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  من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة. ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٨تلقَّت األمانة رسالة مؤرخة   -١
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  البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
 لدى المنظمات الدولية في فيينا

Erzherzog-Karl-Strasse 182  
А-1220 Vienna  

  )٠٤٣-١( ٢٨٢ ٥٣ ٩٣، )٠٤٣-١( ٢٨٢ ٥٣ ٩١رقم الھاتف: 
  )٠٤٣-١( ٢٨٠ ٥٦ ٨٧رقم الفاكس: 

 n-1852 رقم

ة تھدي البعثة ا   ة الوكال ى أمان ا إل َب تحياتھ ا أطي ة في فيين دى المنظمات الدولي اد الروسي ل ة لالتح لدائم
ة  ق بالموافق ا يتعل اد الروسي فيم ه االتح ر عن ذي عبَّ تحفظ ال صَّ ال ه ن الدولية للطاقة الذرية ويشرفھا أن ترفَق طّي

دة التقرير السنوي لعام    :٢٠١٤على مسوَّ

تمعُّ    ي ب اد الروس ام "درس االتح نوي لع ر الس دة التقري وَّ ة  ٢٠١٤ٍن مس ام للوكال دير الع ھا الم دَّ ي أع الت
ة  ي الوثيق واردة ف ة، وال ة الذري ة للطاق افية GOV/2015/27الدولي ات اإلض ا أن ، والمعلوم ا. والحظن ة بھ المرفق

ا التق ي يغطيھ رة الت ه طوال الفت اده أن ق مف ر دقي داً غي ر يتضمن تأكي دة التقري وَّ ق بمس ر (المرف ) كانت ٢٠١٤ري
ا.  اب اإلطاحة سيفاستوبول حسب االفتراض جزءاً من أوكراني ه، في أعق ة أن ٌف ويتجاھل حقيق د زائ ذا التأكي وھ
رم ٢٠١٤غير القانونية بالحكومة في كييف في شباط/فبراير  ة الق ذ بجمھوري ان ُيعرف حينئ ا ك ت شعُب م ، صوَّ

د المتمتعة بالحكم الذاتي، بما في ذلك مدينة س يفاستوبول، في استفتاء لصالح االنفصال عن أوكرانيا وإعادة التوحي
أن المرافق ذات الصلة  مع االتحاد الروسي. وأصبحت إرادة الشعب حقيقة واقعة. لذا أبلغنا أمانة الوكالة رسمياً ب

اق في القرم واقعة تحت والية االتحاد الروسي، واقترحنا أن تطبق الوكالة الضمانات في تلك المرا فق بموجب اتف
  الضمانات الخاص بنا.

ر    ه، أو تقري ر السنوي، أو مرفقات ى أيِّ أجزاء من التقري اد الروسي أن يوافق عل وعليِه ال يمكن لالتح
ا، من  ا فإنھ تھا. وبالنسبة لن تنفيذ الضمانات بما يتعارض مع الحقيقة الموضوعية، ويرفضھا االتحاد الروسي بُرمَّ

  انونية، الغية وباطلة.الناحية السياسية والق

ام    نوي لع التقرير الس ق ب ة  ٢٠١٤ونالحظ أن المرَف ي قائم ة ف ود المدرج أن البن د ب ية تفي يتضمن حاش
المرافق النووية ال تنطوي على إبداء أيِّ رأي مھما كان من جانب الوكالة فيما يتعلق بالوضع القانوني أليِّ بلد أو 

  ونحن إذ نحيط علماً بھذه الحاشية، نرى ضرورة أن نعبِّر عن ھذا التحفظ.إقليم أو بسلطاته، أو بتعيين حدوده. 

ة    ى الجمعي ا إل ي ُترسل معھ ة الت ائل التمھيدي ونطلُب إدراَج تحفظنا في نصِّ التقارير المعنية، وفي الرس
  العامة لألمم المتحدة".

  

  

  أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  فيينا
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اد    ة، وأن ُيحاط االتح ة صادرة عن الوكال تطلب البعثة الدائمة تعميم ھذه المذكرة في شكل نشرة إعالمي
ى  ا إل ي ُترسل معھ ة الت ائل التمھيدي ة، وفي الرس الروسي علماً بتضمين التحفظ المذكور في نصِّ التقارير المعني

  الجمعية العامة لألمم المتحدة.

  تعرب لألمانة عن أسمى آيات تقديرھا. وتغتنم البعثة ھذه الفرصة لكي  

  

  

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٨فيينا،                 

  [ختم]                

  




