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  َوَرَدت من  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة 
 البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى الوكالة

 

  

 

 من البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى الوكالة. ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٠تلقَّت األمانة رسالة مؤرخة   -١

م طّيه نصُّ الرسالة لإلحاطة به علماً.  -٢  وبناًء على طلب البعثة الدائمة، ُيعمَّ
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INFCIRC/877 
  الملحق

 األمانة
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 فيينا

 البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا

  

  2188-197-4131/35الرقم 

  

ة  ة الدولي ة الوكال ى أمان ا إل َب تحياتھ ا أطي ي فيين ة ف ات الدولي دى المنظم ا ل ة ألوكراني ة الدائم ة تھدي البعث للطاق
م  اد الروسي رق ة لالتح ة الدائم ذكرة الشفوية للبعث ى الم ه  ٨المؤرخة  n-1852الذرية، وباإلشارة إل حزيران/يوني

فھا أن ترفق نصَّ البيان الذي أدلت به أوكرانيا فيما يتعلق بالتقرير السنوي للوكالة لعام ٢٠١٥   :٢٠١٤، يشرِّ

د الروس ه الوف ى ب ذي أدل دولي "فيما يتعلق بالبيان ال انون ال ُر الق ي. يحظ ا يل ى م د عل ا التأكي د أوكراني ودُّ وف ي، ي
  حيازة جزٍء أو كل أراضي دولة أخرى باإلكراه أو القوة. 

ة  ر قانوني ة غي ت بطريق ا، احُتلَّ ن أوكراني زأ م زءاً ال يتج ي تظل ج ذاتي، الت الحكم ال ة ب رم المتمتع ة الق جمھوري
يس لإلجراءات باستخدام القوة العسكرية وُضمَّت من جا نب االتحاد الروسي في انتھاك لقواعد القانون الدولي. ول

ة  غير المشروعة من جانب االتحاد الروسي، التي تمثل فعالً عدوانياً، أيُّ آثار قانونية فيما يتعلق بوضع جمھوري
ا ضم ا. إنَّ سالمة أراضي أوكراني ن حدودھا المعترف القرم المتمتعة بالحكم الذاتي كجزٍء ال يتجزأ من أوكراني

ا"  ٦٨/٢٦٢بھا دولياً مكفولة من قَِبل القانون الدولي وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  "سالمة أراضي أوكراني
  .٢٠١٤آذار/مارس  ٢٧الصادر في 

وق  رام الحق يادة، واحت ي الس اواة ف ل المس دولي مث انون ال ي الق ية ف َد أساس ك اآلن قواع ي ينتھ اد الروس واالتح
المة المت دول وس دود ال انة ح تخدامھا، وحص وة أو اس تخدام الق د باس ن التھدي اع ع يادة، واالمتن ي الس لة ف أصِّ

دولي  انون ال ذ التزامات الق ة، وتنفي دخل في الشؤون الداخلي أراضيھا، وحّل الخالفات بالطرق السلمية، وعدم الت
  بُحسن نية.  

ى الم يطرة عل اد الروسي بالس اوالت االتح رم وتتعارض مح ة الق ي جمھوري ودة ف ة، الموج ق النووي واد والمراف
دولي والنظام  المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول كأراٍض واقعٍة تحت احتالل مؤقت، مع قواعد القانون ال

  األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

ا ف ة، بم واد النووي ة المرافق والم ى كاف ي وتحتفظ أوكرانيا بالوالية عل ك المفاعل البحث ره من  IR-100ي ذل وغي
ا  ى أوكراني ا إل ود ملكيتھ وويتين، إذ تع ناعة الن ة والص ة للطاق توبول الوطني ة سيفاس ي جامع ة ف ق النووي المراف

  وموجودة حالياً في أراٍض تحتلھا روسيا بصفة مؤقتة.

ق الضم ة لتطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي ا والوكال دة عدم انتشار وأحكام االتفاق بين أوكراني ق بمعاھ ا يتعل انات فيم
ك  ك تل ا في ذل ا، بم ة في أوكراني واد النووي ق والم ى المراف ق عل ا وتنطب ة مازالت بكامل فعاليتھ األسلحة النووي

  الموجودة في جمھورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول كأراٍض واقعٍة تحت احتالل مؤقت.



 ٢الصفحة 

التحاد الروسي ببسِط واليته على المرافق والمواد النووية الخاصة بأوكرانيا، الموجودة في وعليِه فإنَّ محاوالت ا
  جمھورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول كأراٍض واقعٍة تحت احتالل مؤقت، الغية وباطلة.

دول عن ضم جمھو دولي والع انون ال ادئ الق ى مب ودة إل اد الروسي للع دعو االتح الحكم ون ة ب رم المتمتع ة الق ري
ام الذاتي.  ا أن  ٢٠١٤ونحن ندعم التقرير السنوي لع د أوكراني ِه. ويطلب وف ا ھو علي ى م والمرفق ذا الصلة عل

ن ھذا البيان في النشرة اليومية".   ُيدوَّ

ة ة الدولي ة الوكال ي أمان ة  وفيما يتعلق بالطلبات المحددة من االتحاد الروسي، يدعو الجانب األوكران ة الذري للطاق
دة  م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ق ق اً وف ى التصرُّف تمام ي  ٦٨/٢٦٢إل ارس  ٢٧الصادر ف ، ٢٠١٤آذار/م

د سيادة أوكرانيا واستقاللھا السياسي ووحدتھا وسالمة أراضيھا ضمن حدودھا المعترف بھا دولياً، مثلما  والذي أكَّ
  الوكالة المستقبلية. يدعوھا إلى االسترشاد بھذا القرار في أنشطة

اق  ق اتف اً وف ة أن تواصل التصرُّف تمام ة الذري ة للطاق ة الدولي ة الوكال ي من أمان ذلك يطلب الجانب األوكران ك
ة  ا (الوثيق اص بأوكراني مانات الخ ويبھا  INFCIRC/550الض ه Corr.1وتص ق ب افي الملح ول اإلض ) والبروتوك

ة  ي تط)INFCIRC/550/Add.1(الوثيق يما ف ي ، الس ودة ف ة الموج ق النووي واد والمراف ى الم مانات عل ق الض بي
  جمھورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول وھي أراٍض أوكرانية.

  وتطلب البعثة الدائمة ألوكرانيا تعميم ھذه المذكرة الشفوية في شكل نشرة إعالمية صادرة عن الوكالة.

ا ل ة ألوكراني ة الدائم نم البعث ة وتغت ة الوكال ّدداً ألمان ذه الفرصة كي تعرب مج ا ھ ي فيين ة ف ات الدولي دى المنظم
  الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  [ختم] [توقيع]

 ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٠فيينا، 




