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

 

  

 

  

  من البعثة الدائمة أللمانيا 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/881 
 الملحق

  ئمة لجمھورية ألمانيا االتحاديةالبعثة الدا
 لدى مكتب األمم المتحدة ولدى سائر المنظمات الدولية 

  فيينا

  Wi-1 - 467.46 UKRالرقم المرجعي (يرجى اإلشارة إلى ھذا الرقم عند الرّد): 

  ٢٠١٥/  ٢٢رقم المذكرة: 

  مذكرة شفوية

ا تھدي البعثة الدائمة لجمھورية  ة في فيين ائر المنظمات الدولي دى س م المتحدة ول ألمانيا االتحادية لدى مكتب األم
ل  ه المحافظ الممث ى ب ذي أدل ان ال صَّ البي فھا أن ترفق ن ة، ويشرِّ ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال أطيَب تحياتھا إل

ي  ة ف ة الذري ة للطاق ة الدولي افظي الوكال س مح اع مجل الل اجتم ا خ ه حزير ٨أللماني ق  ٢٠١٥ان/يوني ا يتعل فيم
  :٢٠١٤بالتقرير السنوي لعام 

ي  ي، وأودُّ أن أُدل اد األوروب ة عن االتح وقَّر بالنياب ا الم ل التفي ا ممث ى بھ ي أدل امالً التصريحات الت داً ك ُد تأيي أؤيِّ
  بتصريحاٍت إضافية بصفٍة وطنيٍة. 

وقَّ  افظ الم ه المح ى ب ذي أدل ان ال ى البي ا، إذ تشير إل داخالٍت، من إّن ألماني د م اد الروسي وإذ تؤيِّ ل لالتح ر الممث
ا جملتھا مداخالت المحافظين الموقَّرين الذين يمثلون الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا و يِّن م ودُّ أن تب دا، ت كن

  يلي:

بشكل كامل  متوافقان GOV/2015/27الواردان في الوثيقة  ٢٠١٤ب في التقرير السنوي لعام ٣٠أ و٣٠المرفقان 
رة  ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٧، الذي اعُتِمد في ٦٨/٢٦٢مع قرار الجمعية العامة  من منطوق  ١والذي يؤكد في الفق

دودھا  يھا ضمن ح المة أراض دتھا وس تقاللھا السياسي ووح ا واس يادة أوكراني ة بس ة العام زاَم الجمعي رار الت الق
  المعترف بھا دولياً.

ب من التقرير السنوي المتعلقين بأوكرانيا على ٣٠أ و٣٠نبغي اإلبقاء على المرفقين وعليِه، يتمثل موقفنا في أنه ي
  حالھما.

ة صادرة عن  وتطلب البعثة الدائمة لجمھورية ألمانيا االتحادية تعميم ھذه المذكرة الشفوية في شكل نشرة إعالمي
  الوكالة.

ا وتغتنم البعثة الدائمة لجمھورية ألمانيا االتحادية لدى مكتب ا ة في فيين ائر المنظمات الدولي دى س ألمم المتحدة ول
  ھذه الفرصة كي تعرب من جديد عن أسمى آيات تقديرھا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

  
  

  [ختم]
  [توقـيع]

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٠فيينا، 

 إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية




