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INFCIRC/1078 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة لكندا  
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 
VPERM-7116/2023 

 
لبعـثة اـلدائـمة لكـندا ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـنا أطـیَب تحـیاتـھا إلى أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة،  تـُھدي ا

ل بتوزیع البیان المرفق على جمیع الدول األعـضاء في الوكالة في ـشكل نـشرة   ف بأن تطلب إلیھا بأن تتفضـَّ وتتـشرَّ
 إعالمیة صادرة عن الوكالة.  

نا أن نحیط الوك الة علماً بأنَّ البعثة الدائمة لكندا قد أدلت بھذا البیان في إطار البند ذي الصــــلة من جدول  ویســــرُّ
وتغتنم البعـثة اـلدائـمة لكـندا ـلدى المنظـمات    .2023أعـمال اجتـماع مجلس مـحافظي الوـكاـلة المنعـقد في آذار/ـمارس  

 الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.الدولیة في فیینا ھذه الفرصة لكي تعرب مجدداً للوكالة الدولیة للطاقة 

 

 (التوقـیع) [الختم]

 2023آذار/مارس   13فیینا،  

 

 

  



 

 

 2023اجتماع مجلس محافظي الوكالة المنعقد في آذار/مارس 
 بیان مشترك بشأن األمان النووي واألمن النووي والضمانات في أوكرانیا 

 
   الرئیس،

والوفود المؤیدة  من أعضاء المجلس.   18وفداً، بما في ذلك   52البیان المشترك التالي نیابةً عن كندا  وفنلندا  نّسقت  
،  أوكرانیا روغواي، ووأألمانیا، وألبانیا، وادور، وإكوإســرائیل، وإســتونیا، وأســترالیا، وإســبانیا، ولھذا البیان ھي 

الجبل األســــود،  بولندا، والبوســــنة والھرســــك، وبلغاریا، وبلجیكا، والبرتغال، وإیطالیا، ویســــلندا، وآیرلندا، وآو
جمھورـیة موـلدوـفا، جمھورـیة كورـیا، والجمھورـیة التشـــــیكـیة، والجـماـعة األوروبـیة للـطاـقة اـلذرـیة (الیوراتوم)، وو
فرنسا،  غواتیماال، وسویسرا، والسوید، وسلوفینیا، وسلوفاكیا، وسان مارینو، ورومانیا، والدنمارك، وجورجیا، وو
المجر،  ، وةمالطلیتوانیا، وكـسمبورغ، ولختنـشتاین، ولالتفیا، وكوـستاریكا، وكندا، وكرواتیا، وقبرص، وفنلندا، وو
الـیاـبان،  الوالـیات المتـحدة، وھولـندا، ونیوزیلـندا، والنمســـــا، والنرویج، والمملـكة المتـحدة، ومـقدونـیا الشــــــمالـیة، وو
   .الیونانو

كُر المدیر العاّم على تقار أن األمان النووي واألمن النووي والضـمانات في أوكرانیا، بما في ونـش تمرة بـش یره المـس
وإنـنا نشـــــعُر بقلق بالغ إزاء تقییم المدیر العام الذي مفاده    .GOV/2023/10ذلك أحدث تقریر لھ الوارد في الوثیـقة  

رـجة كبیرة من الخطورة  في أوكرانـیا ـما یزال "على د (ZNPP)أن الوضـــــع في محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة  
غ ھذه الدرجة من الخطورة والھشــاشــة والصــعوبة نتیجةً لعدوان االتحاد الروســي  وقد بل  والصــعوبة".والھشــاشــة 

ــبع التي ال غنى   ــ"الركائز الس على أوكرانیا، وما یقوم بھ من أعمال في محطة زابوریجیا للقوى النوویة تُخلُّ بـــــ
  رتھا تدریجیاً على المحطة".طیسب المدیر العام ومحاوالتھا "أن تفرض سعنھا لألمان واألمن النوویَّْین"، بح

لقد مرَّ عاٌم منذ أن اجتمع ھذا المجلس في جلـسة خاـصة لمناقـشة تداعیات الحرب العدوانیة التي ـشنّتھا روـسیا ـضد  
ا قراراً  ، اعتـمدـن2022آذار/ـمارس    3وفي    أوكرانـیا على صـــــعـید األـمان النووي واألمن النووي والضــــــماـنات.

ھة ضـد المرافق النوویة في أوكرانیا والمنفَّذة   یا إلى َوْقف جمیع األعمال الموجَّ یا ویدعو روـس تنكر أعمال روـس یـس
آذار/مارس، ســــیطرت القوات الروســــیة على محطة زابوریجیا   4وبعَد مرور یوم واحد، في   في تلك المرافق.

ة في   ة عـامـل ة، أكبر محطـة للقوى النووـی ا.للقوى النووـی ھ مّرتین    أوروـب ر المجلس دعواـت ك الحین، كرَّ ذ ذـل ومـن
ھة ـضد المرافق النوویة في أوكرانیا والمنفَّذة في تلك المرافق.   ومن خالل ھذه  لروـسیا لوقف جمیع األعمال الموجَّ

لألمان القرارات الثالثة، أرـسَل المجلس رـسالةً قویةً مفادھا أن أعمال روـسیا غیر مقبولة وتـشّكل تھدیدات خطیرة  
 واألمن النوویَّْین في أوكرانیا.  

  2022الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في تشـرین األول/أكتوبر    A/RES/ES-11/4وتماشـیاً مع القرار  
ــباط/فبرایر    A/RES/ES-11/6والقرار   ــیا  2023الذي اعتُمد في شــ ، ترفض وفودنا وال تعترف بمحاوالت روســ

محطة زابوریجیا للقوى النوویة وال محاولتھا غیر المشــروعة لضــّم األراضــي األوكرانیة  لالســتحواذ على ِملكیة 
ومن المھم أن تواـصل الوكالة العمل بـشكل متـسق مع قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة    التي تقع فیھا المحطة.

   ذات الصلة، بما في ذلك عدم االعتراف بأّي تغییر في وضع أّي جزء من أوكرانیا.

ا تنتـھك الـقانون اـلدولي وتتـعارض تـماـماً مع أـھداف الوـكاـلة على النحو المبیّن في  إّن أعـمال روســــــیا في أوكرانـی
وإّن األعمال غیر المسـؤولة التي یقوم بھا االتحاد الروسـي في محطة زابوریجیا للقوى   النظام األسـاسـي للوكالة.



 

 

ــتیالء علی ــیطرة  النوویة والتي تؤثر فیھا، بما في ذلك االس ھا، ومحاوالت إضــفاء الطابع الرســمي على عملیة الس
ــباب الجذریة لجمیع تھدیدات األمان واألمن النوویَّْین في ھذا   علیھا، واســـتمرار الوجود العســـكري إنما ھي األسـ

وســتظّل المخاطر في المحطة عالیةً على نحو خطیر طالما بقیت القوات العســكریة الروســیة والموظفین    المرفق.
اب ة.الـت ا للقوى النووـی ا للقوى    عین لروزاتوم في محـطة زابوریجـی ا عن محـطة زابوریجـی ویـجب أن ترـحل روســــــی

ویتحتّم أال تســـــتھدَف روســـــیا المرافق النوویة األوكرانیة في حربھا العدوانیة غیر المشـــــروعة وغیر    النوویة.
رة. إلمدادات الكھرباء من خارج الموقع   وفي ھذا الصــدد، نعرُب عن بالغ قلقنا من اســتمرار الوضــع الھشّ   المبرَّ

ــیة للطاقة في  ــاس ــیا على البنیة األس ــنتھا روس ــبب الھجمات الفظیعة التي ش لمحطات القوى النوویة األوكرانیة بس
 أوكرانیا.

   الرئیس،

إنـنا نشــــــیُد بشــــــجاـعة ومھنـیة والتزام الموظفین األوكرانیین في محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة وجمیع المرافق  
ونشــجب بشــّدة ما تمارســھ    وویة األخرى في أوكرانیا الذین یواصــلون العمل في ظّل ظروف صــعبة للغایة.الن

روـسیا من ـضغوط ال ھوادة فیھا على موظفي التـشغیل األوكرانیین مع احتمال حدوث عواقب وخیمة على األمان 
لمختصـة من اسـتعادة السـیطرة الكاملة على  ومن األھمیة بمكان أن تتمكَّن السـلطات األوكرانیة ا  واألمن النوویَّْین.

جمیع المرافق النوویة الموجودة داخل حدود أوكرانیا المعترف بھا دولی�ا بما یـضمن تـشغیل تلك المرافق على نحو  
ــمانات بطریقة كاملة ومأمونة في  مأمون وآمن، وحتى تتمكن الوكالة من تنفیذ أنشــــطة التحقُّق الخاصــــة بالضــ

 أوكرانیا.   

 وفودنا بالدور األســاســي للوكالة في التصــدي لألزمة المتعلقة بالمجال النووي الناشــئة عن الحرب العدوانیة  وتقرُّ 
الروـسیة ـضّد أوكرانیا، ونؤكد من جدید على أھمیة "الركائز الـسبع التي ال غنى عنھا لألمان واألمن النوویَّْین كما 

وإننا نشـــید بالتزام المدیر العام    الصـــادرة عن الوكالة.  ھي مســـتمدة من معاییر األمان وإرشـــادات األمن النووي
ونشـــّدد على أھمیة   .(ISAMZ)واألمانة ونَُحیّي العمل الجاري لبعثة الدعم والمســـاعدة من الوكالة إلى زابوریجیا  

لمـبذوـلة  وتثّمن وفوُدـنا أیضـــــاً قـیادة الـمدیر الـعام للجھود ا  التـناوب الـمأمون والمنتظم لموظفي الوـكاـلة في المحـطة.
حتى اآلن إلنشــاء منطقة حمایة األمان واألمن النوویَّْین حول محطة زابوریجیا للقوى النوویة مع االحترام الكامل 
للـسیادة األوكرانیة كوسیلة لمنع وقوع حادث نووي كارثي، وترّحب بالجھود المستمرة التي یبذلھا المجتمع الدولي  

 لمواجھة ھذا التحّدي.  

قامة وجود مســـتمر لبعثة الدعم والمســـاعدة التابعة للوكالة في أربعة مرافق نوویة إضـــافیة في ونرّحب أیضـــاً بإ
فوجود الوكالة على األرض یوفّر لھذا المجلس والمجتمع الدولي معلومات أسـاسـیة وقائمة على الحقائق    أوكرانیا.

ا ملتزمة بتزوید الوكالة بالدعم الالزم  وفي الوضــــع الراھن، تظلُّ وفودن  وحیادیة بشــــأن األمان واألمن النوویَّْین.
 المطلوب لھذه البعثات في أوكرانیا وكذلك بالمساعدة التقنیة ألوكرانیا.  

   الرئیس،

ــد المرافق النوویة في أوكرانیا   ھة ضـ ــیا مراراً دعوات ھذا المجلس لوقف جمیع األعمال الموجَّ لقد تجاھلت روسـ
ــروري    والمنفَّذة في تلك المرافق. ــخة لألمان واألمن ومن الضــ ــتمر ھذا المجلس في دعم المبادئ الراســ أن یســ

   النوویَّْین ومحاسبة روسیا على تجاھلھا المتكرر لھذه المبادئ.



 

 

ــاس وطني أو إقلیمي   ــلة على أس وبعض الوفود التي تؤید ھذا البیان اتخذت، أو تنظر في اتخاذ، خطوات ذات ص
دم اســتخدام الوكالة لمســاھماتنا الطوعیة الخارجة عن المیزانیة  ) طلب ع1ومن األمثلة على ذلك    في ھذا الصــدد.

یا،   رة على روـس طة تعود بالفائدة المباـش یا،  2لتمویل أنـش اركة في فعالیات الوكالة التي تجري في روـس ) عدم المـش
عتقد ھذه  وت ) اإلعراب عن قلق بالغ إزاء المـشاركة الروـسیة الرفیعة المـستوى في األنـشطة التي ترعاھا الوكالة.3

الوفود أنھ من المھم لجمیع الدول األعضـاء أن تنظر بعنایة في ھذه التدابیر وغیرھا من التدابیر كوسـیلة لإلشـارة  
لوك دولة عضـو مـسؤولة في الوكالة. یة تتعارض مع ـس یا تواصـل تعریض    بوضـوح إلى أن األعمال الروـس فروـس

  جمیعاً للخطر وھذا أمر ال یمكن التسامح معھ.أوكرانیا وتعریضنا  

 شكراً لكم.

 


	نشـرة إعلاميــة



