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وردت من الممّثَليِن الُمقِيَميِن  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤مؤرخة  رسالة
لألرجنتين والبرازيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمناسبة 

األرجنتينية -الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للھيئة البرازيلية
 لحصر ومراقبة المواد النووية

 

  

 
الة مؤرخة   -١ يم  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤تلقى المدير العام رس ل المق ين والممث يم لألرجنت ل المق من الممث

 ً ً  للبرازيل لدى الوكالة، تضمنت بيانا ل  مشتركا ة البرازي يس جمھوري ين، ونائب رئ ة األرجنت يس جمھوري ين رئ ب
ة االتحادية ورئيس جمھورية البرازيل االتحادية باإلنابة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للھيئ

 األرجنتينية لحصر ومراقبة المواد النووية.-البرازيلية

م طيه نّص البيان المشترك إلعالم الدول األعضاء.  -٢   وبناًء على الطلب الوارد في ھذه الرسالة، ُيعمَّ

  



INFCIRC/898 
  الملحق

 

ان ة بي ة البرازيلي رين للھيئ ة والعش نوية الخامس ذكرى الس ال بال بة االحتف ترك بمناس ر -مش ة لحص األرجنتيني
  ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٨ –ومراقبة المواد النووية 

ل  ة البرازي يس جمھوري ب رئ امر، نائ ال ت يد ميش ين، والس ة األرجنت يس جمھوري اكري، رئ يو م يد ماوريس الس
 ازيل االتحادية باإلنابة،االتحادية ورئيس جمھورية البر

ة لألغراض   -١ إذ يؤكدان مجدًدا على حق جميع الدول غير القابل للتصرف في استخدام التكنولوجيا النووي
السلمية وعلى الطابع االستراتيجي الذي يكتسيه ما ھو قائم بين األرجنتين والبرازيل في المجال النووي من حوار 

ة -بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للھيئة البرازيليةوتنسيق وثقة راسخة، ُيرّحبان  ة لحصر ومراقب األرجنتيني
  المواد النووية؛

َدان على أنَّ عقد اتفاق غواداالجارا لعام   -٢ ة -، الذي تم بموجبه إنشاء الھيئة البرازيلية١٩٩١ُيشدِّ األرجنتيني
ًيا في التغل ة، أدَّى دوًرا أساس ة، لحصر ومراقبة المواد النووي ى المعرف ار إل ادل واالفتق ة المتب دام الثق ى انع ب عل

  وفي إرساء أسس عالقات شفافة وتعاونية؛

ة لحصر -ُيؤّكدان مجدًدا أّن الھيئة البرازيلية  -٣ ة ابتكاري األرجنتينية لحصر ومراقبة المواد النووية تمثل آلي
ا ومراقبة المواد النووية تتجلَّى فعاليتھا في تعاون ھذه الھيئة الو ة) مّم ثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكال

ر إجراء أكثر من    الماضية؛ ٢٥عملية تفتيش في كال البلدين في السنوات الـ ٢٥٠٠َيسَّ

من قبل كّل من  ١٩٩١كانون األول/ديسمبر  ١٣ُيقّران بأھمية االتفاق الرباعي الذي تم التوقيع عليه في   -٤
ذي، من خالل -ة البرازيليةاألرجنتين والبرازيل والھيئ ة، وال ة والوكال واد النووي ة الم األرجنتينية لحصر ومراقب

َعاُوَن بشأن التطبيق المشترك للضمانات النووية، ُيشّكُل عامالً رئيسًيا في تشغيل النظام كما أنه قد ساھم  تنظيمه التَّ
  في عدم االنتشار النووي في المنطقة؛

ي ُيؤّكدان مجدًدا على التزام  -٥ ، RA-10ِھما بتشييد المفاعل البرازيلي متعدد األغراض والمفاعل األرجنتين
دان  ر المي وذلك في إطار مشاريع استراتيجية مشتركة. ويعّد ھذا األمر مؤشرا على الثقة المتبادلة القائمة في دوائ

دادات النظير  النووي، ومن شأن ھذه الثقة القائمة، لدى تنفيذ ھذه المشاريع، أن َتضَمَن اإلم ة ب ى السوق اإلقليمي إل
  الذي ُيعّد حاسما في مجال الطّب النووي لتشخيص األمراض وعالجھا؛ ٩٩-المشع الموليبدينوم

ووي   ٦ دان الن ر المي ي دوائ ي ف ي والتقن وار السياس ين الح ز وتحس ى تعزي ا عل ن عزمھم ان ع ُيعِرب
ن الل م ة  خ ة خاص ة القائم ات الثنائي تركة الدالھيئ ة المش ة}{اللجن ة النووي ة بالسياس ة المعني  ائم

)Standing Joint Nuclear Policy Committee (CPPN)ة}ل{ا) و ة النووي ة للطاق ة الثنائي  لجن
)Binational Nuclear Energy Commission (COBEN)(؛  

ة في   ٧ تطوير ُيسلطان الّضوء على الطابع االستراتيجي الذي يكتسيه التعاون الثنائي بشأن المسائل النووي
ً  االستخدامات السلمية للطاقة النووية، وھو ما يمثل عامالً    ستقاللية التكنولوجية في كال البلدين؛لتحقيق اال رئيسيا

٨   ً ان أيضا ووي، وَيُحّث ووي وعدم االنتشار الن  يؤكدان مجدًدا التزام األرجنتين والبرازيل بنزع السالح الن
ة الدول الحائزة ألسلحة نووية على التخلص من تر ا وال رجع فافة ويمكن التحقق منھ ساناتھا بالكامل وبصورة ش

  فيھا.

  ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٩




