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خة   2022كانون األول/دیسمبر  22رسالة مؤرَّ
 لدى الوكالة  ألوكرانیا وردت من البعثة الدائمة

 

 

 

خة  -1 ــفویة مؤرَّ ــمبر  كانون  22تلقَّت 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/1069 

 

 ألوكرانیاالبعثة الدائمة 
 لدى المنظمات الدولیة

 في فیینا

 

 106055-197-4131/36الرقم:  

 

ة   ة اـلدولـی اـل ة الوـك اـن ا إلى أـم اتـھ ا أطـیب تحـی ة في فییـن ا ـلدى المنظـمات اـلدولـی دائـمة ألوكرانـی ة اـل تـھدي البعـث
ف البعثة أن تفید بما یلي.  للطاقة الذریة، ویُشِرّ

تھدیدات على األمان واألمن النوویین لمحطات القوى النوویة األوكرانیة  ال یزال االتحاد الروسي یفرض 
 من خالل القصف الشدید الذي یشنُّھ على أراضي أوكرانیا، بما في ذلك على بنیتھا األساسیة المدنیة والحیویة.

ــمبر   19وفي  ــاعة    2022كانون األول/دیس ــرق أوروبا)، وأثناء ھجوم آخر    46/00على الس (بتوقیت ش
َل تحلیُق مركبة جویة بال طیار انتحاریة  وا سع النطاق شنَّھ االتحاد الروسي باستخدام مركبات جویة بال طیار، ُسّجِ

متراً ـبالقرب من مجموـعة المـفاتیح الكھرـبائـیة المفتوـحة الـبالـغة ـقدرتـھا   50من طراز شـــــاـھد على ارتـفاع حوالي  
القوى النووـیة في جنوب أوكرانـیا في اتـجاه الشــــــمال  ، فوق موقع محـطة  )VRP-750كیلوفولط (من طراز    750

 الغربي.

 متر.  600-500وقد قّدِرت المسافة الفاصلة بین مكان وقوع الھجوم والمنشأة النوویة بحوالي  

اط قد   ي وھو نـش ؤول الذي یقوم بھ االتحاد الروـس اط اإلجرامي وغیر المـس ویُعدُّ ذلك دلیالً آخر على النـش
 ثیة على أوكرانیا والمنطقة األوروبیة.یتسبَّب في عواقب كار

م ھذه المذكرة الشـفویة على   وترجو البعثة الدائمة ألوكرانیا من أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن تعّمِ
 وجھ السرعة كنشرةٍ إعالمیٍة على جمیع الدول األعضاء في الوكالة.

في فیینا ھذه الفرصــة لتعرب مجدداً للوكالة الدولیة  وتغتنم البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى المنظمات الدولیة  
 للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 [الختم]
 [التوقیع]

 2022كانون األول/دیسمبر   22فیینا،  

 

 إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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