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خة  -1  البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى الوكالة.من   2022آب/أغسطس   19تلقَّت األمانة مذكرة شفویة مؤرَّ

م طیَّھ المذكرة الشفویة وُملحقھا لكي تطلع علیھا جمیع الدول األعضاء. -2  وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ
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 البعثة الدائمة ألوكرانیا
 المنظمات الدولیةلدى 

 في فیینا
 
 
 

 2022آب/أغسطس   19فیینا، 
 

 63107-197-4131/36الرقم:  
 
 

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
ھ من المجلس األعلى ألوكرانیا ( البرلمان األوكراني) إلى األمم المتحدة،  الذریة، وتتشرف باإلفادة بالخطاب الموجَّ

ومؤســـــســـــات االتـحاد األوروبي، ومنظـمة األمن والتـعاون في أوروـبا، والوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة، وجمیع  
أن إدانة أعمال اإلرھاب النووي التي ترتكبھا دولة االتحاد الروـسي   برلمانات وحكومات الدول األعضـاء فیھا، بـش

 زابوریجیا للقوى النوویة في مدینة إینیرھودار في إقلیم زابوریجیا بأوكرانیا.المعتدیة، في محطة 

م ـھذه الـمذكرة الشـــــفوـیة إلى ـجاـنب   وترجو البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـیا من أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة أن تعّمِ
 .الملحق، على وجھ 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.

 

 
 صفحات 3المرفق: في 

 
 

 [التوقیع] [الختم]
 
 
 

 أمانة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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 ترجمة غیر رسمیة 

 

 خطاب
 من المجلس األعلى ألوكرانیا (البرلمان األوكراني) 

إلى األمم المتحدة، ومؤسسات االتحاد األوروبي، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، والوكالة الدولیة  
للطاقة الذریة، وجمیع برلمانات وحكومات الدول األعضاء فیھا، بشأن إدانة أعمال اإلرھاب النووي  

ویة في مدینة إینیرھودار  التي ترتكبھا دولة االتحاد الروسي المعتدیة، في محطة زابوریجیا للقوى النو
 في إقلیم زابوریجیا بأوكرانیا.

 

إنَّ البرلمان األوكراني، إذ یدین بشــدَّة العدوان المســلح الشــامل الذي یشــنُّھ االتحاد الروســي على 
ــی�ا لمیثاق األمم المتحدة والمعاییر   ــتفزاز وبال مبرر، والذي یمثِّل انتھاكاً وحشــ ــابق اســ أوكرانیا دون ســ

  لقانون الدولي، بما فیھا القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان،األساسیة ل
ة   د بمحـط ا بـع ا فیـم ــار إلیـھ ة (التي یُشـــ ا للقوى النووـی أنَّ احتالل محطـة زابوریجـی وإذ یســـــلِّم ـب

دأ في   ذي ـب ا، واـل أوكرانـی ا ـب ة في إقلیم زابوریجـی ة إینیرھودار الواقـع دیـن ا) في ـم ارس   4زابوریجـی آذار/ـم
ز موظفي محطة زابوریجیا رھائن، ووضـع القوات المسـلحة الروسـیة األلغام في المحطة ، واحتجا2022

ا، والتـھدـیدات التي أطلقـھا الجیش الروســـــي بتفجیر محـطة زابوریجـیا في ـحال حررت  وقصـــــفـھا ـمدفعیـ�
ل انتھاكاً لقواعد الحرب وأعرافھا، ال سـیما القوات المسـلحة األوكرانیة أراضـي المحطة المحتلة، مما یشـّكِ

، واتفاقیة حظر أو 1949آب/أغســطس    12اتفاقیة حمایة األشــخاص المدنیین في وقت الحرب، المؤرخة  
تـشرین    10تقیید اـستعمال أـسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الـضرر أو عـشوائیة األثر، المؤرخة  

ــا1980األول/أكتوبر   مح مجلس  قرار  إلى  ــة  ــاف إضــــ ــا،  بھ ــة  ــة ، والبروتوكوالت الملحق ــال الوك فظي 
GOV/2022/17    للوكــالــة العــام  المؤتمر  وGC(XXIX)/RES/444وقرارات   ،GC(XXXI)/RES/475 

الم ویمكن أن تؤدي إلى GC(XXXI)/RES/533و ا والـع دد أمن أوروـب ة تـھ االً غیر مقبوـل ا أعـم ل كلُّـھ ، تمثـِّ
 تلوث إشعاعي مع تداعیات خطیرة على مناطق داخل أوكرانیا وخارجھا، 

ــرر بھا من خالل التھدید بإطالق    وإذ یالحظ ــتخدام أغراض نوویة أو إلحاق الضـ أنَّ التھدید باسـ
 مواد مشـعة بقصـد إكراه شـخص طبیعي أو اعتباري أو دولة على القیام بعمل ما أو االمتناع عن القیام بھ

اد  اب النووي، والتي تنص على أن تتـب ال اإلرـھ ة لقمع أعـم دولـی ة اـل اقـی ة بموـجب االتـف دُّ جریـم دول یـع ل اـل
بالتحقیقات أو اإلجراءات الجنائیة التي تُسـتھل بشـأن الجرائم   األطراف أكبر قدر من المسـاعدة فیما یتعلق

  المذكورة، 
یة محطة زابوریجیا في   لحة الروـس ر بأنَّ قصـف القوات المـس آب/أغـسطس قد   11و  7و  5وإذ یذّكِ

اعدة الموحدة التابع لمحطة زابوریجیا،  ألحق أضـراراً بالفعل بمحطة النتروجین واألكـسجین، وجھاز ال مـس
د   اء بجـھ ل الكھرـب ا    330وخطوط نـق ة ومحـطة زابوریجـی ا للقوى النووـی كیلوفولط ("بین محـطة زابوریجـی

د   ة") وبجـھ ا    750للقوى الحرارـی اخوفســــــك ة ـك ة ومحـط ا للقوى النووـی ة زابوریجـی كیلوفولط ("بین محـط
شعاعي حول موقع الخزن الجاف للوقود النووي المستھلك ، كما ألحق أضراراً بنظام الرصد اإل)الفرعیة"

ــكان المدنیین   ــحة السـ ــكل تھدیداً حقیقی�ا بوقوع كارثة نوویة یمكن أن تھدد حیاة وصـ في المحطة، مما یشـ
  والبیئة ال داخل أوكرانیا فحسب، بل خارج حدودھا أیضاً،
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ل انتھاكاً صــ د على أنَّ أعمال االتحاد الروســي تشــّكِ ارخاً لمیثاق األمم المتحدة واتفاقیة  وإذ یشــّدِ
حـماـیة األشــــــخاص الـمدنیین في وـقت الحرب وبروتوكوالتـھا، وتـندرج في إـطار أعـمال اإلرـھاب النووي  
ــآت  بموجب االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرھاب النووي، واتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة والمنشــ

اقیة الدولیة لمناھضــة أخذ الرھائن، وعلى أنَّ ھذه األعمال تتجاھل قرار النوویة بصــیغتھا المعدَّلة، واالتف
ة   اـل افظي الوـك ان واألمن    GOV/2022/17مجلس مـح ا على األـم ات الوضـــــع في أوكرانـی داعـی ــأن "ـت بشـــ
، واـلذي ـیدعو االتـحاد الروســـــي إلى أن یوقف فوراً جمیع  2022آذار/ـمارس   3والضــــــماـنات" المؤرخ 
مرافق النووي في أوكرانیا واســتعادة أوكرانیا الســیطرة الكاملة على جمیع ھذه األعمال الموجھة ضــد ال

ــیة التي حددتھا الوكالة الدولیة للطاقة  ــاسـ ــبع األسـ المرافق، وعلى أنَّ ھذه األعمال تنتھك كل الركائز السـ
  الذریة لضمان األمان واألمن النوویین، 

ــفوإذ یالحظ مع   ــف وحدات القو  األس ــیة محطة زابوریجیا  أنَّھ في ظّلِ قص ــلحة الروس ات المس
ــتحیل على أوكرانیا أن تفي بكامل  ــار من المســ ــتیالء علیھا، صــ ومرافق نوویة أوكرانیة أخرى واالســ
التزاماتھا بموجب اتفاقیة األمان النووي، واالتفاقیة المشــتركة بشــأن أمان التصــرف في الوقود المســتھلك 

اق المبرم بین أوكرانیا والوكالة لتطبیق الضــمانات في إطار وأمان التصــرف في النفایات المشــعة، واالتف
  معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة،

ة  ذرـی ة اـل ة للـطاـق ھ من غیر المقبول أن یتولى ممثلون عن الشـــــرـكة الحكومـی د على أنـَّ ــّدِ وإذ یشـــ
ي محطة "روزاتوم" والشــــركة المســــاھمة "ھیئة روزإینیرغوأتوم" الموجودتین بصــــورة غیر قانونیة ف

زابوریجیا، التنســـیق المباشـــر لألعمال التي تنفِّذھا القوات المســـلحة التابعة لالتحاد الروســـي فیما یتعلق  
بالمحـطة، الســـــیـما الـتدابیر التي تـھدف إلى فصـــــل محـطة زابوریجـیا عن منظومة الـطاقة األوكرانـیة من 

ــف المدفعي، بجمیع خطوط نقل الكھرب ــرار، عن طریق القصــ ــل المحطة خالل إلحاق أضــ اء التي تصــ
  بمنظومة الطاقة األوكرانیة،

 
 یناشد كال� من:

 
) برلمانات وحكومات الدول األعـضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن تعترف بأنَّ األعمال التي قام 1

د أمان الحیاة في  ــفھا، والتي تھّدِ ــي فیما یتعلق باحتالل محطة زابوریجیا وتلغیمھا وقص بھا االتحاد الروس
 أوروبا والعالم، ھي من أعمال اإلرھاب النووي؛

 
ــات االتحاد األوروبي، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، والوكالة الدولیة )  2 ــس واألمم المتحدة، ومؤس

ــركة الحكومیة   ــیما على الشـ ــي برمتھ، السـ للطاقة الذریة أن تفرض عقوبات على القطاع النووي الروسـ
وخارجھا، وعلى  "روزاتوم" والمشـاریع والمنظمات التابعة لھا وفروعھا داخل أراضـي االتحاد الروسـي  

األشــخاص الطبیعیین الروس الذین یدیرون الشــركة الحكومیة "روزاتوم" والمشــاریع والمنظمات التابعة  
لھا ولفروعھا، وسائر المسؤولین عن تنفیذ سیاسة االتحاد الروسي اإلجرامیة ضد أوكرانیا ومن یشاركون  

 أراضي أوكرانیا؛مباشرة في اتخاذ القرارات وتنفیذ أعمال اإلرھاب النووي على 
 
) وبرلمانات وحكومات الدول األعضــاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن تتناول خالل المؤتمر العام 3

للوكالة تعلیق االمتیازات والحصـانات التي یتمتع بھا االتحاد الروسـي بصـفتھ عضـواً في الوكالة، إضـافة 
ــویت خالل اجت ــي من حق التصـ ــة إلى حرمان االتحاد الروسـ ماعات مجلس محافظي الوكالة ومن فرصـ
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المشـــاركة في برامج التعاون التقني وأنشـــطة التبادل العلمي والتقني والمشـــاریع البحثیة الدولیة المنفَّذة 
 برعایة الوكالة؛ 

 
) واألمم المتـحدة والوكالة الدولـیة للـطاقة الذریة إلى اتـخاذ الـتدابیر الالزمة على وجھ الســـــرعة من أجل 4

ــلة نزع  تنظیم   ــتركة بین األمم المتحدة والوكالة وإیفادھا إلى محطة زابوریجیا مع مواصــ بعثة أمنیة مشــ
الســالح من المحطة وانســحاب وحدات القوات المســلحة الروســیة وممثلي الشــركة الحكومیة "روزاتوم"  

ا، بما فیھا والـشركة المـساھمة "ھیئة روزإینیرغوأتوم" من محطة زابوریجیا وكامل األراـضي المتاخمة لھ
مدینة إینیرھودار، من خالل إصــالح األضــرار التي لحقت بالبنیة األســاســیة للمحطة واســتعادة أوكرانیا  

 السیطرة الكاملة على محطة زابوریجیا. 
 
اد األوروبي و  ــادر عن االتـح ان المشـــــترك الصـــ ان األوكراني البـی دعم البرلـم داً حول   42وـی بـل

النوویة، والذي یناـشدون فیھ االتحاد الروـسي ـسحب قواتھ المـسلحة األوـضاع في محطة زابوریجیا للقوى  
فوراً من محـطة زابوریجـیا وـكاـمل األراضـــــي األوكرانـیة من أـجل تجـنب وقوع ـكارـثة نووـیة على الـقارة 

 األوروبیة.
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