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تھ دي أمان ة الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة )الوكال ة( أطي ب تحياتھ ا إل ى وزارات خارجي ة ال دول األعض اء ف ي
الوكالة ،ويشرِّ فھا اإلعالن عن الدورة المقبلة "للحدث الخ اص بالمعاھ دات" ال ذي تنظم ه الوكال ة ،والمزم ع عق ده
في  ٢٦و ٢٧أيلول/سبتمبر  ٢٠١٦من الساعة  ١٤/٠٠إلى الس اعة  ١٥/٠٠ف ي مق ر الوكال ة الرئيس ي ف ي فيين ا
بالنمسا خالل الدورة العادية الستين لمؤتمر الوكالة العام.
ويھدف ھذا الحدث إلى الترويج لالنضمام العالمي إلى المعاھدات المتعددة األط راف األكث ر أھمي ة المودع ة ل دى
المدير العام للوكالة ،ال سيما تلك المعاھدات المتعلقة باألمان واألم ن الن وويين والمس ؤولية المدني ة ع ن األض رار
النووية .وفي ھذا الصدد ،وعلى غرار األعوام الماضية ،يُتيح ھذا الحدث فرصة إضافية إلي داع ص كوك تص ديق
أو قبول أو إقرار أو انضمام.
ً
تركيزا خاصًا على اتفاقية األمان النووي ،واالتفاقية المشتركة
وسيُر ِّكز الحدث الخاص بالمعاھدات في ھذه السنة
بش أن أم ان التص رف ف ي الوق ود المس تھلك وأم ان التص رف ف ي النفاي ات المش عة ،وعل ى تع ديل اتفاقي ة الحماي ة
المادية للمواد النووية.
وترد قائمة بجميع المعاھدات التي سيتم عرضھا خالل الحدث المذكور بمرفق ھذه الم ذكرة الش فوية ،وت رد لمح ة
عامة موجزة عن أھ داف ھ ذه المعاھ دات وأحكامھ ا الرئيس ية ،باإلض افة إل ى مزي د م ن المعلوم ات األساس ية ف ي
صفحة الوكالة اإللكترونية المخصص ة للح دث عل ى الموق ع الت الي.https://ola.iaea.org/ola/treaty-event.html :
و ُتر َفـق طيه معلومات إجرائية بشأن االنضمام إلى المعاھدات المعروضة.
ويُرجى من حكومات الدول األعضاء إبالغ مكتب الوكالة للشؤون القانونية ،قبل  ١أيلول/سبتمبر  ،٢٠١٦بنيّتھ ا
اغتنام الحدث المذكور إليداع صك تصديق ،أو قب ول ،أو إق رار ،أو انض مام بش أن المعاھ دات المعروض ة ،حت ى
يتس ّنى اتخ اذ الترتيب ات الض رورية .والستيض اح أي مس ائل ف ي ھ ذا الص دد ،يرج ى االتص ال بمكت ب الش ؤون
القانونية عن طريق الھاتف التالي.+٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢١٥٠٠ :
وتتطلّع األمانة إلى مشاركة الدول األعضاء المھتمّة في ھذا الحدث من أجل المضي قدما ً صوب تحقيق االنضمام
العالمي إلى ھذه المعاھدات المھمة.
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الصفحة ٢

وتغتنم أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ھذه الفُرصة لتعرب لوزارات خارجية الدول األعضاء ف ي الوكال ة ع ن
أسمى آيات تقديرھا.

٢٠١٦-٦-٢٣

المرفقان:

قائمة بالمعاھدات المزمع عرضھا خالل "الحدث الخاص بالمعاھدات"
معلومات إجرائية من مكتب الشؤون القانونية

