
 

 

22-05511A 

INFCIRC/1065 
 2022دیسمبر/كانون األول 6

 
 عام توزیع 

 عربي 
 والروسیة  ةنكلیزیاإل األصل:

 نشـرة إعالمیــة

 
 

خة   2022كانون األول/دیسمبر  5رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة

 

 
 
 
خة  تلقَّت   -1 من البعثة الدائمة لالتحاد الروسـي لدى    2022كانون األول/دیسـمبر    5األمانة مذكرة شـفویة مؤرَّ

 الوكالة.

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

 



INFCIRC/1065 

 

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
 دولیة في فیینالدى المنظمات ال

 

 2022كانون األول/دیسمبر  5

 n-4432الرقم: 

 

اتـھا إلى أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة  ا أطـیب تحـی تـھدي البعـثة اـلدائـمة لالتـحاد الروســـــي ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـن
ھھ مجلس االتحاد بالجمعیة االتحادیة لالتحاد  الروـسي إلى برلمانات بلدان الذریة، ویـشرف البعثة أن تحیل النداء الذي وجَّ

 العالم والمنظمات البرلمانیة الدولیة فیما یتعلق بالھجمات المتواصلة على محطة زابوریجیا للقوى النوویة.

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

 ثة الدائمة لالتحاد الروسي ھذه الفرصة لتُعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أسمى آیات تقدیرھا.وتغتنم البع

 صفحة واحدة. :الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة



 

 

 االتحادیة لالتحاد الروسينداء من مجلس االتحاد بالجمعیة 

 إلى برلمانات بلدان العالم والمنظمات البرلمانیة الدولیة 
 فیما یتعلق بالھجمات المتواصلة على محطة زابوریجیا للقوى النوویة  

 

ــؤولة بالھجوم على محطة  ــحة وغیر المســ ــتفزازیة الفاضــ ــلة ارتكاب األعمال االســ ال یتورع نظام كییف عن مواصــ
لنووـیة (محـطة زابوریجـیا)، مـما یـھدد أـمان تشـــــغـیل المحـطة ویزـید من مـخاطر وقوع ـكارـثة بشـــــرـیة زابوریجـیا للقوى ا

ــأ ال یمكن التنبؤ بعواقبھا. ــعاعي    المنش ــتمرت الھجمات على المحطة، فقد ینطوي ذلك على خطر التلوث اإلش وإذا ما اس
ــیا وأوكرانیا، وإنم ــي روسـ ــر تأثیره على أراضـ ــع النطاق، الذي لن یقتصـ ــاً إلى البلدان األوروبیة  الواسـ ــیمتد أیضـ ا سـ

 المجاورة.

وال یمكن وصــــف األعمال التي ترتكبھا أوكرانیا في محطة زابوریجیا إال بأنَّھا من أعمال اإلرھاب النووي الذي یجلب 
 الدمار والموت. 

تقریر الـسیاـسات بالوكالة    ببیانات متكررة في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وجھازي وقد أدلى ممثلو االتحاد الروـسي  
د البشـــریة جمعاء والتي یشـــنُّھا النازیون الجدد  وغیر ذلك من المحافل الدولیة الكبرى بشـــأن األنشـــطة المدمرة التي تھّدِ
ات دون رد   اـن ذه البـی ة، وال تزال ـھ ا للقوى النووـی ب على محطـة زابوریجـی اـن ة األـج األوكرانیون المســـــلحون والمرتزـق

 مناسب.

االتحاد بالجمعیة االتحادیة لالتحاد الروســـي القیادة العســـكریة والســـیاســـیة في أوكرانیا بالوقف الفوري   ویطالب مجلس
 لجمیع الھجمات على محطة زابوریجیا وما یرتبط بھا من البنى األساسیة البالغة األھمیة.

ــي برلمانات بلدان العالم وا لمنظمات البرلمانیة الدولیة على إدانة ویحثُّ مجلس االتحاد بالجمعیة االتحادیة لالتحاد الروسـ
لطات كییف والمطالبة بوقف األعمال العدوانیة التي تھدد األمان في كبرى محطات القوى النوویة  ة التي تتبعھا ـس یاـس الـس

 .في أوروبا
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