
 

 

22-03786A 

INFCIRC/1031 
 2022ر أیلول/سبتمب 1

 
 عام توزیع 

 عربي
 ، الروسیة ةنكلیزیاإلاألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 

خة    2022آب/أغسطس  30رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة 

 

 

 

خة  -1 من البعثة الدائمة لالتحاد الروســــي لدى    2022آب/أغســــطس   30تلقَّت األمانة مذكرة شــــفویة مؤرَّ
 الوكالة.

م طیھ المذكرة الشـفویة، مع الملحق المرفق بھا، لكي تطَّلع علیھما جمیع الدول   -2 وحسـبما ھو مطلوب، تُعمَّ
 األعضاء.

 



INFCIRC/1031 
 الملحق

 

 ترجمة غیر رسمیة 
 

 البعثة الدائمة 
 لالتحاد الروسي لدى المنظمات الدولیة 

 في فیینا
 

 2022آب/أغسطس   30فیینا، 
 

 n-3248الرقم  
 

تـھدي البعـثة اـلدائـمة لالتـحاد الروســـــي ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـنا أطـیب تحـیاتـھا إلى أـماـنة الوـكاـلة  
الدولیة للطاقة الذریة، ویـشرفھا أن تنقل إلیھا المعلومات التالیة التي وردت من وزارة الدفاع في االتحاد الروـسي،  

ــع في محطة زابوریجیا لل رة، عن الوض ــوَّ ــمل مواد مص ــلة من بما یش ــوء الھجمات المتواص قوى النوویة في ض
 جانب القوات المسلحة األوكرانیة.

، اســتھدفت القوات  2022آب/أغســطس    29في یوم    00/16إلى الســاعة    00/14ففي الفترة من الســاعة  
ا للقوى النووـیة ـبأربع "ھجـمات انتـحارـیة    1المســـــلـحة األوكرانـیة ســـــقف المبنى الـخاص رقم   بمحـطة زابوریجـی

 ام طائرات بال طیار".باستخد

شــنَّت القوات المســلحة األوكرانیة ھجمة مدفعیة (بقذیفة واحدة) على مرفق إعادة    10/17وفي الســاعة 
 ،  1معالجة النفایات المشعة الصلبة في منطقة المبنى الخاص رقم  

 المرفق.  ، شنَّت القوات المسلحة األوكرانیة ھجمة مدفعیة (بقذیفة واحدة) على ھذا05/19وفي الساعة  

 وال تزال األوضاع عادیة من حیث مستویات اإلشعاع.

وتطلب البعثة الدائمة لالتحاد الروســي من األمانة تعمیم ھذه المعلومات على جمیع الدول األعضــاء في 
 الوكالة في أقرب وقت ممكن.

 سمى آیات تقدیرھا.وتغتنم البعثة الدائمة لالتحاد الروسي ھذه الفرصة لتُعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أ

صـــور لتبعات الھجمات التي شـــنَّتھا القوات المســـلحة األوكرانیة على محطة زابوریجیا للقوى   :الملحق
 صفحات.  9، في 2022آب/أغسطس   29النوویة في یوم  

 
 
 

 أمانة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 فیینا
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