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خة   وردت 2022كانون األول/دیسمبر  13رسالة مؤرَّ

 لدى الوكالة من البعثة الدائمة ألوكرانیا
 

 

 

خة  -1 ــفویة مؤرَّ ــمبر  كانون  13تلقَّت األمانة مذكرة شــ من البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى    2022األول/دیســ
 الوكالة.

م طیھ المذكرة الشفویة لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاء. -2  وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ

 



INFCIRC/1068 

 

 البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 

 103520-197-4131/36الرقم:  

 

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
ف البعثة أن تفید بما یلي.  الذریة، ویُشِرّ

ام بأعمال ترھیبیة ضــد الموظفین األوكرانیین في محطة زابوریجیا للقوى النوویة،  یواصــل المحتلّون الروس القی
ــمام إلى ھیكل  ــابات على العاملین في المحطة بغیة محاولة إقناعھم باالنضـ ــنّھا العصـ ویكثّفون الھجمات التي تشـ

 شركة روزاتوم الروسیة.

ة مباني إدارة البرامج االجتماعیة في محطة ، اقتحمت القوات المـسلحة الروـسی2022كانون األول/دیـسمبر    8ففي 
زابوریجیا للقوى النوویة، وضــربت بوحشــیة رئیس اإلدارة، الســید أولیكســیي تروبینكوف، ونائبھ، الســید یوري  

 أندروسوف، بسبب "عملھما السيء" مع الموظفین فیما یتعلق بتوقیع عقود عمل مع شركة روزاتوم.

ــید   أعیُن الموظفات.  وحصــلت ھذه األعمال اإلجرامیة أمام  وبعد الضــرب الوحشــي، أخرج المحتلون الروس الس
 أولیكسیي تروبینكوف من المباني واقتادوه إلى وجھة مجھولة.

وباإلـضافة إلى ذلك، أخذ المحتلون الروس بالقوة، الـسید قـسطنطین باینیر، المـشرف على فرق المناوبة في محطة 
 شخص مرّخص لھ ومسؤول مباشر عن األمان النووي واإلشعاعي.زابوریجیا للقوى النوویة كرھینة، وھو 

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.

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

 

 [ختم]
 [توقیع]
 2022كانون األول/دیسمبر   13فیینا،  

 

 

 إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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