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 2022آب/أغسطس   12رسالة مؤرخة 
 وردت من وفد االتحاد األوروبي 

 لدى المنظمات الدولیة في فیینا  
 
 
 
 
ــفویة مؤرخة  -1 ــطس   12تلقَّت األمانة مذكرة شـ من وفد االتحاد األوروبي لدى المنظمات   2022آب/أغسـ

ستونیا، وألمانیا، وآیرلندا، وآیسلندا،  إإسبانیا، وأسترالیا، والدولیة في فیینا، ملحقةً ببیان مشترك صادر بالنیابة عن 
، والجبل األســـــود، والجمھوریة التشـــــیكیة، وجمھوریة وإیـطالـیا، والبرتـغال، وبلجیـكا، وبلـغاریا، وبولـندا، وتركـیا

كوریا، وجمھوریة مولدوفا، وجورجیا، والدانمرك، ورومانیا، وسـلوفاكیا، وسـلوفینیا، والسـوید، وفرنسـا، وفنلندا،  
ــمالیة، والمملكة  ــمبرغ، ولیتوانیا، ومالطة، ومقدونیا الشـ ــتاین، ولكسـ وقبرص، وكرواتیا، وكندا، والتفیا، ولختنشـ

،  حدة، والنرویج، والنمســــا، ونیوزیلندا، وھنغاریا، وھولندا، والوالیات المتحدة األمریكیة،، والیابان، والیونان المت
 وكذلك االتحاد األوروبي.

م طیھ المذكرة الشفویة لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاء -2  .وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ

 



INFCIRC/1019 
 الملحق 
1الصفحة   

 وفد االتحاد األوروبي
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 

NV(2022)081 

 

 2022آب/أغسطس   12فیینا، 

 

 مذكرة شفویة 

 

المنظـمات اـلدولـیة في فییـنا أطـیب تحـیاـتھ إلى أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة  یـھدي وـفد االتـحاد األوروبي ـلدى  
 (الوكالة) ویَودُّ أن یطلب من أمانة الوكالة تعمیم البیان المشترك الملحق كنشرة إعالمیة صادرة عن الوكالة.

مـجدداً ألـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة    ویغتنم وـفد االتـحاد األوروبي ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـنا ـھذه الفرصـــــة لیُعرب
 للطاقة الذریة (الوكالة) عن أسمى آیات تقدیره.

 

 

 [الختم]

 

 

 أمانة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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 حول 2022آب/أغسطس  12البیان المشترك المؤرخ 

 الوضع في محطة زابوریجیا للقوى النوویة 

 
ــادر بالنیابة عن   ــترالیا، وھذا البیان ص ــبانیا، وأس ــلندا، وإیطالیا، والبرتغال،  إإس ــتونیا، وألمانیا، وآیرلندا، وآیس س

وبلجیـكا، وبلـغارـیا، وبولـندا، وتركـیا، والجـبل األســـــود، والجمھورـیة التشـــــیكـیة، وجمھورـیة كورـیا، وجمھورـیة 
وـسلوفینیا، والـسوید، وفرنـسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتیا،  مولدوفا، وجورجیا، والدانمرك، ورومانیا، وـسلوفاكیا،  

ــمالیة، والمملكة المتحدة، والنرویج،   ــمبرغ، ولیتوانیا، ومالطة، ومقدونیا الشـ ــتاین، ولكسـ وكندا، والتفیا، ولختنشـ
ان ان، والیوـن اـب ة،، والـی ات المتـحدة األمریكـی دا، والوالـی ا، وھولـن ارـی دا، وھنـغ ــا، ونیوزیلـن اد  ، وـكذـلك االوالنمســـ تـح

 األوروبي.

تُعدُّ    ،اســتفزاز وبال مبرر  دون  على أوكرانیا، البلد ذي الســیادة،إنَّ الحرب العدوانیة التي یشــنُّھا االتحاد الروســي 
 انتھاكاً جسیماً للقانون الدولي، بما في ذلك میثاق األمم المتحدة.

ُد بشدَّة على األھمیة التي تكتسیھا الركائز السب ع األساسیة لألمان واألمن النوویین، على النحو الذي حدَّده  وإنَّنَا نؤّكِ
ــي. ــید غروس ــیا على محطة زابوریجیا للقوى النوویة، أكبِر محطة  المدیر العام للوكالة الس ــیطرةَ روس كما أنَّ س

ل خطراً بالغاً إزاء ھذه المبادئ. واألســلحة    فنشــُر األفراد العســكریین الروس  للقوى النوویة في أوروبا، أمٌر یُشــّكِ
الروســـیة في المرفق النووي یُعتبُر أمراً غیر مقبول وعمالً یتجاَھُل المبادئ المتعلقة باألمان واألمن والضـــمانات  

 التي التزم جمیع أعضاء الوكالة باحترامھا.

ـلة   وإنَّ وجود القوات العســـــكرـیة الروســــــیة في محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة یُحول دون وـفاء الجـھة المشـــــغِّ
ــعاعي وفقاً لالتفاقیات الدولیة ومعاییر األمان  ــلة باألمان النووي واإلشـ ــلطات األوكرانیة بالتزاماتھا المتصـ والسـ

 الصادرة عن الوكالة، ویُحول دون وفاء الوكالة بوالیتھا في مجال الضمانات.

ــكریة وجمیع ال ــحب قواتھ العســ ــي على القیام على الفور بســ عاملین غیر المأذون لھم  وإنَّنا نَُحثُّ االتحاد الروســ
ــي أوكرانیا، وذلك حتى   ــر، ومن جمیع أراضـ اآلخرین من محطة زابوریجیا للقوى النوویة، ومن محیطھا المباشـ
ــیادیة داخل حدود أوكرانیا   ــة مســؤولیاتھا الس ــتئناف ممارس ــلطات األوكرانیة من اس لة والس ــغِّ تتمكَّن الجھة المش

ا وحتى یتمكَّن المو ائمون على التشـــــغـیل  الشـــــرعیونظفون  المعترف بـھا دولیـ� اتھم دون ـتدـخل    الـق من أداء واجـب
ــكل غیر مقبول. ــیة بش ن  خارجي أو التعرض للتھدید أو العمل في ظل ظروف قاس ــاً أن یمّكِ ــأن ذلك أیض ومن ش

ف  الوكالة من االضـطالع بأنشـطتھا المتصـلة بالتحقُّق وفقاً اللتزامات أوكرانیا المتعلقة بالضـمانات، في ظل ظرو
 مأمونة وآمنة وفي الوقت المناسب.

وإنَّـنا ـندعم دعـماً ـتاـماً عـمل الوـكاـلة وـمدیرـھا الـعام من أـجل مســـــاـعدة أوكرانـیا في مـجالي األـمان واألمن النوویین  
وتنفیذ الضـمانات مع احترام سـیادة أوكرانیا الكاملة على أراضـیھا وبنیتھا األسـاسـیة، خالل ھذه الحرب العدوانیة  

 روسیا تشنُّھا على أوكرانیا.  التي ال تزال

َل  GOV/2022/17وكما أُعِرَب عنھ بالفعل في قرار مجلس المحافظین   ي وتََواصـُ ّك في أنَّ الغزو الروـس ، ما من ـش
 وجود روسیا في المرافق النوویة األوكرانیة یزیدان بشكل كبیر من مخاطر وقوع حادثات وحوادث نوویة.

 استخدام روسیا معلومات مضلِّلَة لمحاولة تبریر أفعالھا غیر القانونیة المرتكبة في أوكرانیا.وإنَّنَا نُِدین بشدَّة  

ل روسـیا المسـؤولیة الكاملة عن أفعالھا غیر   وإنَّ المجتمع الدولي سـیُحاسـب روسـیا على عدوانھا، ویجب أن تتحمَّ
 القانونیة المرتكبة في أوكرانیا.


	نشـرة إعلاميــة



