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 نشـرة إعالميــة

  

 

َوَرَدت من البعثة الدائمة للمملكة  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة 
 المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى الوكالة

 

 

  

 

ة   -١ الة مؤرخ ة رس ت األمان ه  ١٠تلقَّ ا  ٢٠١٥حزيران/يوني دة لبريطاني ة المتح ة للمملك ة الدائم ن البعث م
 العظمى وآيرلندا الشمالية لدى الوكالة.

م طّيه نصُّ الرسالة لإلحاطة به علماً.  -٢  وبناًء على طلب البعثة الدائمة، ُيعمَّ
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INFCIRC/880 
  الملحق

 بعثة المملكة المتحدة
  فيينا

  

  15/38مذكرة شفوية رقم 

  

َب تھدي البعثة الدائمة للمم ا أطي ة في فيين دى المنظمات الدولي دا الشمالية ل ا العظمى وآيرلن لكة المتحدة لبريطاني
ل  افظ الممث ه المح ى ب ذي أدل ان ال صَّ البي ق ن فھا أن ترف رِّ ة، ويش ة الذري ة للطاق ة الدولي ة الوكال ى أمان ا إل تحياتھ

ة الذ ة للطاق ة الدولي اع مجلس محافظي الوكال ة في للمملكة المتحدة خالل اجتم ه  ٨ري ا  ٢٠١٥حزيران/يوني فيم
  :٢٠١٤يتعلق بالتقرير السنوي لعام 

ي  ي، وأودُّ أن أُدل اد األوروب ة عن االتح وقَّر بالنياب ا الم ل التفي ا ممث ى بھ ي أدل ُد تأييداً كامالً التصريحات الت "أؤيِّ
  ببعض التصريحات اإلضافية بصفٍة وطنيٍة.

  لى به المحافظ الموقَّر الممثل لالتحاد الروسي."كما أودُّ أن أردَّ على البيان الذي أد

  "نشكر المدير العام على التقرير السنوي ومرفقاته. نأسف أن الوفد الروسي قد اختار تسييس مناقشة ھذه المسألة.

"نرى أن الصيغة المستخدمة في التقرير السنوي ومرفقاته تجّسد بدقة الوضع في القرم، وعليِه فإننا ال ندعم طلب 
  وفد الروسي بتغييرھا. ال

ن  "تظل المملكة المتحدة ملتزمة التزاماً راسخاً بسيادة أوكرانيا واستقاللھا وسالمة أراضيھا. ونحن ال نعترف، ول
  نعترَف، بضم روسيا غير الشرعي للقرم.

ذ الضمانات بمو ل في مواصلة تنفي ة المتمث ة الذري ة للطاق ة الدولي جب النظام "وعليِه فإننا نرحب بموقف الوكال
  األساسي للوكالة والقانون الدولي".

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

وتغتنم البعثة الدائمة للمملكة المتحدة ھذه الفرصة لتعرب من جديد ألمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى 
  ت تقديرھا.آيا

  

  [ختم]
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