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 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 من جدول األعمال  1البند 

 ) GOV/2022/16(الوثیقة 

 

 
 على األمان واألمن والضمانات تداعیات الوضع في أوكرانیا

 
 1613 الجلسةخالل  2022آذار/مارس  3في القرار المعتمد 

 
 
 

 إن مجلس المحافظین،

ر (أ)  بالنظام األسـاسـي وبالحاجة إلى ممارسـة األنشـطة وفقاً ألھداف ومبادئ األمم المتحدة على   إذ یذّكِ
 ،صعید تعزیز السالم والتعاون الدولي

د مجـدَّداً  (ب)  ر    وإذ یؤكـِّ اع في عـام    GC(53)/DEC/13المقرَّ اإلجـم ام ـب ذي اتَّخـذه المؤتمر الـع ،  2009اـل
إذ یشیر  واألمن والحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة،  والذي أقرَّ باألھمیة المعلقة على األمان و

بشأن الھجمات على المرافق    GC(XXXIV)/RES/533و    GC(XXIX)/RES/444قراري المؤتمر العام   إلى
سة ألغراض سلمیة  ،النوویة المكرَّ

ــیر (ج)  ــدرھا المدیر العام منذ    وإذ یشـ ــباط/فبرایر    24إلى البیانات التي أصـ والتي نادى فیھا   2220شـ
بالتحلي بأقصــــى درجات ضــــبط النفس وقال: "إنَّھ من األھمیة بمكان أال یكون ھناك أي تأثیر في ســــیر 
ة المحظورة في موقع تشـــــرنوـبل] وأال تتعـطل ـبأي  أـمان وأمن في المرافق النووـیة في [المنطـق العملـیات ـب

 ،شكل من األشكال"

ــیطرة بالقوة على المرافق    التي یقوم بھا االتحادباألعمال   یندد -1 ــي في أوكرانیا، بما فیھا فرض الســ الروســ
التي  النوویة وغیر ذلك من األعمال العنیفة المتصـلة بعدٍد من المرافق النوویة وبمواد نوویة ومواد مشـعة أخرى،  

ــرة ألمان وأمن ھذه المرافق وموظفیھا المدنیین، و ل تھدیدات خطیرة ومباش ــّكِ ــكَّلت وال تزال تش ھو ما یزید  قد ش
اورة والمجتمع   دول المـج ا واـل ان أوكرانـی ض ســــــك ة، ویعّرِ ة نووـی ادـث ادث نووي أو ـح اطر وقوع ـح كثیراً من مـخ

 الدولي للخطر؛
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ً یعرب عن قلقھ  و -2 ــا ــطة    البالغ أیضـ ــي یحول دون تمكُّن الوكالة من تنفیذ أنشـ من أنَّ عدوان االتحاد الروسـ
التحقُّق الـخاصـــــة ـبالضــــــماـنات ـبالـكاـمل وعلى نحو ـمأمون في المرافق النووـیة األوكرانـیة الموجودة داـخل ـحدود  

ــلحة النوویة واتفاق ــار األسـ ــمانات المعقود مع أوكرانیا    أوكرانیا المعترف بھا دولی�ا، وفقاً لمعاھدة عدم انتشـ الضـ
 والنظام األساسي؛  

ھة ضــد محطة تشــرنوبل للقوى النوویة وأي   یناشــدو -3 االتحاد الروســي أن یوقف فوراً جمیع األعمال الموجَّ
مرافق نوویة أخرى في أوكرانیا، وجمیع األعمال الجاریة في مواقعھا، حتى تتمكَّن السلطات األوكرانیة المختصة  

ظة على الســیطرة الكاملة أو اســتعادتھا ســریعاً فیما یخصُّ جمیع المرافق النوویة الموجودة داخل حدود  من المحاف
أوكرانیا المعترف بھا دولی�ا وـضمان تنفیذ العملیات التـشغیلیة بھا على نحو مأمون وآمن، وحتى تتمكَّن الوكالة من 

 في ذلك التحقُّق من حصر المواد ومراقبتھا؛   أن تستأنف بالكامل أنشطة التحقُّق الخاصة بالضمانات، بما

المدیر العام واألمانة أن یواصـال رصـد الوضـع عن كثب، مع التركیز بوجھ خاص على أمان   یطلب إلىو -4
ما إلى المجلس تقاریر عن ھذین العنصرین، حسب االقتضاء.  وأمن المرافق النوویة في أوكرانیا، وأن یقّدِ


