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خة    2023كانون الثاني/ینایر  16رسالة مؤرَّ
 لدى الوكالة وردت من البعثة الدائمة ألوكرانیا

 

 
 
 
 
ـخة   -1 ة مؤرَّ ة ـمذكرة شـــــفوـی اـن ت األـم ایر    16تلقـَّ اني/یـن انون الـث دى   2023ـك ا ـل دائـمة ألوكرانـی ة اـل من البعـث

 الوكالة.

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

 



INFCIRC/1072 

 األمانة 
 یة للطاقة الذریةالوكالة الدول

 فیینا 
 

 الدائمة ألوكرانیاالبعثة 
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 

 4952-197-4131/36الرقم: 

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

ــي على كییف  2023كانون الثاني/ینایر    14في  ــنُّھا االتحاد الروس ــاروخیة التي یش ، أدَّت الھجمات الص
إلى إلحاق أضــرار بعدَّة مباٍن واندالع حریق في موقع معھد كییف للبحوث الذي یجري فیھ تشــغیل مفاعل بحوث  

 ).WWR-M(المفاعل 

 مد وكان العمل جاریاً على تقییم عواقب القصف.، كان الحریق قد أُخ2023كانون الثاني/ینایر  16وفي 

ــي   ــي على أنحاء مختلفة من عموم األراضــ ــنَّھا االتحاد الروســ ــاروخیة أخرى شــ ونتیجة لھجمات صــ
ــتوى  2023كانون الثاني/ینایر    14األوكرانیة في   ــیة للطاقة في أوكرانیا، ُخفِّض مس ــاس ، وتحدیداً على البنیة األس

لة    إنتاج الطاقة الكھربائیة من وحدات محطات القوى النوویة األوكرانیة بأمر من مســـؤول التوزیع بالجھة المشـــغِّ
 للشبكة الكھربائیة األوكرانیة. 

ــاء في الوكالة إلى أنَّ ما ذُكر أعاله من األعمال   ــترعي البعثة الدائمة ألوكرانیا انتباه الدول األعضـ وتسـ
 ً ل عدوانا  مســـتمراً على المرافق النوویة في أوكرانیا بالمخالفة  غیر المشـــروعة من جانب االتحاد الروســـي یشـــّكِ

 للنظام األساسي للوكالة المستند إلى میثاق األمم المتحدة.

ة   اـل افظي الوـك اً مع قرارات مجلس مـح اـم ارض تـم ال تتـع ذه األعـم ا أنَّ ـھ د في    GOV/2022/17كـم المعتـم
المعتمــد في    GOV/2022/71و  2022أیلول/ســـــبتمبر    15المعتمــد في    GOV/2022/58و  2022آذار/مــارس   3

 بعنوان "تداعیات الوضع في أوكرانیا على األمان واألمن والضمانات". 2022تشرین الثاني/نوفمبر  17

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

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

 

 2023كانون الثاني/ینایر  16فیینا، في  [الختم]     
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