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خة   2022كانون األول/دیسمبر   9رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى الوكالة 

 

 
 
 
 

خة   -1 من البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى    2022األول/دیســــمبر  كانون    9تلقَّت األمانة مذكرة شــــفویة مؤرَّ
 الوكالة.

م طیھ المذكرة الشـفویة، مع الملحق المرفق بھا، لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول   -2 وحسـبما ھو مطلوب، تُعمَّ
 .األعضاء
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 البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 

 102179-197-4131/36الرقم:  

 

تـھدي البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـیا ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـنا أطـیب تحـیاتـھا ألـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة،  
ــأن   ــادر من المجلس األعلى ألوكرانیا (البرلمان األوكراني) بشـ ــمیة لبیان صـ فھا أن تنقل إلیھا الترجمة غیر الرسـ ــِرّ ویشـ

 ).01.12.2022في   N-92788-IX(لروسي  اإلرھاب بالطاقة الذي یمارسھ االتحاد ا

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

اـلدولـیة في فییـنا ـھذه الفرصـــــة لتعرب مـجدداً للوكاـلة الدولـیة للـطاـقة  وتغتنم البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـیا ـلدى المنظـمات  
 الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 

 [التوقـیع] [الختم] 

 2022كانون األول/دیسمبر   9فیینا، 

 

 

 

 

 

 

 إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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 بیان 
 األوكراني) صادر من المجلس األعلى ألوكرانیا (البرلمان  

 بشأن اإلرھاب بالطاقة الذي یمارسھ االتحاد الروسي 

 

، اضــطلع االتحاد الروســي، بقیادة بوتین مجرم الكرملین، بأعمال إرھاب بالطاقة على 2022منذ تشــرین األول/أكتوبر  
ة المدنیة للطاقة في غارات صاروخیة مكثَّفة وباستخدام طائرات بال طیار على البنیة األساسی أوكرانیا بشكل منھجي منفذا

 أوكرانیا.

ــع في جمیع مناطق أوكرانیا. ــل    وأّدت ھذه الغارات الماكرة إلى انقطاع التیار الكھربائي على نطاق واســ ــیة فصــ وعشــ
ــفیات والمدارس وریاض األطفال   ــتش ــرف والتدفئة في المس ــّررت نُظم اإلمداد بالكھرباء والمیاه ونُظم الص ــتاء، تض الش

ــكنیة في جمیع أنحاء البلد.والمباني   ــال اإللكتروني  الس ــبكات االتص ــلیم لنظام النقل   وتعّطلت نُظم ش كما تعطَّل األداء الس
 األوكراني.

وال یھدف اسـتیالء الجیش الروسـي على محطة زابوریجیا للقوى النوویة إلى إضـعاف نظام الطاقة في أوكرانیا فحسـب،  
رمة لالتحاد الروـسي تـستخدمھا أیـضاً كورقة البتزاز أوكرانیا وأوروبا والعالم كلّھ بل إّن القیادة العـسكریة والـسیاـسیة المج

 بالسالح النووي.  

وھو في الوقت   وبتدمیر البنیة األســاســیة للطاقة في أوكرانیا، یحاول االتحاد الروســي تحطیم مقاومة الشــعب األوكراني.
ً  نفسھ  لوقف الھجمات الصاروخیة اإلرھابیة. یجعل القضاء على وجود أوكرانیا كدولة مستقلة شرطا

ــطة االبتزاز بالطاقة وإقناع حكومات العالم بإزالة العقوبات   ــاع أوكرانیا بواسـ ــي إخضـ غیر أّن محاوالت االتحاد الروسـ
أي    -وـبالـتالي، انتـقل بوتین من االبتزاز إلى اإلرـھاب    ووقف دعم أوكرانـیا وتـقدیم تـنازالت أخرى، كلّـھا ـباءت ـبالفشـــــل.

یر المادي للبنیة األســاســیة للطاقة في أوكرانیا، والتي ھي جزء من الشــبكة األوروبیة للجھات المشــغلة لنُظم توزیع  التدم
). والغرض من ھذه التصــرفات التي یقوم بھا المعتدي ھو زعزعة اســتقرار أمن الطاقة في الدول  ENTSO-Eالكھرباء (

ولة اإلرھابیة ال تسعى إلى تقویض قدرة أوكرانیا على تحقیق التوازن  فالد األوروبیة األخرى، والسیما مولدوفا وھنغاریا.
بین الشــبكة األوروبیة وتصــدیر الكھرباء إلى أوروبا فحســب، بل إنّھا تتوقَّع إثارة موجة جدیدة من الھجرة الجماعیة من 

 بـحدوث مـجاـعة ـحادة ووفـیات یفوق  أوكرانـیا واحتـمال إـعاـقة إـمداد البـلدان األفریقـیة ـبالحبوب األوكرانـیة، األمر اـلذي یـھددّ 
 مائة ملیون حالة. عددھا ثالث

ومن المؤّكد أّن ھذه الغارات المخطط لھا مـسبقاً على مرافق البنیة األـساـسیة للطاقة في أوكرانیا ھي جرائم حرب وجرائم  
ــانیة وأعمال إبادة صــارخة تُرتكب ضــد الشــعب األوكراني. یبذلھا المجتمع  وبفضــل الجھود المشــتركة التي    ضــد اإلنس

 الدولي، من المؤكد أّن الدولة اإلرھابیة وقیادتھا ستُساقان إلى العدالة ال محالة.

 وبناء على ما سبق، فإّن المجلس األعلى ألوكرانیا (البرلمان األوكراني):

ر بأكملھ أن یدین الھجمات الغادرة التي یشـنھا االتحاد الروسـي على عناصـر البن )1 یة األسـاسـیة  یناشـد العالم المتحضـّ
للطاقة في أوكرانیا وأن یعترف بأّن ھذا التدمیر المنھجي لعناصر البنیة األساسیة للطاقة في أوكرانیا ما ھو إّال استمراریة  

 لسیاسة إبادة الشعب األوكراني التي یتبعھا االتحاد الروسي منذ زمن طویل؛
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ما   جمیع الدول الشـــریكة أن تتخذ جملة إجراءات من بینھاویالحظ أنَّ أوكرانیا، وفي ظل ھذه الظروف، تنتظر من   )2
 یلي:

نظم دفاعیة حدیثة ومضادة للطائرات والصواریخ لحمایة أوكرانیا والدول المجاورة من العدوان   تسریع توفیر ما یلزم من
 الغاشم الذي یشنھ االتحاد الروسي؛

الروسـي بوصـفھ دولة إرھابیة وسـّد الثغرات التي یسـتخدمھا  تشـدید التدابیر التقییدیة (العقوبات) المفروضـة على االتحاد  
 المعتدي لتجنب تأثیرات ھذه التدابیر (العقوبات)؛

مواصـــلة اتخاذ خطوات من أجل إنشـــاء محكمة دولیة خاصـــة للتحقیق في جرائم الحرب التي یرتكبھا االتحاد الروســـي  
 وتشكیالتھ العسكریة في أوكرانیا؛

ــافرة الجھود الدولیة من ــاب االتحاد   مضـ ــمل على حسـ أجل تنفیذ آلیات لتمویل إعادة إعمار أوكرانیا بعد الحرب، بما یشـ
 الروسي باعتباره دولة معتدیة؛

تســریع اإلمداد بمعدات عالیة الجھد تُســتخدم في اإلصــالح العاجل إلمدادات الكھرباء غیر المنقطعة في البنیة األســاســیة  
األطفال، والمباني الســكنیة، بعدما انقطعت فیھا الكھرباء بســبب األضــرار   المھمة، والمســتشــفیات، والمدارس، وریاض

 التي لحقت بمرافق البنیة األساسیة للطاقة؛

ــد العالم الدیمقراطي بأكملھ تعزیز جھوده الرامیة إلى تحریر القارة األوروبیة نھائیاً من االعتماد على الطاقة   )3 ویناشــ
 الذي سبّبھ االتحاد الروسي؛

ــد الع )4 دة وفعالة على وجھ الســـرعة من أجل وقف ویناشـ الم الدیمقراطي بأكملھ والمنظمات الدولیة اتخاذ تدابیر موحَّ
العدوان المـسلح الذي یـشنھ االتحاد الروـسي على أوكرانیا وـسحب قواتھ العـسكریة فوراً من األراـضي الـسیادیة األوكرانیة  

 المعترف بھا دولیاً؛ التي تقع داخل الحدود األوكرانیة

ویدعو المجتمع الدولي إلى أن یتحدَّ ویعترف، عمالً بالمعاییر واإلجراءات الدولیة، بأّن االتحاد الروســــي ھو دولة   )5
 إرھابیة (دولة راعیة لإلرھاب)، وبأّن أعمالھ اإلجرامیة المرتكبة ضد أوكرانیا تعتبر إبادة للشعب األوكراني؛

الضــروریة المتاحة لتطبیق الصــكوك الدولیة القائمة ووضــع ویدعو المجتمع الدولي إلى اســتخدام جمیع الوســائل   )6
صـكوك جدیدة بغیة مقاضـاة جمیع أولئك المسـؤولین عن الجرائم التي ارتكبھا االتحاد الروسـي ضـد أوكرانیا ومواطنیھا  

 والتعویض عن األضرار التي تسبّبوا بھا.

ــي   ــلح الروسـ ــدقائھا  والمجلس األعلى ألوكرانیا على ثقة بأنَّ اإلرھاب المسـ لن یتمكَّن من النیل من أوكرانیا وال من أصـ
ةً وسیقترب نصرنا بخطى ثابتة وسیُھزم الشر ویُعاقَب بالتأكید. وحلفائھا.  بل على العكس من ذلك، سیزداد تضامننا قوَّ
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