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خة  -1  البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى الوكالة.من   2022آب/أغسطس   18تلقَّت األمانة مذكرة شفویة مؤرَّ

م طیھ المذكرة الشفویة لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاء. -2  وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ
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 البعثة الدائمة ألوكرانیا
 لدى المنظمات الدولیة

 في فیینا
 

 62842-197-4131/36الرقم:  

 2022آب/أغسطس   18فیینا، 

 

ة   اـق ة للـط دولـی ة اـل اـل ة الوـك اـن ا إلى أـم اتـھ ا أطـیب تحـی ة في فییـن دولـی ات اـل دى المنظـم ا ـل ة ألوكرانـی دائـم ة اـل تـھدي البعـث
ف البعثة أن تفید بما یلي.  الذریة، ویُشّرِ

تي" معلومات عن بیان لرئیس  2022آب/أغـسطس   18في  یة المزعومة "ریا نوفوـس رت وكالة األنباء الروـس ، نـش
 قوات الدفاع اإلشعاعي والكیمیائي والبیولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسیة، الفریق إیغور كیریلوف.  

الواقعتین   6و 5عاله في بیانھ أنَّ المحتلین الروس ینظرون في إمكانیة وضــع الوحدتین  وأكَّد المســؤول المذكور أ
 في محطة زابوریجیا للقوى النووي في حالة "االحتیاط على البارد".  

وتسـترعي البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى المنظمات الدولیة في فیینا انتباه الدول األعضـاء في الوكالة إلى أنَّ محطة 
ریجیا للقوى النوویة ھي مرفق نووي أوكراني مشــمول باالتفاق المعقود بین أوكرانیا والوكالة الدولیة للطاقة  زابو

 الذریة لتطبیق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة.

لقوات  ، لالحتالل غیر الـقانوني من ـجاـنب ا2022آذار/ـمارس   4وتخضـــــع محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة، مـنذ  
 المسلحة الروسیة ومعھا ممثلون من روزاتوم.

ة والســـــلطـات   ة المشـــــغـل اء الجـھ ة دون وـف ا للقوى النووـی ویحول وجود المحتلین الروس في محطـة زابوریجـی
األوكرانیة بالتزاماتھما المتصـلة باألمان النووي واإلشـعاعي وفقاً لالتفاقیات الدولیة ومعاییر األمان الصـادرة عن 

 ا یحول دون وفاء الوكالة بوالیتھا في مجال الضمانات.الوكالة، كم

ل احتالل محطة زابوریجیا للقوى النوویة خطراً بالغاً على أمان تشـغیلھا وفقاً لما حددتھ الوكالة في الركائز   ویشـّكِ
 السبع التي ال غنى عنھا لضمان األمن واألمان النوویین.

ة   ــل الموظفون األوكرانیون في محـط ادق  ویواصـــ ات البـن ام فوـھ اتھم أـم التزاـم اء ـب ة الوـف ا للقوى النووـی زابوریجـی
 الروسیة.

وتمثل االدعاءات المذكورة أعاله من جانب المســؤول المشــار إلیھ في القوات المســلحة الروســیة انتھاكاً جســیماً  
ان   ة لضــــــم اـل ة المحـددة من الوـك الـث ھن واألمن النوویینااألـمللركیزة الـث "یجـب أن یتمكَّن    ، والتي تنص على أنـَّ

الموظفون القائمون على التشغیل من الوفاء بواجباتھم المتعلقة باألمان واألمن، وأن یكون بوسعھم اتخاذ القرارات  
ض لضغوط ال لزوم لھا".  دون التعرُّ
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 ومن شأن تنفیذ ھذا التھدید أن یزید من خطر وقوع كارثة إشعاعیة في أكبر محطة للقوى النوویة في أوروبا.

ن شــــأن فصــــل مولدات محطة زابوریجیا للقوى النوویة عن منظومة الكھرباء األوكرانیة أن یؤدي حتماً إلى  وم
عدم إمـكانـیة اســـــتـخدامـھا في تلبـیة احتـیاجات تبرید الوقود في المحـطة في حالة انقـطاع التـیار الكھربائي الـخارجي  

 عنھا.

ارة المرفق النووي، مما یشــــكل بالفعل خطراً على  ویضــــاف إلى ذلك أنَّ المحتلین الروس یتدخلون في عملیة إد
 تشغیل محطة زابوریجیا للقوى النوویة.

ة  ة إلى محـط اـل ا الوـك ة التي تقودـھ ارة البعـث ة لمنع زـی اوـل اـنب الروســـــي مـح ا الـج ال التي یرتكبـھ وتُعتبر ـھذه األفـع
 زابوریجیا للقوى النوویة.

م ـھذه الـمذكرة الشـــــفوـیة على وـجھ وترجو البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـیا من أـماـنة الوـكاـلة ا ـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة أن تعّمِ
 السرعة كنشرةٍ إعالمیٍة على جمیع الدول األعضاء في الوكالة.

وتغتنم البعـثة الدائـمة ألوكرانـیا لدى المنظـمات الدولـیة في فییـنا ھذه الفرصـــــة لتعرب مـجدداً للوكالة الدولـیة للـطاقة  
 الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 التوقیع] [الختم][

 

 أمانة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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