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خة     2022كانون األول/دیسمبر  28رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة ألوكرانیا 

 

 

 

خة  -1 ــفویة مؤرَّ ــمبر   28تلقَّت األمانة مذكرة شــ من البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى    2022كانون األول/دیســ
 الوكالة.

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

 





INFCIRC/1070 

 

 البعثة الدائمة ألوكرانیا
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 

 2022كانون األول/دیسمبر  28

 

 107890-197-4131/316الرقم:  

تـھدي البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـیا ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـنا أطـیب تحـیاتـھا ألـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة،  
فھا أن تحیل إلیھا بیان وزارة الشــؤون الخارجیة في أوكرانیا بشــأن األعمال الجدیدة غیر المشــروعة التي   ــِرّ ویش

 یة.ترتكبھا روسیا ضد محطة زابوریجیا للقوى النوو

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.

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

 المرفق: في صفحة واحدة.

 

 [الختم] [التوقیع]         

 

 

 

 

 

 

 

 األمانة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة





 

 

بیان من وزارة الشؤون الخارجیة في أوكرانیا بشأن األعمال الجدیدة غیر المشروعة التي  
 ترتكبھا روسیا ضد محطة زابوریجیا للقوى النوویة 

 50/15، الساعة 2022كانون األول/دیسمبر  28

 

للســید    تعرب وزارة الشــؤون الخارجیة في أوكرانیا عن احتجاجھا الشــدید فیما یتصــل بالدخول غیر المشــروع
ـسیرغي كیریینكو، المـسؤول في إدارة رئیس االتحاد الروـسي، إلى األراـضي األوكرانیة الخاـضعة لالحتالل مؤقتاً 

محـطة زابوریجـیا للقوى    -في منطـقة زابوریجـیا، بـما في ذـلك الفترة التي قضـــــاـھا في المرفق النووي األوكراني  
 النوویة.

ل انتھاكاً جســـیماً آخر للقانون الدولي   وھذه األعمال غیر المشـــروعة من جانب مســـؤولي الدولة المعتدیة تشـــّكِ
وـیدلُّ إـقدام الكرملین على اتـِّخاذ ـھذه الخطوة على تـجاھـلھ الـكاـمل للمـطاـلب الواردة في  والتشـــــریـعات األوكرانـیة.

یســحب   القرارات الثالثة الصــادرة من مجلس محافظي الوكالة والتي ناشــد فیھا المجلس االتحاد الروســي إلى أن
ة حتى تتمكَّن   ا للقوى النووـی ھ من محطـة زابوریجـی ابعین ـل فوراً األفراد العســـــكریین وغیرھم من الموظفین الـت
 السلطات األوكرانیة المختصة من استعادة السیطرة الكاملة على المحطة بما یكفل تشغیلھا على نحو مأمون وآمن.

ل على الجھود الفعالة والكفؤة التي تبذلھ ید  ونحن نعّوِ ا الدول األعضـاء في الوكالة، وكذلك المدیر العام للوكالة الـس
ــد المرافق النوویة في أوكرانیا وتجاھلھا   ــیا ضـ ــدي للجرائم التي ترتكبھا روسـ ــي، من أجل التصـ رافائیل غروسـ

 السافر للمعاییر القائمة في مجالي األمان واألمن النوویین.

وروبي إلى اإلســـراع باتخاذ تدابیر فعالة للتصـــدي لألعمال ونحن ندعو الدول الشـــریكة ومؤســـســـات االتحاد األ
ــیع   ــي فیما یتعلق بالمرافق النوویة في أوكرانیا، بما في ذلك توس ــتمرة التي یرتكبھا االتحاد الروس اإلجرامیة المس
نطاق العقوبات المفروـضة على مؤـسـسة روزاتوم الحكومیة الروـسیة والـشركات والمؤـسـسات التابعة لھا، وغیرھا 

یا. ونؤِكّد بصـفة خاصـة أھمیة التعجیل بوضـع آلیات لإلنھاء   من الجھات الرئیـسیة المعنیة بالطاقة النوویة في روـس
الـتام للتـعاون مع االتـحاد الروســـــي في مـجال التكنولوجـیات النوویة، وتعلیق حقوق وامتـیازات االتـحاد الروســـــي  

 داخل الوكالة.

ونحن نتوقع من جمیع أعضــاء المجتمع الدولي اتخاذ موقف متســق وحازم لضــمان إلزام الدولة اإلرھابیة بتحمل  
د على أھمیة تقدیم جمیع   العواقب الـسیاـسیة واالقتـصادیة والقانونیة لجمیع جرائمھا وأعمالھا غیر المـشروعة. ونـشّدِ

 المجرمین للعدالة وتوقیع عقوبات ال رجعة فیھا.

 


	نشـرة إعلاميــة

