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 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 من جدول األعمال  6البند 

 )GOV/2022/67(الوثیقة 
 

 تداعیات الوضع في أوكرانیا على األمان واألمن والضمانات
 

 1655تشرین الثاني/نوفمبر خالل الجلسة  17اعتُمد في قرار 
 

 إنَّ مجلس المحافظین،

دَّداً  (أ) د مـج ر    إذ یؤكـِّ اع في ـعام    GC(53)/DEC/13المقرَّ اإلجـم ام ـب ،  2009اـلذي اتَّـخذه المؤتمر الـع
ة،   ة والمرافق النووـی ة للمواد النووـی ة المـادـی ة على األمـان واألمن والحمـاـی ة المعلـق األھمـی ذي أقرَّ ـب واـل

بشــأن الھجمات    GC(XXXIV)/RES/533و  GC(XXIX)/RES/444قراري المؤتمر العام    یشــیر إلى إذو
 ،سة ألغراض سلمیةعلى المرافق النوویة المكرَّ 

د مـجدَّداً و (ب) المعنونین "ـتداعـیات الوضـــــع في  GOV/2022/58و GOV/2022/17القرارین    إذ یؤكـِّ
  2022آذار/مارس   3أوكرانیا على األمان واألمن والضمانات"، واللذین اعتمدھما مجلس المحافظین في 

 على التوالي،  2022أیلول/سبتمبر   15و

رو (ج) ــرین   12الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في   A/RES/ES-11/4بالقرار    إذ یذّكِ تشـ
ب، و2022األول/أكتوبر   بتوكـید الـمدیر الـعام أنَّ الوـكاـلة تتصـــــرف وفـقاً ـلذـلك القرار وال تعترف    إذ یرحـِّ

 بأي تغییر في وضع أي جزء من أوكرانیا،

، وتقریرـیھ  2022شــــــباط/فبرایر   24إلى البـیانات الصـــــادرة من الـمدیر الـعام مـنذ    إذ یشـــــیرو (د)
ــادرین في  ــمانات في أوكرانیا، الصــ الموجزین األول والثاني عن األمان النووي واألمن النووي والضــ

بو أیلول/ســبتمبر؛ 6نیســان/أبریل و 28 ببعثة الخبراء التي أوفدھا المدیر العام إلى محطة القوى    إذ یرّحِ
ــرنوبل للقوى النوویة،    النوویة في جنوب أوكرانیا، وببعثة الخبراء التي قادھا المدیر العام إلى محطة تشـ

  وببعثة الدعم والمساعدة من الوكالة إلى زابوریجیا (بعثة الدعم والمساعدة) التي قادھا المدیر العام،

ــدید (ھـ) خ   GOV/2022/66تقریر المدیر العام    وإذ یالحظ بقلق شـ ــرین الثاني/نوفمبر    10(المؤرَّ تشـ
ــ2022 ــع في محطة زابوریجیا للقوى النوویة بأنَّھ "على درجة كبیرة من الخطورة  ) الذي یصـ ف الوضـ

تویات ھائلة من  غیل من "مـس باب منھا ما یعانیھ الموظفون القائمون على التـش ة والصـعوبة" ألـس اـش والھـش
یا فرض ـسیطرتھا على المرفق فضـالً عن االنقطاعات المتكررة   التوتر والضـغط" بـسبب محاوالت روـس

اء القصـف واألنشـطة العسـكریة بعد اسـتیالء روسـیا على في إ مدادات الكھرباء من خارج الموقع من جرَّ
التقییم الذي خلص إلیھ المدیر العام والذي مفاده أنَّ "الركائز السـبع التي ال غنى   إذ یبرز كذلكالمحطة، و

ــت لإلخ الل بھا في الموقع في جمیع عنھا لألمان واألمن النوویین"، التي حددھا المدیر العام، قد تعرضــ
  األوقات،  
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الجھود التي یبذلھا المدیر العام من أجل إنشـــاء منطقة لحمایة األمان واألمن النوویین    وإذ یدعم  (و)
 حول محطة زابوریجیا للقوى النوویة،  

بو (ز) بالتقییم الذي خلص إلیھ المدیر العام والذي مفاده أنَّ الوكالة لم تجد أي مؤشرات تدل    إذ یرّحِ
على وجود أنشــطة أو مواد نوویة غیر معلنة تتعلق بتطویر أجھزة لنشــر اإلشــعاعات (أو "قنابل قذرة")  

 ً  التفاق الضـمانات  في ثالثة مواقع في أوكرانیا، بعد إجراء معاینات تكمیلیة بناًء على طلب أوكرانیا، وفقا
ــافي المعقودین مع أوكرانیا، رد�ا على ادعاءات أدلى بھا  ــاملة والبروتوكول اإلضـ ــي االتحاد  الشـ   الروسـ

 وتبیَّن بذلك أنَّھا ال أساس لھا من الصحة،

عن قلقھ العمیق من أنَّ االتحاد الروســـي لم یســـتجب لدعوات المجلس التي ناشـــده فیھا أن یوقف   یعرب -1
ــد المرافق النوویة في أوكرانیا والمنفَّذة فیھا، و ھة ضــ ــي أن    یطلبفوراً جمیع األعمال الموجَّ إلى االتحاد الروســ

 یفعل ذلك على الفور؛

د وال یعترف -2 اـلذي اعتـمدـتھ الجمعـیة الـعاـمة لألمم المتـحدة في  ES/A/RES-11/4، اتســـــاـقاً مع القرار  ویـنّدِ
تشــــرین األول/أكتوبر، بمحاوالت االتحاد الروســــي االســــتیالء على ملكیة محطة زابوریجیا للقوى النوویة   12

االتحاد    ویدعوالتابعة ألوكرانیا، ومحاولتھ غیر المشـــروعة ضـــمَّ األراضـــي األوكرانیة التي تقع فیھا المحطة،  
 ي إلى التخلي فوراً عن ادعاءاتھ التي ال أساس لھا من الصحة بشأن ملكیة المحطة؛  الروس

ھ العمیقو -3 ا الموظفون    یعرب عن قلـق از التي یتعرض لـھ ة وـحاالت االحتـج إزاء الضـــــغوط غیر المقبوـل
لخارجیة على  القائمون على تـشغیل محطة زابوریجیا للقوى النوویة واالنقطاعات المتكررة في إمدادات الكھرباء ا

ــرة ألمان وأمن المرفق وموظفیھ المدنیین،   ل تھدیدات خطیرة ومباش ــّكِ إثر القصــف في المنطقة المحیطة، مما یش
ض ســــــكان أوكرانـیا واـلدول المـجاورة   ومن ثمَّ یزـید كثیراً من مـخاطر وقوع ـحادث نووي أو ـحادـثة نووـیة، ویعّرِ

  والمجتمع الدولي للخطر؛

ـسي أن یـسحب فوراً األفراد العـسكریین وغیرھم من الموظفین التابعین لھ من محطة االتحاد الرو  یناـشدو -4
زابوریجیا للقوى النوویة حتى تتمكَّن الـسلطات األوكرانیة المختـصة من اـستعادة الـسیطرة الكاملة على المحطة بما 

الخاصــة بالضــمانات بالكامل   یكفل تشــغیلھا على نحو مأمون وآمن، وحتى تتمكَّن الوكالة من تنفیذ أنشــطة التحقُّق
وبأمان، وفقاً التفاق الضــمانات الشــاملة المعقود مع أوكرانیا عمالً بمعاھدة عدم انتشــار األســلحة النوویة والنظام  

 األساسي للوكالة، وللبروتوكول اإلضافي الملحق بذلك االتفاق؛

التصـــدي لتداعیات الوضـــع الراھن في الجھود الجاریة التي یبذلھا المدیر العام واألمانة من أجل    یدعم و -5
أوكرانیا على األمان النووي واألمن النووي والضــمانات، بما في ذلك من خالل بعثة الدعم والمســاعدة والوجود  
المادي المتواصـــل للخبراء التقنیین التابعین للوكالة على عین المكان في محطة زابوریجیا للقوى النوویة وســـائر  

 كرانیا؛المرافق النوویة في أو

دو -6 أھمـیة األـمان واألمن النوویین فیـما یخصُّ المرافق والمواد النووـیة الســـــلمـیة في جمیع الظروف،    یؤكـِّ
ــبما   ــبع التي ال غنى عنھا لألمان واألمن النوویین"، حس ــلحة، وأھمیة "الركائز الس بما في ذلك في النزاعات المس

 یر األمان وإرشادات األمن النووي الصادرة عن الوكالة؛حدَّدھا المدیر العام للوكالة، والمستمدة من معای

عو -7 ــّجِ ــاعدة الواردة من أوكرانیا، بما في ذلك من خالل توفیر    یش الدول األعضــاء على تلبیة طلبات المس
 ؛المعدات الالزمة عن طریق الوكالة أو على أساس ثنائي

م إلى المجلس بانتظام تقاریر   إلى المدیر العام أن یواصــــل رصــــد األوضــــاع عن كثب وأن  یطلبو -8 یقّدِ
 رسمیة عن ھذه المسائل ما دام ذلك الزماً.


