطار شـــــراكة أوكوس (
 أربعینیات ھذا القرن.

 
 

 السید رافائیل ماریانو غروسي
 المدیر العام

 ةالوكالة الدولیة للطاقة الذری



 

 

ــاتھا العاملة بالطاقة النوویة   ــغیل غواصـ ــترالیا على تشـ ــتعمل ھذه الخطة بطریقة منھجیة على بناء قدرة أسـ وسـ
وتدرك أـسترالیا أن ھذه المبادرة تمثّل مھمة جادّة: وـسنكون قیّمین  وـصیانتھا والحفاظ علیھا بطریقة مأمونة وآمنة.
الدفع النووي البحري. في أسـترالیا، ونحن ثابتون على دعمنا للنظام العالمي  وسـنواصـل   مسـؤولین عن تكنولوجیا 

ــار النووي في جمیع  فیما یتعلق بعدم االنتشــ ــار، الوفاَء بواجباتنا فیما یتعلق بالضــــمانات والتزاماتنا  لعدم االنتشــ
ي وـقد طلـبُت من وزیرة الـخارجـیة في حكومتي أن تكـتَب إلیكم فیـما یتعلق بنَْھج الضــــــماـنات والتحقُّق ف األوـقات.

ین بأســترالیا. اإلضــافي الخاصــّ وســیقدّم المدیر العام   أســترالیا، في إطار اتفاق الضــمانات الشــاملة والبروتوكول 
لة منفصـلة إلى الوكالة بشـأن الجوانب ذات الصـلة من  للمكتب األسـترالي للضـمانات وعدم االنتشـار إحاطة مفصـّ

 غ في مجال الضمانات.خطتنا، بما یتماشى مع التزامات أسترالیا المتعلقة باإلبال

وإذ نأخذ ذلك في االعتبار، فإنني أّرحُب   وتتطلّع حكومتي إلى مزید من العمل مع الوكالة بشـــأن الخطوات التالیة.
كما  لمواـصلة المـشاورات مع المـسؤولین األـسترالیین.  2023بقیام كبار ممثلي الوكالة بزیارة إلى أـسترالیا في عام  

 رالیا في وقت مناسب للطرفین في المستقبل.أتطلُع إلى عودتكم إلى أست

فالدور الحیوي الذي تضــــطلع بھ الوكالة في تنفیذ الضــــمانات والترویج لالســــتخدام المأمون واآلمن والســــلمي  
للتكنولوجیات النوویة أمٌر أـساـسي لمـصالحنا المـشتركة في عدم االنتـشار. وـستظّل أـسترالیا ملتزمةً بالنظام العالمي  

 النووي وملتزمةً بحجر الزاویة فیھ، أال وھي معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة.  لعدم االنتشار

 وتفضلوا بقبول أسمى آیات التقدیر،        

 [التوقیع]        

 أنتوني ألبانیز        

 

  



 

 

 عضو مجلس الشیوخ فخامة بیني وونغ
 وزیرة الخارجیة

 
MS23-000069 

 
 صاحب السعادة،

فیما یتعلق   2021وأمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على مـشاركتكم المكثفة والمثمرة منذ أیلول/ـسبتمبر  أـشكركم 
وكما تعلمون، تتّم ھذه المبادرة برعایة  باقتناء أســترالیا المقتَرح لغواصــات تقلیدیة التســلیح تعمل بالطاقة النوویة.

ز  ة بین أسترالیا والوالیات المتحدة والمملكة المتحدة.شراكة أوكوس، الشراكة األمنیة الثالثیة المعزَّ

وأـشیُر إلى أن رئیس الوزراء قد كتَب إلیكم فیما یتعلق بالمـسار األمثل لحیازة أـسترالیا لقدرة في مجال الغواـصات  
لمكتب  وأشـــــیُر أیضـــــاً إلى التزامات أســـــترالیا المتعلقة باإلبالغ وبأن المدیر العام ل التي تعمل بالطاقة النوویة.

) ــار  ــترالي للضــمانات وعدم االنتش ــمانات لدیكم لتقدیم ASNOاألس ــؤون الض ) قد كتَب إلى نائب المدیر العام لش
 إحاطة أكثر تفصیالً، بما في ذلك المعلومات التصمیمیة األولیة.

نتشـار النووي، بما في وأؤكد لكم أّن أسـترالیا ما تزال ملتزمة بالوفاء بالتزاماتنا وتعھداتنا الدولیة المتعلقة بعدم اال
ــمانات، ومعاھدة  واتفاقاتنا المعقودة مع الوكالة في مجال الض ــلحة النوویة،  ــار األس ذلك بموجب معاھدة عدم انتش

 راروتونغا.

وتتشــاور أســترالیا مع الوكالة بشــأن نَْھج عدم االنتشــار لبرنامجنا الخاّص بالغواصــات التي تعمل بالطاقة النوویة  
وســیتّم ھذا النَّْھج في إطار اتفاق الضــمانات الشــاملة   عاییر عدم االنتشــار ویمثل ســابقةً قویةً.والذي یضــع أعلى م

اإلضافي الخاّصین بنا المعقودین مع الوكالة.  والبروتوكول 

أن ترتیبٍ عمالً بالمادة   ترالیا بدء التفاوض مع الوكالة بـش  14ووفقاً لھذا االلتزام، أكتُب إلیكم إلحاطتكم باعتزام أـس
ترالیا. املة الخاّص بأـس مل حزمة قویة من الضـمانات وتدابیر التحقُّق،   من اتفاق الضـمانات الـش یـش ونھُجنا، الذي ـس

 المتمثلة في تأكید عدم تحریف المواد النوویة، وعدم إســـاءة -ســـیمكّن الوكالة من مواصـــلة تحقیق أھدافھا التقنیة  
طوال فترة برنامج أســــترالیا   -غیر معلنة في أســــترالیا  اســــتخدام المرافق النوویة، وعدم وجود أنشــــطة نوویة  

 للغواصات التي تعمل بالطاقة النوویة، وفي الوقت نفسھ ضمان حمایة المعلومات السریة والخاضعة للرقابة.

ویسّرني أن أشیر إلى التقدّم المحَرز في المشاورات التقنیة بین الوكالة واألطراف في شراكة أوكوس منذ اإلعالن  
ــترالیا ُوجھة نظرنا بأن المادة  عن م من اتفاق   14بادرة شـــراكة أوكوس. ومن خالل ھذه المشـــاورات، أكدت أسـ

الضــمانات الشــاملة الخاّص بأســترالیا ھي اآللیة المناســبة الســتخدام المواد النوویة في نشــاٍط مثل الدفع النووي  
وتماشــیاً مع المشــورة التي قدّمھا  .2022مبر  البحري، وھو ما أشــرتم إلیھ أیضــاً في تقریركم العام في أیلول/ســبت

، أتوقع أن یتمَّ تقدیم الترتیب في إطار المادة  1978المدیر العام آنذاك الدكتور ـسیغارد إكلوند إلى أـسترالیا في عام  
 ، بمجرد االتفاق علیھ بین أسترالیا والوكالة، إلى مجلس محافظي الوكالة التخاذ اإلجراء المناسب.14

 

 



 

 

اوراتنا   راكة أوكوس. وتوفر مـش ار ھدفاً ملزماً لألطراف في ـش المة النظام العالمي لعدم االنتـش وما یزال تعزیز ـس
على مدى األشـھر الثمانیة عشـر الماضـیة أسـاسـاً متیناً مع اسـتھالل أسـترالیا والوكالة لمفاوضـات بشـأن ترتیبات  

مل بالطاقة النوویة. ونحن نحترم وندعم اسـتقالل الوكالة  الضـمانات والتحقُّق لبرنامج أسـترالیا للغواصـات التي تع
 وسلطتھا فیما یتعلق بالنظام الدولي لعدم االنتشار النووي.

 وأتطلع إلى االستمرار في تواُصلنا المنتظم والشفّاف معكم ومع أمانة الوكالة مع بدء المفاوضات الرسمیة.

 مع فائق االحترام         

 [التوقیع]         

 بیني یونغ         


	نشـرة إعلاميــة



