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 عربي

 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

 األمان النووي واألمن النووي والضمانات في أوكرانیا 
 

 تقریر من المدیر العام 
 

 
 موجز 

 

، أن یواصـــــل المدیر العام رصـــــد  GOV/2022/58و  GOV/2022/17طـلب مجلس المحافظین، في القرارین   •
الوضـع عن كثب فیما یتعلق باألمان النووي واألمن النووي والضـمانات في أوكرانیا وأن یقِدّم تقاریر رـسمیة  

ائل. ن حیث األمان النووي واألمن ویقِدّم ھذا التقریر موجزاً للوضـع في أوكرانیا م  إلى المجلس عن ھذه المـس
وھو  النووي والضــمانات فیما یخصُّ المرافق النوویة واألنشــطة المنطویة على مصــادر مشــعة في أوكرانیا.

، ویســـتند إلى معلومات جرى التحقق  2022تشـــرین الثاني/نوفمبر   9أیلول/ســـبتمبر إلى   6یغطي الفترة من 
ھذا التقریر التقدم الذي أحرزتھ الوكالة في االســتجابة لطلبات  ویشــمل    منھا وأتیحت للوكالة خالل ھذه الفترة.

أوكرانیا بتوفیر الدعم والمساعدة التقنیین لكي تعید، حسب االقتضاء، إرساء نظام سلیم لألمان النووي واألمن 
  النووي في مرافقھا النوویة وفي أنشطتھا المنطویة على مصادر مشعة.

ــاً موجزاً و • ــمانات في أوكرانیا بموجب االتفاق المعقود  یقِدّم ھذا التقریر أیض ــلة بتنفیذ الض  للجوانب ذات الص
بین أوكرانیا والوكالة الدولیة للطاقة الذریة لتطبیق الضــمانات في إطار معاھدة عدم انتشــار األســلحة النوویة  

 والبروتوكول اإلضافي الملحق بھا في ظل الظروف الراھنة.
 

 اإلجراء الموصى بھ 
 

 .یُوصى بأن یحیط مجلس المحافظین علماً بھذا التقریر •
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 واألمن النووي والضمانات في أوكرانیا األمان النووي 
 

 

 تقریر من المدیر العام 
 

مة  -ألف  مقّدِ

آذار/ـمارس، اعتـمد مجلس المـحافظین قراراً بشـــــأن ـتداعـیات الوضـــــع في أوكرانـیا على األـمان    3في   -1
االتـحاد الروســـــي في أوكرانـیا"  واألمن والضــــــماـنات، وـجاء فـیھ أنَّ المجلس "ـندَّد [یـنِدّد] ـباألعـمال التي یقوم بـھا  

ة من تنفـیذ أنشــــــطة التحقُّق   اـل ھ العمیق من أنَّ ـعدوان االتـحاد الروســـــي یحول دون تمكُّن الوـك وأعرب عن "قلـق
  .1الخاصة بالضمانات بالكامل وعلى نحو مأمون"

ــان/أبریل   28وفي  -2 نووي  ، أصــدر المدیر العام أول تقریر موجز عن األمان النووي واألمن ال2022نیس
شــباط/فبرایر إلى   24، وقدَّم فیھ لمحة عامة عن الوضــع في أوكرانیا خالل الفترة من 2والضــمانات في أوكرانیا

ھا المدیر العام إلى أوكرانیا في  28 تنباطات األولیة لبعثات خبراء الوكالة التي ترأـس مل االـس ان/أبریل، بما یـش نیـس
 .2022آذار/مارس ونیسان/أبریل  

س المحافظین في حزیران/یونیھ، قدَّم المدیر العام تقریراً شـــفوی�ا عن تداعیات الوضـــع  وفي اجتماع مجل -3
في أوكرانیا على األمان النووي واألمن النووي والضــمانات، وكذلك عن بعثة الوكالة إلى موقع محطة تشــرنوبل  

ــرنوبل) والمنطقة المحظورة في أوكرانیا، والتي نُفِّذت في أیار/مایو إلى   30الفترة من  للقوى النوویة (محطة تشــ
ن تقدیم المسـاعدة التقنیة عن   حزیران/یونیھ. 4 وأبلغ المدیر العام المجلس بإنشـاء برنامج شـامل للمسـاعدة، یتضـمَّ

وأبرز   بُعد وعلى عین المكان وتوفیر المعدات واـستعداد الوكالة لنـشر المـساعدة على وجھ الـسرعة عند االقتـضاء.
لة ب    احتیاجات أوكرانیا كانت الدول األعضاء قد أُطِلعت علیھا في وقت سابق.أیضاً قائمة مفصَّ

ان النووي واألمن النووي    5وفي   -4 اً عن األـم انـی ام تقریراً موجزاً ـث دیر الـع ــدر الـم أیلول/ســـــبتمبر، أصـــ
ان/أبریل إلى   28، یـشمل الفترة من 3والضـمانات في أوكرانیا بتمبر. 5نیـس في   وبعد إجراء تحلیل للوضـع  أیلول/ـس

د المدیر العام على الحاجة الماسة إلى القیام فوراً بإنشاء منطقة لحمایة األمان محطة زابوریجیا للقوى النوویة، شدَّ 
واســتناداً    واألمن النوویین للحیلولة دون وقوع حادث نووي ینجم عن أضــرار مادیة یتســبَّب فیھا النزاع المســلح.

ووي واألمن النووي والـضمانات في أوكرانیا الـصادر في أیلول/ـسبتمبر،  إلى التقریر الموجز الثاني عن األمان الن
مفصالً عن األمان النووي واألمن النووي والضمانات في أوكرانیا    4قدم المدیر العام إلى مجلس المحافظین تقریراً 

ــمل الفترة من  ــباط/فبرایر إلى   24یشــ ــبتمبر. 5شــ فظین قد ركَّز وكان التقریر المقدَّم إلى مجلس المحا  أیلول/ســ
 

 .2022آذار/مارس  3المعتمد في  GOV/2022/17قرار مجلس محافظي الوكالة  1
  report.pdf-https://www.iaea.org/sites/default/files/22/04/ukraineالتقریر متاح عبر الرابط:  2
  2ndsummaryreport_sept2022.pdf-https://www.iaea.org/sites/default/files/22/09/ukraineالتقریر متاح عبر الرابط:  3
 .GOV/2022/52وثیقة مجلس محافظي الوكالة  4

https://www.iaea.org/sites/default/files/22/04/ukraine-report.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/22/09/ukraine-2ndsummaryreport_sept2022.pdf
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باألســــاس على األحداث التي جرت في موقع محطة زابوریجیا للقوى النوویة واالســــتنباطات األولیة المتصــــلة  
باألمان النووي واألمن النووي التي خلصـــــت إلیھا بعثة الوكالة للدعم والمســـــاعدة إلى زابوریجیا في الفترة من 

نباطات التي خلصـــت إلیھا البعثة الثانیة التي أوفدتھا  أیلول/ســـبتمبر، فضـــالً عن االســـت 3آب/أغســـطس إلى   29
 حزیران/یونیھ.   4أیار/مایو إلى    30الوكالة إلى موقع محطة تشرنوبل والمنطقة المحظورة في الفترة من 

أیلول/ســبتمبر، اعتمد مجلس المحافظین قراراً بشــأن تداعیات الوضــع في أوكرانیا على األمان  15وفي  -5
د] ـباألعـمال التي یواألمن والضــــــماـنات، و قوم بـھا االتـحاد الروســـــي في أوكرانـیا"  ـجاء فـیھ أنَّ المجلس "ـندَّد [یـنّدِ

ده فیھا أن یوقف فوراً جمیع   تجب لدعوة المجلس التي ناـش ي لم یـس وأعرب عن "قلقھ العمیق من أنَّ االتحاد الروـس
ھة ضد المرافق النوویة في أوكرانیا والمنفَّذة فیھا  .5"األعمال الموجَّ

ــع األمان النووي واألمن  -6 ــتین، نظر المؤتمر العام للوكالة في وض ــة والس وخالل الدورة العادیة الســادس
ــمانات في أوكرانیا. ــعاعي (  النووي والضـ ــأن األمان النووي واإلشـ )  GC(66)/RES/6ویتناول كلٌّ من القرار بشـ

العام، في جملة أمور، ـضرورة أن تـضع    ) اللذان اعتمدھما المؤتمرGC(66)/RES/7والقرار بـشأن األمن النووي (
ــلمیة   ــاء "في اعتبارھا أھمیة األمان واألمن النوویین فیما یتعلق بالمرافق والمواد النوویة السـ جمیع الدول األعضـ

) جمیع الدول األعضـاء، في جملة أمور،  GC(66)/RES/10وحثَّ القراُر بشـأن الضـمانات (  في جمیع الظروف".
جمات أو التھدید بشــــن ھجمات على المرافق النوویة أو بالقرب منھا المخصــــصــــة  "على االمتناع عن شــــن ھ

لألغراض الـسلمیة من أجل ـضمان أن تكون الوكالة قادرة على إجراء أنـشطة الـضمانات وفقاً التفاقات الـضمانات  
 ذات الصلة".

ــالة موجھة إلى األمین العام لألمم المتحدة   24وفي  -7 ــارت رسـ ــرین األول/أكتوبر، أشـ ورئیس مجلس  تشـ
األمن من الممثل الدائم لالتحاد الروـسي إلى احتمال اـستخدام مواد مـشعة في ـصنع جھاز نـشر اإلـشعاعات (یعرف  

ــم 'قنبلة قذرة') في موقعین نوویین في أوكرانیا. ــا باسـ ــاط المجتمع    أیضـ وقد أثارت ھذه االدعاءات القلق في أوسـ
ة من أوكرانیا، أرســلت الوكالة أفرقة إلجراء عملیات تفتیش  وبناء على دعو  الدولي والجمھور ووســائل اإلعالم.

  (انظر القسم جیم).

د ـھذا التقریر اســـــتـجاـبة للقرار   -8 ، اـلذي طـلب فـیھ مجلس المـحافظین من الـمدیر الـعام  GOV/2022/17وأُعـِ
ــع [في أوكرانیا] عن كثب، مع التركیز بوجھ خاص على أمان وأمن  ــد الوض ــال رص المرافق  واألمانة "أن یواص

ــاء"،   االقتضــــ ــب  حســــ العنصـــــرین،  ــذین  ھ عن  ــاریر  تق المجلس  إلى  ــا  م ــّدِ یق وأن  ــا،  أوكرانی في  ــة  النووی
، الذي طلب فیھ مجلس المحافظین من المدیر العام أن "یواصــل رصــد الوضــع عن كثب  GOV/2022/58 وللقرار

ــائل ما دام ذلك الزماً." ــمیة إلى المجلس عن ھذه المسـ م تقاریر رسـ ذا التقریر الذي یقِدّمھ المدیر العام  وھ وأن یقّدِ
للوضـــــع في أوكرانیــا من حیــث حــالــة األمــان النووي واألمن النووي   إلى مجلس المحــافظین یعرض موجزاً 
ــعة في أوكرانیا في الفترة من  ــادر مشـ ــطة المنطویة على مصـ ــمانات فیما یخصُّ المرافق النوویة واألنشـ والضـ

وھو یشــــمل أیضــــاً التقدم الذي أحرزتھ الوكالة في تقدیم الدعم    وفمبر.تشــــرین الثاني/ن  9أیلول/ســــبتمبر إلى  6
ــاء منطقة حمایة لألمان واألمن النوویین   ــاعدة التقنیین في مجال األمان واألمن النوویین ألوكرانیا وفي إنش والمس

 .حول محطة زابوریجیا للقوى النوویة

 

 .2022أیلول/سبتمبر  15المعتمد في  GOV/2022/58قرار مجلس محافظي الوكالة  5



GOV/2022/66 
 4الصفحة  

 األمان النووي واألمن النووي في أوكرانیا   -باء

 بعثة الوكالة للدعم والمساعدة إلى زابوریجیا وغیرھا من بعثات الوكالة إلى أوكرانیا     -1-باء
أیلول/ســـــبتمبر، أوـفدت الوـكاـلة أربع    5في الفترة الممـتدة من ـبداـیة النزاع المســـــلح في أوكرانـیا وحتى   -9

ا ة في جنوب أوكرانـی ا: إلى محطـة القوى النووـی ــاعـدة إلى أوكرانـی دعم والمســـ ات لـل إلى    29في الفترة من    بعـث
النوویـة والمنطقــة المحظورة في الفترتین من   31 للقوى  وإلى موقع محطــة تشـــــرنوبـل  إلى    25آذار/مـارس، 
حزیران/یونـیھ، وإلى محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة في الفترة من   4أـیار/ـمایو إلى   30نیســـــان/أبرـیل ومن  28
كالة حضـور متواصـل في موقع محطة زابوریجیا للقوى  أیلول/سـبتمبر عندما أصـبح للو  3آب/أغسـطس إلى  29

 النوویة.  

وكانت األھداف الرئیسـیة لھذه البعثات ھي تقییم الوضـع الراھن لألمان واألمن النوویین والضـمانات في  -10
ــاعدة   ــعة في أوكرانیا؛ واالتفاق على نطاق الدعم والمسـ ــادر مشـ ــطة المنطویة على مصـ المرافق النوویة واألنشـ

لمزمع تقدیمھما إلى أوكرانیا من حیث األمان واألمن النوویین؛ وبدء تنفیذ خدمات المســاعدة التي تقدمھا  التقنیین ا
ــع الراھن لألمان واألمن  ــاعدة على جعل الوضـ ــیم؛ والمسـ الوكالة بھدف الحد من خطر وقوع حادث نووي جسـ

ــوص، والقی ــتقراً في موقع محطة زابوریجیا للقوى النوویة بالخصـ ــد وتقییم  النوویین مسـ ام في الوقت ذاتھ برصـ
  الوضع في الموقع عن كثب.

ولـقد وردت اســـــتنـباطات ونـتائج ھذه البعـثات في تقریر الـمدیر الـعام المـقدَّم   -11
 GOV/2022/52إلى مجلس المحافظین في الوثیقة  

 في أیلول/سبتمبر. 6

ا، من خالل  و -12 ة وأوكرانـی اـل ت الوـك التقریر، اتفـق ة ـب خالل الفترة المشـــــموـل
الوـكاـلة  وزارة الشـــــؤون الـخارجـیة الـتابـعة لـھا، على اإلـطار الرســـــمي لحضـــــور  

وفي ھذا اإلطار، یســِھّل الحضــور    المتواصــل في محطة زابوریجیا للقوى النوویة.
المتواصـــل للوكالة رصـــد الوضـــع الفعلي في محطة زابوریجیا للقوى النوویة فیما 
اطق   ة على المـن ة منتظـم دانـی ات مـی ان واألمن النوویین، وإجراء مالحـظ األـم یتعلق ـب

ات منتظمة مع النظراء التقنیین في محطة الرئیســــیة من المحطة، وإجراء مناقشــــ
زابوریجـیا للقوى النووـیة وفي أـماكن أخرى في أوكرانـیا؛ وإـقاـمة قـناة اتصـــــال مع 
ــرة؛ وتحدید االحتیاجات ذات األولویة؛ وتقدیم   ــات تقنیة مباشـ الوكالة إلجراء مناقشـ

ــلة. ــورة التقنیة ذات الص ویین ال وخبراء الوكالة في مجالي األمان واألمن النو  المش
ــِغـّلة والھیـئة الرـقابـیة ألوكرانـیا، أو یحلُّون   منیغیِّرون مســـــؤولـیات ـكٍلّ   الجـھة المشــ

ومن    محلھما، فیما یتعلق بتشــغیل محطة زابوریجیا للقوى النوویة تشــغیالً مأموناً وآمناً. 
للقوى النوویة أیضــــا الدعم لمنطقة    المتوقع أن یقدم فریق الخبراء في محطة زابوریجیا 

حـمایة األمان واألمن النوویین، بمجرد االتـفاق علیـھا، وذلك عن طریق تـقدیم تـقاریر إلى 
  المدیر العام عن االمتثال لاللتزامات التي تعھَّدت بھا األطراف المعنیة. 

 

 متاح على الموقع التالي:  6
https://govatom.iaea.org/GovAtom%20Documents/2022/GOV-2022-5220220909200725/22-03957A_GOV2022_52.pdf.  

أول فریق من بعثة الوكالة 
للدعم والمساعدة إلى 

زابوریجیا في طریقھ إلى 
موقع محطة زابوریجیا للقوى 

 أیلول/سبتمبر 1النوویة في 
 الوكالة) (الصورة من:

https://govatom.iaea.org/GovAtom%20Documents/2022/GOV-2022-5220220909200725/22-03957A_GOV2022_52.pdf
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للقوى النوویة من خالل تناوب خبرائھا كل ثالثة إلى    وتواصــل الوكالة حضــورھا في محطة زابوریجیا -13
ــابیع. ــطس،    29ومنذ   أربعة أس ــم  أُ آب/أغس ــلت ثالث مجموعة مناوبة تض ــلت ثالثة أفرقة تابعة للوكالة ووص رس

وعـقد خبراء الوـكاـلة اجتـماـعات    تشـــــرین الـثاني/نوفمبر.  3أربـعة خبراء إلى محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة في 
ة في الم ة.منتظـم ا للقوى النووـی ة زابوریجـی ة لمحـط ة األوكرانـی ة المشـــــِغـّل وخبراء    وقع مع النظراء التقنیین للجـھ

دون بمعدات االتـصال الخاـصة بالوكالة، فـضال عن معدات الرـصد اإلـشعاعي ومعدات الـضمانات في  الوكالة مزوَّ
ة زا  الموقع ألداء أنشـــــطتھم. دون إلى محـط ة الموـف اـل ادر موظفو الوـك ل أن یـغ إنھم  وقـب ة، ـف ا للقوى النووـی بوریجـی

اص   ان واألمن النوویین في المحطـة، وعن اإلجراء الـخ ا عن الوضـــــع الراھن لألـم ات في فییـن دون بمعلوـم یزوَّ
  باتصالھم بمقر الوكالة الرئیسي، فضال عن سالمتھم وأمنھم.

 ا للقوى النوویةثاني فریق من بعثة الوكالة للدعم والمساعدة إلى زابوریجیا یغادر محطة زابوریجی
 )لةالوكا تشرین الثاني/نوفمبر (الصورة من: 3في  

ویـظل مركز الـحادـثات والطوارئ الـتابع للوـكاـلة على اتصـــــال وثیق ـجدا بموظفي الوـكاـلة ویتلقى یومـیا   -14
تقدیم  وتوفر ھذه المعلومات األســاس الذي یســتند إلیھ المدیر العام للوكالة في  المعلومات والبیانات مباشــرة منھم.

 تحدیثات منتظمة بشأن أوكرانیا.

اركیف في الفترة من   -15 ة إلى ـخ اون الوثیق مع النظراء األوكرانیین، بعـث التـع ة، ـب اـل ذت الوـك د نفـَّ إلى    8ولـق
ــتعد إلیفاد بعثة إلى موقع محطة تشــرنوبل للقوى النوویة في وقت الحق في  10 ــرین الثاني/نوفمبر، وھي تس تش

ت البعـثة الموـفدة إلى ـخاركیف الوضـــــع الراھن لألـمان واألمن النوویین في معـھد وقیَّـم  تشـــــرین الـثاني/نوفمبر.
ــأة الحكومیة المتخصــصــة "رادون". ــتركز البعثة األخیرة على األمان   خاركیف للفیزیاء والتكنولوجیا والمنش وس

  واألمن النوویین في موقع محطة تشرنوبل للقوى النوویة ومرافق وأنشطة المنطقة المحظورة.
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ن المتوقع أن یشـمل نطاق بعثات الدعم والمسـاعدة التقنیة المذكورة تقییماً لحالة األمن النووي بالنسـبة  وم -16
یة ونظم الحمایة المادیة   اـس لجمیع المرافق المبینة أعاله، بما في ذلك إجراء تقییم لألضـرار التي لحقت بالبنیة األـس

یات فحص مخزون المواد، والتحقق من االحتیاجات  الداعمة التي تضـررت من النزاع حتى اآلن، فضـالً عن عمل
دابیر الطوارئ. األمن وـت ة ـب دات المتعلـق ات    من المـع ان، ســـــیقوم الفریق بتقییم عملـی ل، ومن منظور األـم المـث وـب

ــعاعات في مكان العمل،   ــد اإلشــ ــد جودة الھواء، وقدرات المعایرة والتحقق، وبرنامج رصــ االرتقاء بنظم رصــ
 ة لدعم الجھود الجاریة لوقف تشغیل تدفقات النفایات المشعة المتعددة.  وسیحدد المعدات الالزم

   منطقة حمایة األمان واألمن النوویین    -2-باء

للقوى    ، ذكر المدیر العام بأنَّھ ینبغي وقف القـصف في موقع محطة زابوریجیاGOV/2022/52في الوثیقة   -17
النوویة والمناطق المجاورة لھا فوراً لتجنُّب إلحاق أي أضــــرار أخرى بالمحطة والمرافق المرتبطة بھا، من أجل  

ودعا في ھذا الســیاق    الحفاظ على ســالمة موظفي التشــغیل والســالمة المادیة للمحطة دعماً لتشــغیلھا بأمان وأمن.
طـقة لحـماـیة األـمان واألمن النوویین حول محـطة زابوریجـیا  إلى أن توافق جمیع األطراف المعنـیة على إنشـــــاء من

  .GOV/2022/58وأكد المجلس دعوة المدیر العام في القرار    للقوى النوویة.

وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، دارت مناقشــات مكثَّفة بھدف التوصــل إلى اتفاق حول إنشــاء منطقة   -18
ویـھدف إنشـــــاء منطـقة حـماـیة من   محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة.لحـماـیة األـمان واألمن النوویین وتنفـیذـھا حول  

ـھذا القبـیل إلى منع وقوع ـحادث نووي، ویتوخى ذـلك الحیلوـلة دون وقوع أي ھجوم على محـطة زابوریجـیا للقوى  
 ویین.النوویة أو ضدھا أو أن یستھدفھا أو ینطلق منھا، مما قد یكون لھ تأثیر على تنفیذ تدابیر األمان واألمن النو

وخالل اجتماع الجمعیة العامة لألمم المتحدة في نیویورك في أیلول/سبتمبر، أجرى المدیر العام مناقشات   -19
ــیرجیي الفروف   ــتوى مع وزیر الخارجیة األوكراني دیمیترو كولیبا ومع وزیر الخارجیة الروســي س رفیعة المس

ــ ــتھالل محادثات مع جمیع األطراف بھدف التوص ــاء منطقة لألمان كجزء من التزامھ باس ــأن إنش ل إلى اتفاق بش
النوویـة. للقوى  العـام في   واألمن النوویین حول محطـة زابوریجیـا  وبـاإلضـــــافـة إلى ذلـك، شـــــارك المـدیر 

أیلول/ســبتمبر في فعالیة جانبیة بشــأن أمان وأمن المرافق النوویة المدنیة في النزاعات المســلحة وشــارك في  21
وخالل ھذه الفعالیة، قدم المدیر العام تقریراً عن   رنســـي إیمانویل ماكرون.رئاســـتھا، واســـتضـــافھا الرئیس الف

 االقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة لحمایة األمان واألمن النوویین وتلقى دعماً دولیاً واسع النطاق.
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فرنسي المدیر العام للوكالة السید رافائیل ماریانو غروسي یحضر فعالیة في نیویورك استضافھا الرئیس ال
 ) الوكالة ماكرون من أجل مناقشة أمان وأمن المرافق النوویة المدنیة في النزاعات المسلَّحة (الصورة من: إیمانویل

ـفي  -20 ـكـیـیف  ـفي  ـلـینســــــكي  زـی ـفوـلودـیـمـیر  األوـكراـني  اـلرـئـیس  ـمع  اـجـتمـــاعـــات  اـلعـــام  اـلمـــدـیر  وـعقـــد 
توبر  تشـرین األول/أك 11األول/أكتوبر ومع الرئیس الروسـي فالدیمیر بوتن في سـانت بطرسـبرغ في  تشـرین 6

لمناقشــة الوضــع في محطة زابوریجیا للقوى النوویة ومناقشــة اقتراح الوكالة إنشــاء منطقة لحمایة األمان واألمن 
وأحرز    وأعـقب ـھذه االجتـماـعات حوار تقني مكثف ومشـــــاورات مكثـفة مع كال الطرفین.  النوویین حول المرفق.

ألمن النوویین؛ بید أنھ ما زالت ھناك حاجة إلى بذل  تقدم في ھذه المشـاورات بشـأن إنشـاء وتنفیذ منطقة األمان وا
مزید من الجھود وااللتزام من جمیع المشــاركین في ھذه المشــاورات قبل التوصــل  

 إلى اتفاق.

تشـرین األول/أكتوبر، قدَّم المدیر العام جلسـة إعالمیة إضـافیة إلى   27وفي  -21
أوكرانیا من حیث األمان واألمن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشـأن الوضـع في 

ــتین اإلعالمیتین اللتین قُِدّمتا في  ــمانات، بعد الجلس ــطس    11النوویین والض آب/أغس
وأبرز المدیر العام مرة أخرى بأنَّ الوضـع الراھن ال یُحتَمل وأنھ    أیلول/سـبتمبر. 6و

وكرانیة  رغم أنَّ أفضل إجراء یجب اتخاذه لضمان األمان واألمن للمرافق النوویة األ
وللشــعب األوكراني ھو إنھاء النزاع المســلح، فإنَّ الحضــور المتواصــل للوكالة في 
ان  ة األـم اـی ة لحـم ــاء منطـق ل فوراً على إنشـــ ة والعـم ا للقوى النووـی ة زابوریجـی محـط

 واألمن النوویین حول المحطة أمران حاسمان لمنع وقوع حادث نووي.

ــل الـمدیر الـعام جھوده الرامـیة إلى العو -22 ــاء منطـقة  یواصــ ـمل فوراً على إنشــ
 لحمایة األمان واألمن النوویین حول محطة زابوریجیا للقوى النوویة.

 

المدیر العام للوكالة 
 رافائیل ماریانو غروسي
بعد اجتماع مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة في 

تشرین األول/أكتوبر  27
 الوكالة) (الصورة من:
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  لمحة عامة عن األوضاع في المرافق النوویة في أوكرانیا    -3-باء

آذار/مارس،   4آذار/مارس، وبعد ذلك في بیان صـــحفي صـــدر في  2في جلســـة لمجلس المحافظین في  -23
العام سـبع ركائز ال غنى عنھا لضـمان األمان واألمن النوویین خالل نزاع مسـلح ("الركائز السـبع")  حدَّد المدیر  

وقد استُخدمت ھذه الركائز السبع منذئذ لتقییم حالة األمان واألمن النوویین    في ـسیاق تناول األوـضاع في أوكرانیا.
 وتتمثَّل ھذه الركائز السبع فیما یلي:  في أوكرانیا.

ســـواًء المفاعالت أو أحواض الوقود أو أماكن   –فظة على الســـالمة المادیة للمرافق  یجب المحا −
 خزن النفایات المشعة؛

 یجب أن تظلَّ نُُظم ومعدات األمان واألمن تعمل بكامل طاقتھا في جمیع األوقات؛ −

ــغیل من الوفاء بواجباتھم المتعلقة   − باألمان واألمن،  یجب أن یتمكَّن الموظفون القائمون على التشــ
ض لضغوط ال لزوم لھا؛  وأن یكون بوسعھم اتخاذ القرارات دون التعرُّ

آمنـة بـالكھربـاء من خـارج الموقع عن طریق   − یجـب أن تتوفر لجمیع المواقع النوویـة إمـدادات 
 الشبكة الكھربائیة؛

 ع؛یجب أن تتوفر سالسل اإلمداد اللوجستیة ووسائل النقل من المواقع وإلیھا دون انقطا −

ــدي   − ــعاعي وتدابیر للتأھُّب والتصـ ــد اإلشـ یجب أن توجد داخل الموقع وخارجھ نُُظم فعالة للرصـ
  للطوارئ؛

  .یجب أن تتوفر وسائل اتصال موثوقة مع الھیئة الرقابیة وغیرھا −

وتنطبق ھذه الركائز الـسبع تحدیداً على الظروف الراھنة غیر المـسبوقة التي تـشھد وجود قوات عـسكریة  -24
  مواقع المرافق النووـیة أو على مقرـبة منـھا، ال ســـــیـما حین یكون المرفق المعني محـطة ـعامـلة للقوى النووـیة. في 

ومن ثمَّ فھي ال تقدم مبادئ أو متطلبات أو توصـیات إضـافیة بـشأن األمان واألمن النوویین، وإنما ھي مـستمدة من 
ــادرة عن  ــادات األمن النووي الصـ ــورات معاییر األمان وإرشـ وترد في المرفق األول بھذا التقریر    الوكالة.منشـ

معلومات عن االـستعراض الجاري حالی�ا لمعاییر األمان وإرـشادات األمن النووي الـصادرة عن الوكالة فیما یتعلق  
 بضمان األمان واألمن النوویین خالل نزاع مسلح.

كرانیة، بما یشمل محطة زابوریجیا  وترصد الوكالة حالة األمان واألمن النوویین في المرافق النوویة األو -25
كي) ومحطة ریفني للقوى النوویة (محطة  كي للقوى النوویة (محطة خمیلنیتـس رنوبل ومحطة خمیلنیتـس ومحطة تـش

وترد   ریفني) ومحطة جنوب أوكرانیا، باإلضــافة إلى المرافق واألنشــطة األخرى المنطویة على مصــادر مشــعة.
ــاً  أدناه لمحة عامة تتناول الحالة الرا ــبع، وتتناول أیضــ ــاس الركائز الســ ــطة على أســ ھنة لھذه المرافق واألنشــ

ویرد في المرفق الثاني تـسلـسل زمني   أیلول/ـسبتمبر.  6االـستنباطات التي توـصلت إلیھا بعثة الدعم والمـساعدة، منذ 
 ین الثاني/نوفمبر. تشر   9أیلول/سبتمبر إلى   6لألحداث التي وقعت في المرافق النوویة في أوكرانیا خالل الفترة من  
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  محطة زابوریجیا للقوى النوویة  -1-3-باء

ــتة مفاعالت من طراز   -26 ــركة إینرغوأتوم، وھي  VVER-1000تتألف محطة زابوریجیا من ســ تدیرھا شــ
ا. ة لتولـید الـطاـقة النووـیة في أوكرانـی اني/نوفمبر، ـكاـنت أربـعة من وـحدات    9وفي    الشـــــرـكة الوطنـی تشـــــرین الـث

 المفاعالت قید اإلغالق البارد في حین كانت الوحدتان األخریان قید اإلغالق الساخن.  

وخالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقریر، أُبلـغت الوـكاـلة بوقوع قصـــــف متكرر في محـطة زابوریجـیا أو على   -27
ــیة بال ــت الخطوط التي  مقربة منھا، وكذلك بانفجار ألغام أرضـ ــف، تعرضـ قرب من موقع المحطة. ونتیجة للقصـ

وعلى وجھ اإلجمال،    تصل محطة زابوریجیا بإمدادات الكھرباء من خارج الموقع للضرر في عدد من المناسبات.
اء من خـارج الموقع أربع مرات خالل ھـذه الفترة، لیجري   ا انقطـاع إمـدادات الكھرـب واجھـت محطـة زابوریجـی

ــغیل مولدات ا لدیزل المخصــصــة لحاالت الطوارئ في المحطة من أجل توفیر الكھرباء الالزمة، وكانت آخر  تش
وفي حین أنَّ االنفجارات الناجمة عن األلغام األرضیة لم تسفر في معظم   تشرین الثاني/نوفمبر. 2ھذه المرات في  

جود ألغام أرضــــیة حول محطة األحوال عن تأثیر مباشــــر في األمان واألمن النوویین في المحطة، فإنَّ مجرد و
زابوریجیا شــكَّل تحدیاً أمام الموظفین األوكرانیین القائمین على تشــغیل المحطة وخطراً علیھم عند القیام بأعمال 

ــالح خطوط نقل الكھرباء المقطوعة. ــیانة الالزمة إلصــ ــورة متكررة في تلك   الصــ وقد أعرب المدیر العام بصــ
لوـضع ال یزال على درجة متزایدة من الخطورة والھـشاـشة والـصعوبة وینطوي  المناـسبات عن عمیق قلقھ من أنَّ ا

على ـتأثیر محتـمل في األـمان واألمن النوویین، ومن ثمَّ وجود ـحاـجة إلى التعجـیل ـبإنشـــــاء منطـقة لحـماـیة األـمان 
 واألمن النوویین حول محطة زابوریجیا.

منـــ -28 أربع  لضـــــّمِ  المشـــــروعـــة  غـیر  الروســـــي  االتحـــاد  محـــاولـــة  في وعقـــب  أوكرانیـــا  من  اطق 
اـلذي أعلـنت فـیھ أنَّ    A/RES/ES  7-11/4األول/أكتوبر، اعتـمدت الجمعـیة الـعاـمة لألمم المتـحدة القرار   تشـــــرین 4

وشـــــمـلت المـحاوـلة الـمذكورة    ـھذه المـحاوـلة ال صــــــحة لـھا بموـجب الـقانون اـلدولي، والوـكاـلة ملتزـمة بـھذا القرار.
لى  بوریجـیا وـمدیـنة إینیرھودار التي یعیش فیـھا معظم الموظفین الـقائمین عموقع محـطة زایـھا  فالمنطـقة التي یوـجد  

وفي تشـرین األول/أكتوبر أیضـاً، اسـتولى االتحاد الروسـي على زمام تشـغیل مرفق   تشـغیل المحطة مع أسـرھم.
 .محطة زابوریجیا، بما في ذلك اتخاذ القرارات المھمة، عقب إنشــاء منظمة مشــغلة روســیة حكومیة في موســكو

ورغم استمرار موظفي المحطة األوكرانیین في االضطالع بعملیات التشغیل الیومیة في مرفق محطة زابوریجیا،  
 شھد موقع المحطة قدوم مزید من الموظفین الروس خالل الفترة المشمولة بالتقریر.

 

 :2022تشرین األول/أكتوبر  12، المعتمد في  A/RES/ES-11/4قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  7
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/630/67/pdf/N2263067.pdf 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/630/67/pdf/N2263067.pdf


GOV/2022/66 
 10الصفحة  

في  -29 ــة  ــالغ ب ــادة  زی إلى  األخیرة  التطورات  ــذه  ھ أدَّت  ــد  وق
یواجھھــا الموظفون في محطــة زابوریجیــا، مع  التي  الصـــــعوبــات 
ة  ة الحكومـی د مع الشـــــرـك د توظیف جـدـی التوقیع على عـق مطـالبتھم ـب

الــذریــة (" للطــاقــة  إن رغبوا في االحتفــاظ  الروســـــیــة  روزاتوم") 
ة   ة األوكرانـی ة الوطنـی ھ الشـــــرـك ذي تحثُّھم فـی ائفھم، في الوـقت اـل بوـظ
ك وااللتزام   ل ذـل دم فـع ة ("إینرغوأتوم") على ـع ة النووـی د الطـاـق لتولـی
ــت ھذه   ــافة إلى ذلك، فقد أفضــ ــادرة منھا. وباإلضــ بالتعلیمات الصــ

االرتباك بشــــأن ھویة التطورات إلى تفاقم الوضــــع بما أدَّت إلیھ من 
الجھة التي تتولى زمام األمور بسـبب الغموض بشـأن تسـلسـل القیادة  

وقد أعرب المدیر العام بصــــورة متكررة عن   والمراقبة في المحطة.
قلقھ من أنَّ الموظفین في محطة زابوریجیا یتعرضــون لضــغوط غیر  
مقبوـلة في الوـقت اـلذي یُجبرون فـیھ أیضـــــاً على اتـخاذ قرار شـــــدـید  

لصـعوبة علیھم وعلى ذویھم وأداء مھام عملھم البالغة الحسـاسـیة في ا
ان واألمن النوویین. ة على األـم د یؤدي إلى عواـقب وخیـم ا ـق ة، وھو ـم دة الصـــــعوـب ذا    ـظل ظروف متزاـی وفي ـھ

السیاق، دعا المدیر العام إلى وقف الضغوط الھائلة التي یتعرض لھا الموظفون األوكرانیون القائمون على تشغیل  
 المحطة.

ا، الســــــید إیھور  اوضـــــمن ـھذه التطورات،   -30 حتجزت القوات الروســــــیة الـمدیر الـعام لمحـطة زابوریجـی
وـقد ـظلَّ الـمدیر الـعام للوـكاـلة،    موراشـــــوف، كـما احتجزت ـنائـبھ وموظـفاً أوكرانیـ�ا آخر من موظفي إدارة المحـطة.

لطات   تمر بجمیع الـس وف، على اتصـال مـس ید موراـش اھمة في الجھود  منذ علمھ باحتجاز الـس المعنیة من أجل المـس
ویترـتب على    الرامـیة لإلفراج عـنھ، وـكذـلك فیـما وقع الحـقاً من ـحاالت احتـجاز لموظفین آخرین في إدارة المحـطة.

ان واألمن النوویین في  ان األـم ة بضــــــم أثیر فوري خطیر في اتخـاذ القرارات المتعلـق ل ـت ذا القبـی ال من ـھ األعـم
دت في بدایة النزاع في   المحطة، ولھا أیضـاً تأثیر بالغ األھمیة في ركیزتین على األقل من الركائز السـبع التي ُحّدِ

ــرین األول/أكتوبر على التوالي، فال  17و  4وفي حین أُفرج عن اثنین من الموظفین المحتجزین في   أوكرانیا. تشـ
الة نداًء باإلفراج عن الموظف  یزال ھناك موظف واحد من موظفي المحطة قید االحتجاز. ووجھ المدیر العام للوك

 المحتجز في أقرب وقت ممكن. 

وقد كان لجمیع ھذه األحداث تأثیر مسـتمر ومباشـر في جمیع الركائز السـبع التي حدَّدھا المدیر العام في  -31
، وأوضــــحت عدم االلتزام بالوفاء بتوصــــیات الوكالة المنصــــوص علیھا في التقریر الموجز  2022آذار/مارس  
أن   ر في الثاني بـش بتمبر، والمبیَّنة في   5األمان النووي واألمن النووي والضـمانات في أوكرانیا، الذي نـُش أیلول/ـس

 .GOV/2022/52التقریر المقدَّم من المدیر العام إلى مجلس محافظي الوكالة والوارد في الوثیقة  

 السالمة المادیة

ـصف تـسبَّب في أـضرار في ـساحة التحویل  أیلول/ـسبتمبر، أفاد فریق بعثة الدعم والمـساعدة بوقوع ق 6في  -32
ل الموظفین األوكرانیین القائمین على تشـغیل المحطة فوراً إلصـالح ھذه األضـرار. وفي   بالموقع، مما تطلب تدخُّ

ل جزءاً من نظام إزالة   20 ّكِ أیلول/ـسبتمبر، وقع قصـف آخر في أحد أحواض التبرید بالرش في الموقع، والتي تـش
 وأدَّى القصف إلى إلحاق أضرار بأنابیب الحوض ومن ثم إخراجھ من نطاق الخدمة.    طة.الحرارة الخاص بالمح

ــل   "إنَّ  واســــ ـب اـل ـمـحطــة  اـل   ـموـظـفي 
االـمـتنــان   خــاـلص  ـمنــا  یســـــتـحـقون 
أداء   ي  ـف م  رارـھ ـم ـــت الســـ رام  ـت واالـح
مھـامھم الحیویـة في ظروف تبلغ من  
الصــعوبة مبلغاً ال یمكن تصــوره، في  
ـمـنـطقــة   ـقلــب  ـفي  ـیـقع  ـعمــل  ـمكــان 
العملـیات الحربـیة. وھناك حاجة التخاذ  
ــیر   ة من أجـل التیســ إجراءات عـاجـل
 علیھم في عملھم وحیاتھم، ال العكس". 
 

  عام للوكالة، المدیر ال
ماریانو غروسي،   رافائیل  السید 
 األول/أكتوبر.   تشرین  6 یوم
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ــیة على مقربة من محطة زابوریجیا، على األرجح   28وفي  -33 ــبتمبر، انفجرت ثالثة ألغام أرضــ أیلول/ســ
بب االنفجارات في وقوع أضـرار كبیرة، لكنھا أبرزت مجدَّداً الخطور بب الحیوانات البریة، ولم تتـس ة المحتملة  بـس

 التي تشكلھا ھذه األلغام على األمان النووي في المرفق.  

ي الذي یوفِّر إمدادات   30وفي  -34 رین األول/أكتوبر، أدَّى انفجار لغم أرضـي آخر إلى قطع الخط الرئیـس تـش
 الكھرباء إلى إحدى وحدات المفاعالت، مما أكَّد مرة أخرى ھشاشة وضع األمان واألمن النوویین في المرفق.

 

 أیلول/سبتمبر 21أنبوب مكسور رصدتھ بعثة الدعم والمساعدة في موقع محطة زابوریجیا إثر القصف الذي وقع في 
 (الصورة من: الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) 

والمنطقة المحیطة بھا أنشــطة عســكریة مســتمرة دون أي انقطاع تقریباً    وقد شــھدت محطة زابوریجیا -35
واًء المفاعالت أو أحواض الوقود أو   المة المادیة للمرافق، ـس مولة بالتقریر، وقد أثَّر ذلك في الـس خالل الفترة المـش

األلغام األرـضیة،  وـشمل ذلك حاالت متكررة من القـصف وانفجار الذخائر، بما فیھا  مرافق خزن النفایات المـشعة.
ل إخالالً واضــحاً بالركیزة   ــّكِ ــاعدة، وھو ما یش ــفر القصــف في عدَّة  1كما الحظ فریق بعثة الدعم والمس . وقد أس

مناـسبات عن إلحاق أـضرار بالمباني في الموقع، وخـصوـصاً في المنطقة المجاورة ألحواض التبرید ومرفق خزن  
  د بالكھرباء في الموقع.الوقود النووي المستھلك، وكذلك بخطوط اإلمدا

 نظم ومعدات األمان واألمن النوویین

أدَّى القصـف الذي وقع، ال في موقع محطة زابوریجیا فحسـب وإنما أیضـاً في المنطقة المجاورة لھ، إلى   -36
تفعـیل أنظـمة األمان والمـعدات المرتبـطة بـھا، مـثل مولدات الدیزل المخصـــــصـــــة لحاالت الطوارئ عقب انقطاع  

ولحقت أضــرار بالمباني الثانویة، مثل مرفق خزن النفایات المشــعة الصــلبة ومرفق   ھرباء الخارجیة.إمدادات الك
ــیة. ــف وانفجار األلغام األرضــ ــتھلك، من جراء القصــ وقد أُجریت العملیات الالحقة    الخزن الجاف للوقود المســ

ـستیفاء نظام األمان لمبدأ الدفاع  وقد أثَّر ذلك في ا  الالزمة إلـصالح ھذه األـضرار في ظل ظروف بالغة الـصعوبة.
 . 2في العمق، مما یزید من احتمالیة تعطُّل نظام األمان ومن ثمَّ یخلُّ بالركیزة  



GOV/2022/66 
 12الصفحة  

وفیما یتعلق بالتقاریر األخیرة المتعلقة بمرفق الخزن الجاف للوقود المســـتھلك في محطة زابوریجیا، فقد   -37
ــرین األول/أكتوبر بأنَّ  14أُحیطت الوكالة علماً في  ــین نظام  تش ــیید جاریة ھدفھا المعلن ھو تحس  ھناك أعمال تش

یاج ووضـع كامیرات    الحمایة المادیة القائم. اعدة بأنَّ ھذه األعمال تـشمل إصـالح الـس وأُبلغ فریق بعثة الدعم والمـس
ــابھة. ــمانات، من بین    مراقبة وأنشـــطة مشـ مح بالدخول إلى المرفق لتنفیذ المعاینة الالزمة ألنشـــطة الضـ ــُ وقد سـ

 أغراض أخرى.

 الموظفون القائمون على التشغیل

لدى إنـشاء منظمة حكومیة روـسیة مقرھا موـسكو لتكون المنظمة المـشغلة للموقع، أعلن االتحاد الروـسي أنَّھ  -38
وقد زاد اآلن عدد   قد تولى زمام الســـیطرة على المرفق، وأنَّ ذلك صـــار یشـــمل اتخاذ القرارات التشـــغیلیة المھمة. 

وال یزال موظفو المحطة األوكرانیون ھم القائمون على تشـــغیل  الموظفین التقنیین الروس الذین یعملون في الموقع. 
محـطة أوكرانـیة، في ـظل مســــتوـیات    –   ES-11/4وفـقاً لقرار الجمعـیة الـعاـمة    – المحـطة التي تـظل الوـكاـلة تعتبرـھا  

نظر إلى األعباء اإلضافیة الناجمة عن الثغرات في الموارد، وعدم وضوح ھائلة من التوتر والضغط، وخصوصاً بال 
تمر لالحتجاز.  لـسل القیادة، وتعرضـھم المـس وباإلضـافة إلى ذلك، فقد احتجزت ـسلطات االتحاد الروـسي موظفین    تـس

   ظفین. من ذوي األدوار المحوریة في القیادة العلیا للمحطة، مثل المدیر العام للمحطة ونائبھ لشؤون المو 

ل الضـغط على الموظفین القائمین على التشـغیل إلى   -39 ویؤدي بقاء ظروف العمل على ھذا المنوال وتواصـُ
ل خطراً على تشــغیل المحطة بأمان وإخالالً   تحدیات مســتمرة في المحافظة على األمان واألمن النوویین، ویشــّكِ

 .3كبیراً بالركیزة  

 إمدادات الكھرباء من خارج الموقع

ادات الكھرباء من خارج الموقع انخفاضـات متكررة بسـبب القصـف الذي تعرضـت لھ سـاحة  شـھدت إمد -40
ــاحات التحویل المھمة لخطوط   تحویل محطة زابوریجیا أو غیرھا من خطوط نقل الكھرباء من خارج الموقع وسـ

  لحرارـیة القریـبة. ارج الموقع والخط االحتـیاطي لنـقل الكھرـباء من محـطة القوى اـخنـقل الكھرـباء الـعالـیة الجـھد من 
ــبات بین   ــھدت محطة زابوریجیا انقطاع إمدادات الكھرباء الخارجیة بالكامل في أربع مناسـ ــف، شـ ونتیجة للقصـ

واســـــتُعیض عن انقـطاع إـمدادات الكھرـباء من ـخارج الموقع إـما   تشـــــرین الـثاني/نوفمبر. 9أیلول/ســـــبتمبر و 6
باء، أو بتشــــغیل مولدات الدیزل المخصــــصــــة لحاالت  باســــتخدام إحدى الوحدات العاملة لتزوید الموقع بالكھر

الطوارئ لتوفیر الكھرباء لفترات قصـیرة إلى حین االنتھاء من أي إصـالحات الزمة إلعادة توصـیل أحد خطوط  
 الجھد العالي أو خط نقل الكھرباء االحتیاطي.

ــبتمبر، أدى تجدد القصــف مرة أخرى إلى إلحاق أضــرار بخط نقل الكھر 6وفي  -41 باء االحتیاطي  أیلول/س
 بین محطة زابوریجیا ومحطة القوى الحراریة القریبة.

أیلول/ســـــبتمبر، خضـــــع آخر مـفاـعل ـعاـمل في محـطة زابوریجـیا لإلغالق بـعد إصـــــالح خط   10وفي  -42
ــبكة    كیلوفولت 330 ــول على الكھرباء من خارج الموقع عبر الش لنقل الكھرباء ومن ثم تمكین المحطة من الحص

  الكھربائیة بدالً من االعتماد على المفاعل نفسھ لتوفیر الكھرباء.

وشـھدت الفترة التي أعقبت ذلك بعض التحسـینات المؤقتة فیما یتعلق بإمدادات الكھرباء إلى المحطة، بید   -43
 ادات الكھرباء ظلَّت بعیدة عن أن تُعتبر مأمونة أو آمنة.أنَّ حالة إمد



GOV/2022/66 
 13الصفحة  

 

ــف في  -44 ــرار بالكابالت التي توفر الكھرباء إلحدى    21وأدى تجدد القصــ ــبتمبر إلى إلحاق أضــ أیلول/ســ
الوحدات الـست في المحطة، مما اـضطر ھذا المفاعل لالعتماد على مولدات الدیزل المخـصـصة لحاالت الطوارئ  

ــیة.في توفیر الكھرباء ال ــاســ ــائر وظائف األمان األســ ــف في  الزمة لتبریده والمحافظة على ســ ولم یؤثر القصــ
ــرة من خط نقل الكھرباء من خارج الموقع الذي تم   ــتمد الكھرباء مباش ــة األخرى التي ظلَّت تس المفاعالت الخمس

دَّد المدیر العام  وفي تلك المناسـبة، شـ  تشـرین األول/أكتوبر. 6ووقعت حالة مماثلة في   إصـالحھ قبل وقت قصـیر.
على أنَّ الموظفین البواســل ذوي المھارات والخبرات القائمین على تشــغیل المحطة قد وجدوا حلوالً للتغلب على  
المشـاكل العویصـة التي یتكرر وقوعھا بسـبب النزاع، وشـكَّك في إمكانیة مواصـلة العمل بھذه الطریقة، ودعا إلى  

 ظفیھا.تھیئة بیئة أكثر استقراراً للمحطة ومو

تشـرین األول/أكتوبر، انقطعت عن محطة زابوریجیا إمدادات الكھرباء الخارجیة بالكامل للمرة   12وفي  -45
ــبوع. ــة لحاالت الطوارئ في الموقع تعمل  الثانیة بعد أقل من أسـ ــصـ ومرة أخرى، بدأت مولدات الدیزل المخصـ

ا. ــ� ــائی وشـــــھــدت  تلق االنقطــاع.  ــب  ســـــب ھو  القصـــــف  أنَّ  إینرغوأتوم  دت  ــَّ في   وأك ــة  ــاثل مم ــة  حــال المحطــة 
رین 17 كیلوفولت األخیر العامل من بین خطوط نقل    750األول/أكتوبر بعد انقطاع اتصـالھا مرة أخرى بخط   تـش

وكان السبب ھذه المرة راجعاً إلى نظام الحمایة من تدني الفولتیة الذي یُفعَّل تلقائی�ا في  الكھرباء من خارج الموقع.
رة.حالة االنخفاض المفرط لل  جھد الكھربائي دون الحدود المقرَّ

من أجل توفیر   6و 5وفي الفترة التي أعقبت ذلك، قام موظفو التشــغیل بتســخین المفاعلین في الوحدتین   -46
ة. ل المحـط ات تشـــــغـی ار لعملـی ارج الموقع في   البـخ اء من ـخ دادات الكھرـب ل إلـم اـم اع الـك ب االنقـط ك، فعـق ومع ذـل

كیلوفولت االحتیاطیین   330كیلوفولت وخط   750القصـــف إلى فصـــل خط  تشـــرین الثاني/نوفمبر بعد أن أدى   2
إلى وضــــعیة   6 و 5  وبدء تشــــغیل مولدات الدیزل االحتیاطیة المخصــــصــــة لحاالت الطوارئ، نُقلت الوحدتان

تـشرین الثاني/نوفمبر،   5اإلغالق البارد. وكانت المفاعالت األربعة األخرى بالفعل في حالة اإلغالق البارد. وفي 
م إصـــــالح خطوط نـقل الكھرباء الـخارجـیة وإعادة توصـــــیلـھا بســـــاحة تحویل محطة زابوریجیا، وبذلك عادت  ت

ــة لحاالت الطوارئ. ــص ــغیل مولدات الدیزل المخص وال تزال    إمدادات الكھرباء الخارجیة إلى الموقع وأوقف تش
موثوقة ومتنوعة لدعم تشـــغیل  ھناك تحدیات تواجھ توفیر الكھرباء الخارجیة لمحطة زابوریجیا عبر خطوط نقل  

 .4المحطة تشغیالً مأموناً وآمناً، مما یعني استمرار اإلخالل بالركیزة  

 سلسلة اإلمدادات اللوجستیة

ــغلة   17في  -47 ــركة إینرغوأتوم األوكرانیة الحكومیة، وھي الجھة الوطنیة المشــ ــبتمبر، قامت شــ أیلول/ســ
ح خطوط نقل الكھرباء في المحطة ووفَّرت أیضــاً إمدادات  لمحطة زابوریجیا، بتســلیم قطع الغیار الالزمة إلصــال

إضــافیة من الوقود لمولدات الدیزل المخصــصــة لحاالت الطوارئ في المحطة والتي یمكن اســتخدامھا كمصــدر  
بید أنَّ تـسلیم قطع الغیار ووقود الدیزل إلى الموقع ال یزال أمراً ـصعباً، وقد ازداد ـصعوبة بعد    احتیاطي للكھرباء.

رین األول/أكتوبر، ولم یُتح إال في حاالت فردیة بطریقة ال یمكن التنبؤ بھا  4ولة الضـّمِ غیر المـشروع في محا تـش
ل ذلك إخالالً بالركیزة    وبناًء على ترتیبات شخصیة.  .5ویشّكِ

لیم وقود الدیزل إلى محطة زابوریجیا من جانب كّلٍ من  -48 رین األول/أكتوبر، أُجریت ترتیبات لتـس ومنذ تـش
ض   ســــلطات األوكرانیة والســــلطات الروســــیة.ال وقد ثبت أنَّ ھذه الترتیبات كانت الزمة بالنظر إلى تكرار تعرُّ

المحطة النقطاع الكھرباء من خارج الموقع خالل الفترة المشمولة بالتقریر، ویبرز ذلك الحاجة إلى وجود سالسل  
 .5ھ وفقاً للركیزة  إمدادات لوجستیة مستمرة وتوافر وسائل النقل إلى الموقع وإلی
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 نظام الرصد اإلشعاعي داخل الموقع وخارجھ والتأھب والتصدي للطوارئ

ومنذ فرضــــت    ال یزال الوصــــول إلى مركز األزمات الموجود في موقع محطة زابوریجیا غیر ممكن. -49
والمسؤولیة فیما یتعلق بالتصدي  روسیا سیطرتھا على المرفق، بما یشمل القرارات التشغیلیة، خرج تسلسل القیادة  

وقد تكون لھذا الوـضع تداعیات ـسلبیة على فعالیة التـصدي للطوارئ بـسبب    للطوارئ من ید الـسلطات األوكرانیة.
لطات الموجودة خ لطة فیما یتعلق بإبالغ الـس ؤولیة ومن یملك الـس أن من یتحمل المـس الموقع   ارجعدم الوضـوح بـش

ــدار التعلیمـات للجمھور حول   اطق المحیطـة بموقع محطـة وإصـــ ة الالزم اتخـاذھـا في المـن ائـی اإلجراءات الوـق
ویقتضي ذلك تعزیز ترتیبات الطوارئ    زابوریجیا، مما یمكن أن یؤدي إلى حاالت تأخیر إذا ما وقع حادث نووي.

 . 6السلیمة بخطوط واضحة لتسلسل المسؤولیة والسلطة وفقاً للركیزة  

غیر أنَّ شــبكة   ودة في الموقع عاملة خالل الفترة المشــمولة بالتقریر.وقد ظلَّت جمیع نظم الرصــد الموج -50
ــت النقطاع التیار الكھربائي مما أدى إلى فقدان بعض نقاط   ــعاعي الموجودة خارج الموقع تعرضـ ــد اإلشـ الرصـ

فترة  لكن أُعید توصــیل بعض ھذه النقاط تدریجی�ا بإمدادات الكھرباء وعادت للعمل خالل ال  الرصــد خارج الموقع.
ــمولة بالتقریر. ــبما أُفید بھ في النظام الدولي    المشـ ــعاع طبیعیة داخل الموقع وخارجھ حسـ ــتویات اإلشـ وظلَّت مسـ

 للمعلومات الخاصة برصد اإلشعاعات وما ورد من فریق بعثة الدعم والمساعدة.

51-  

 

للقوى النوویة في النظام الدولي  بیانات الرصد اإلشعاعي التي جمعتھا بعثة الدعم والمساعدة من موقع محطة زابوریجیا 
وھي تبیِّن أنَّ مستویات   تشرین الثاني/نوفمبر،   3أیلول/سبتمبر إلى  2للمعلومات الخاصة برصد اإلشعاعات في الفترة من 

 (الصورة من: الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)  اإلشعاع طبیعیة.
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كیلومتراً حول محطة   20بیانات الرصد اإلشعاعي المستمدة من محطات الرصد الواقعة في دائرة نصف قطرھا 
 (الصورة من: الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)  وھي تبیِّن أنَّ مستویات اإلشعاع طبیعیة. زابوریجیا للقوى النوویة.

 االتصاالت 

ة الحكومـیة األوكرانـیة للرـقاـبة النووـیة (المفتشــــــیة  ال یزال التواصـــــل بین محـطة زابوریجـیا والمفتشــــــی -52
أثراً بشـــــدة ألنَّ الـعدـید من خطوط االتصـــــال إـما ال تعـمل أو ال یمكن االعتـماد علیـھا.    الحكومـیة األوكرانـیة) مـت

ل ذلك إخالالً   تزال وـصلة اإلنترنت في الموقع ال یُعتمد علیھا حـسبما ـشھده فریق بعثة الدعم والمـساعدة. وال   ویـشّكِ
 .7بالركیزة  

وفیما یتعلق بالتواصــل بین المحطة والمفتشــیة الحكومیة األوكرانیة، یزداد الوضــع ســوءاً مع زیادة عدد   -53
ــع المرافق الموجودة في  ــل القیادة. ولم تخضـ ــلسـ الموظفین الروس في الموقع والتغیرات التي أُعلن عنھا في تسـ

 مارس.  آذار/ 4الموقع ألي عملیات تفتیش رقابیة أوكرانیة منذ  

 محطة القوى النوویة في جنوب أوكرانیا (محطة جنوب أوكرانیا)    - 2- 3-باء

أیلول/سبتمبر،    19وفي    .VVER-1000تتألَّف محطة جنوب أوكرانیا من ثالثة مفاعالت عاملة من طراز   -54
 متر من الموقع الصناعي للمحطة. 300وقع انفجار على بعد قرابة  

  الموقعإمدادات الكھرباء من خارج 

اء دون أن یؤثر في   150أثَّر االنفجـار المـذكور في بعض خطوط   -55 ل الكھرـب ة لنـق اطـی ت االحتـی كیلوفوـل
وأُعید توـصیل ثالثة من خطوط نقل الكھرباء تلقائی�ا بعد فترة قـصیرة. وقد أخلَّ   تـشغیل المفاعالت الثالثة كالمعتاد.

مھم للغایة أن تظلَّ  لومن ا  ن الكھرباء من خارج الموقع.المتعلقة بوجود إمدادات آمنة م 4ذلك الوضـــــع بالركیزة  
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إمدادات الكھرباء من خارج الموقع متاحة وفقاً للتصـــمیم المعتمد، والتقلیل إلى أدنى حد من حاالت االنقطاع غیر  
  .المخطط وغیر المقصود إلمدادات الكھرباء الخارجیة لضمان أمان تشغیل المحطة في جمیع الظروف

كیلوفولت الخارجي الرئیســي لنقل   750وفي نفس الوقت الذي شــھدت فیھ محطة زابوریجیا انقطاع خط   -56
تشـرین الثاني/نوفمبر، انقطع أیضـاً اتصـال محطة جنوب أوكرانیا بالخط نفسـھ،   2الكھرباء بعد القصـف في یوم  

كة بالكھرباء، واسـتوجب ذلك  كیلوفولت تسـتخدمھا ھذه المحطة لتزوید الشـب  750وھو واحد من بین ثالثة خطوط 
ة   ة في الموقع بنســــــب امـل ة الـع اعالت الثالـث د المـف درة أـح ت في   750وتم إصـــــالح خط    %.50خفض ـق كیلوفوـل

 تشرین الثاني/نوفمبر، كانت المفاعالت الثالثة العاملة كلھا تعمل بقدرتھا الكاملة. 8الثاني/نوفمبر. وفي  تشرین 4

 الموظفون القائمون على التشغیل

بـید أنَّ الوضـــــع یزـید من   یتعرض أي موظف في محـطة جنوب أوكرانـیا لإلصـــــاـبة نتیـجة لالنفـجار.لم   -57
المتعلـقة بتمكین الموظفین    3صـــــعوـبة الظروف التي یعـمل فیـھا موظفو المحـطة في أوكرانـیا، ـبالمـخالـفة للركیزة  
 . القائمین على التشغیل من العمل واتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط ال لزوم لھا

 المرافق واألنشطة األخرى  - 3- 3-باء

لم تُبلَغ الوكالة بأي أحداث كان لـھا تأثیر في األمان واألمن النوویین أو صــــــلة بھـما فیـما یتعلق بمحـطات   -58
القوى النوویة الثالث األخرى في أوكرانیا (محطات خمیلنیتسكي وریفني وتشرنوبل)، أو بمعھد خاركیف للفیزیاء  

بحســب فھم الوكالة فإنَّ جمیع ھذه المرافق  و  والتكنولوجیا، أو مرافق مؤســســة "رادون" الحكومیة المتخصــصــة.
 ظلَّت تعمل بأمان وأمن خالل الفترة المشمولة بالتقریر.

ــافیة في ثالثة مواقع مختلفة في أوكرانیا   -59 ــطة تحقق إض وبناًء على دعوة من أوكرانیا، أجرت الوكالة أنش
  م جیم).بالقس 84(انظر الفقرة    2022في تشرین األول/أكتوبر وتشرین الثاني/نوفمبر  

ا یقرب من   -60 اك ـم ة، فھـن اـل ا للوـك ا أوكرانـی دمتـھ ات التي ـق اًء على المعلوـم د    5000وبـن ــدر مشـــــع قـی مصـــ
ل المصــادر المشــعة من الفئة    االســتخدام حالی�ا في أوكرانیا. ســوى نســبة ضــئیلة من جملة   2أو الفئة    1وال تشــّكِ

عة الذي وضـعتھ ا عة، بحـسب تصـنیف المصـادر المـش لوكالة والذي یحدد المصـادر الخطرة  رصـید المصـادر المـش
ویشـــمل ھذا الرصـــید مولدات كھربائیة حراریة تعمل بالنظائر المشـــعة وكذلك مصـــادر مشـــعة    القویة النشـــاط.

مســـتخدمة لألعراض الطبیة والصـــناعیة والبحثیة وموجودة في أماكن تابعة للقطاع الخاص وخاضـــعة للتنظیم  
  الرقابي في أنحاء شتى من أوكرانیا.

 تقدیم الدعم والمساعدة التقنیین من الوكالة ألغراض األمان واألمن النوویین    -4-ءبا

آذار/مارس، وـضعت الوكالة   31و  29عقب زیارة المدیر العام إلى محطة جنوب أوكرانیا في الفترة بین   -61
لة لتقدیم المســاعدة في  مجالي األمان واألمن واتفقت مع المســؤولین األوكرانیین على خطة تقنیة ملموســة ومفصــَّ

ز الوكالة فیما   النوویین إلى المرافق النوویة األوكرانیة واألنـشطة المنطویة على مـصادر مـشعة في أوكرانیا. وترّكِ
ــیل في الوثیقة   ــاعدة التقنیین ألغراض األمان واألمن النوویین، على النحو المبیَّن بالتفصــ مھ من الدعم والمســ تقّدِ

GOV/2022/52  مجاالت: المســاعدة عن بُعد، وتســلیم المعدات، والمســاعدة بالحضــور الشــخصــي،  ، على أربعة
 ونشر المساعدة السریعة.  
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واســـــتمر االتصـــــال الوثیق بین الوكالة والنظراء األوكرانیین من أجل تكوین فھم أفضـــــل الحتـیاجات   -62
ــافة إلى ذلك، أوكرانیا ذات األولویة ومعالجتھا بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. ــلت الوكالة العمل عن   وباإلضـ واصـ

كثب مع عدد من الدول األعضــــاء والمنظمات الدولیة من أجل ضــــمان تنســــیق عملیة تقدیم الدعم إلى أوكرانیا  
  وتأمین التمویل الالزم ذي الصلة.

 المساعدة عن بُعد  - 1- 4-باء

علق تحدیداً بالمصــادر  خالل الفترة المشــمولة بالتقریر، لم تُنفَّذ أي أنشــطة على أراضــي أوكرانیا فیما یت -63
ــعة. ــاعدة، بناًء على الطلب، من أجل ضــمان    المش ــتعدة لتقدیم الدعم التقني والمس ومع ذلك، فالوكالة جاھزة ومس

ویمكن أن یبدأ تقدیم ھذه    اســـتعادة التحكم في أي مصـــادر مشـــعة تخرج عن التحكم الرقابي، حســـب االقتضـــاء.
 انیة من أجل معالجة الجوانب المتعلقة باألمان واألمن على السواء.المساعدة عن بعد، لكنھا قد تشمل جھوداً مید

ــروع التعاون التقني   -64 ع نطاق مش ــِّ ــطتھا  UKR9040وُوس ــات األوكرانیة في أنش ــس ، المعنون "دعم المؤس
ــد   ــتھلك، بما في ذلك الرصـ ــعة والوقود النووي المسـ ــرف في النفایات المشـ الوطنیة لإلخراج من الخدمة والتصـ

ــعاعي اإل ــرنوبل للقوى النوویة  اإلش دت فیما یتعلق بمحطة تش ــتیعاب االحتیاجات التي ُحّدِ یكولوجي"، من أجل اس
ــان/أبریل وحزیران/یونیھ   ــطلع بھما في نیســ ــبتمبر، ُعقد اجتماع مع   .2022خالل البعثتین المضــ وفي أیلول/ســ

. ویجري اآلن االضطالع بأنشطة  الجھات النظیرة المعنیة في أوكرانیا من أجل تحدید تفاصیل خطة العمل الجدیدة 
من أجل إعداد خطة العمل الجدیدة بحیث تتالءم مع ما نشــأ عن النزاع العســكري من احتیاجات جدیدة في مجالي  

   بشأن التمویل.مع جھات مانحة محتملة  وھناك مناقشات جاریة  األمان النووي والوقایة من اإلشعاعات.

 تسلیم المعدات  - 2- 4-باء

 ةطلبات المساعد

باإلضـافة إلى طلبات الحصـول على المسـاعدة في شـكل معدات متصـلة باألمان واألمن النوویین، والتي   -65
آب/أغسـطس من خالل النظام الموحد لتبادل المعلومات في  9تموز/یولیھ و 8نیسـان/أبریل و 29و 22وردت في 

ى ـمدار الســـــاـعة في جمیع أـیام  ـحاالت الـحادـثات والطوارئ، وھو قـناة االتصـــــال المؤمـنة التي تكفلـھا الوـكاـلة عل
تشــرین األول/أكتوبر للحصــول على المســاعدة في شــكل قائمة بمعدات الزمة  3األســبوع، تلقت الوكالة طلباً في 

ي واتفاقیة تقدیم    لمحطة زابوریجیا. اـس م الطلب بمقتضـى وظائف الوكالة المنصـوص علیھا في نظامھا األـس وقد قُّدِ
  وي أو طارئ إشعاعي.المساعدة في حالة وقوع حادث نو

دوـلة من اـلدول األطراف في اتـفاقـیة    31وبـناًء على طـلب أوكرانـیا، أـحاـلت الوـكاـلة طـلب المســـــاـعدة إلى   -66
وتناول الطلب احتیاجات    دولة والمـسجلة في ـشبكة التـصدي والمـساعدة (ـشبكة رانیت). 39المـساعدة البالغ عددھا  

ة على افـظ ة للمـح دات الزـم ل مـع ا وشــــــم ة زابوریجـی اني    محـط ان المـب ة وعلى أـم ادـی ة الـم اـی ان النووي والحـم األـم
غیل المأمون. (إدارة  تھلكات الزمة للتـش یید) ومعدات كھربائیة وقطع غیار أخرى ومـس تعداد الوكالة   التـش ورغم اـس

لتلبیة ھذه االحتیاجات الالزمة لمحطة زابوریجیا، فمن المـسلم بھ أنَّ توفیر أي معدات لمحطة زابوریجیا سینطوي  
لى تحدیات بالغة من المنظور اللوجـستي ومن حیث توفیر التمویل الالزم عقب محاولة الـضّمِ غیر المـشروع في ع
  تشرین األول/أكتوبر. 4

 عروض المساعدة

دولة عضــــواً في الوكالة مســــجلة في شــــبكة رانیت، حتى   12اســــتجابةً لطلبات أوكرانیا، عرضــــت   -67
وشـملت    تموز/یولیھ. 13شـكل معدات، وكان آخر ھذه العروض في  الثاني/نوفمبر، تقدیم المسـاعدة في تشـرین 9
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المعدات المعروضــة معدات الوقایة الشــخصــیة، ومعدات رصــد اإلشــعاعات، وأجھزة قیاس الجرعات، ونظم عد  
  اإلشعاعات، وعدادات المسح، والحواسیب، وخوادم الشبكات، ووسائل االتصال.

ومنظمة دولیة واحدة مســـاھمات خارجة عن المیزانیة لدعم جھود  وقدَّمت إحدى عشـــرة دولة عضـــواً  -68
وخالل   الدعم والمـساعدة التقنیین ألوكرانیا في مجاالت األمان النووي واألمن النووي والـضمانات.   الوكالة في تقدیم 

زانیة، أو الفترة المشــــمولة بالتقریر، بلغ عدد الدول األعضــــاء التي قدَّمت مســــاھمات نقدیة جدیدة خارجة عن المی 
بع دول أعضـاء.  خیة التي قدَّمتھا ھذه الجھات المانحة، ال تزال    أعربت عن اھتمامھا بذلك، ـس اھمات الـس ورغم المـس

ــیق والتعاون مع الجھات المانحة لتأمین المزید من   ــل الوكالة جھودھا بالتنسـ لدى أوكرانیا احتیاجات كبیرة، وتواصـ
وى لضــمان اســتمراریة وجود الوكالة في محطة زابوریجیا على وجھ التمویل والمســاعدة، وھو أمٌر لھ أھمیة قصــ

 التحدید. 

 تقدیم المساعدة 

  واصـلت الوكالة تسـلیم المعدات التي تبرعت بھا الدول األعضـاء إلى المسـتخدمین النھائیین في أوكرانیا.  -69
ترتھا الوكالة أو ھي بصـدد  وباإلضـافة إلى ذلك، فقد ـشھدت الفترة المـشمولة بالتقریر زیادة عدد المفردات التي اـش

  شرائھا لغرض تقدیم المساعدة إلى أوكرانیا، نتیجةً لزیادة التمویل المخصص لذلك.

الثاني/نوفمبر   تشـــرین  9أیلول/ســـبتمبر و   6وللتمكین من تنفیذ عملیات التســـلیم المذكورة، أُعدَّت في الفترة بین  -70
 نوعھا، ووقَّعت علیھا دولة عضو واحدة والوكالة وأوكرانیا. خطة عمل إضافیة لتقدیم المساعدة، ھي الثامنة من  

ــحنھا. -71 ــدد تجھیز معدات من أجل شـ ــاء بصـ ــت دول أعضـ ــافة إلى ذلك، ھناك سـ قیم الوكالة  وتُ   وباإلضـ
اتصـاالت وثیقة مع ھذه الدول األعضـاء لتیسـیر التسـلیم في الوقت المناسـب وإلعداد خطط عمل تقدیم المسـاعدة  

ومن خالل مســاھمات الدول األعضــاء والمشــتریات التي شــرعت فیھا، اســتوفي ما   علیھا.ذات الصــلة والتوقیع  
ومع ذـلك فلم یُجمع بـعُد ســـــوى جزء من األموال    % من المفردات التي طلبتـھا أوكرانـیا حتى اآلن.45یقرب من 

ة، وا ا ذات أولوـی ارـھ اعتـب ة ـب ات النظیرة األوكرانـی ا الجـھ ددتـھ دات التي ـح ة لشـــــراء المـع ا الالزـم لتي تبلغ قیمتـھ
 مالیین یورو وفقاً للتقدیرات األولیة. 10

 

  أیلول/سبتمبر 6لمحة عامة عن عملیات التسلیم قبل 
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 تسلیم المعدات 

خالل اجتـماـعات مجلس المـحافظین المعقودة في أیلول/ســـــبتمبر، أعلن الـمدیر الـعام أنـَّھ في إـطار الجھود   -72
األمان واألمن النوویین في أوكرانیا، وـصلت ثاني ـشحنات المـساعدات  المـستمرة التي تقودھا الوكالة من أجل دعم  

 الكبرى إلى أوكرانیا، بما في ذلك معدات للرـصد اإلـشعاعي والوقایة الـشخـصیة قدَّمتھا إـسبانیا ورومانیا وھنغاریا.
ـمت عملـیة التســـــلیم الـثانـیة إلى محطتي ریفني وجنوب أوكرانـیا للقوى النووـیة، وـكذـلك إل ى الھیـئة الرـقابـیة  وـقد نُّظِ

 وخدمة الطوارئ الحكومیة في أوكرانیا، من خالل شبكة رانیت التي تتعھدھا الوكالة.

تشــرین األول/أكتوبر    10أیلول/ســبتمبر و 28تســلیم شــحنات إضــافیة من المعدات إلى أوكرانیا في   تم و -73
شــبكة رانیت ومفردات   تشــرین األول/أكتوبر، وشــملت ھذه الشــحنات معدات تبرعت بھا الســوید في إطار 11و

ونتیجةً للشــحنات األخیرة   اشــترتھا الوكالة بدعم خارج عن المیزانیة قدَّمتھ فرنســا والوالیات المتحدة األمریكیة.
بما في ذلك المفتـشیة الحكومیة األوكرانیة وـشركة إینرغوأتوم    –التي تم تـسلیمھا، تلقت خمس كیانات في أوكرانیا  

واتف محمولة، ونظماً محمولة لتولید الكھرباء، ومفردات أخرى طلبتھا تلك  معدات للرصــــد اإلشــــعاعي، وھ –
 الكیانات.

 

 تشرین الثاني/نوفمبر  9أیلول/سبتمبر و 6لمحة عامة عن عملیات التسلیم في الفترة بین 
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أیلول/سبتمبر، والشحنة التي تبرعت بھا  9الشحنة التي تبرعت بھا إسبانیا وتسلمتھا محطة ریفني للقوى النوویة في 
 أیلول/سبتمبر (الصورة: المفتشیة الحكومیة األوكرانیة) 12ھنغاریا وتسلمتھا المفتشیة الحكومیة األوكرانیة في 

ویُتوقع نقل مزید من المعدات المتصـلة باألمان واألمن النوویین إلى أوكرانیا في األشـھر المقبلة، إما من  -74
 التبرعات العینیة أو من مشتریات الوكالة. 

 

 لمحة عامة عن عملیات التسلیم المقبلة إلى أوكرانیا

 المساعدة بالحضور الشخصي  - 3- 4-باء

ت ا  19في   -75 دعم التقني  تشـــــرین األول/أكتوبر، تلـق دیم اـل ا لتـق ة في أوكرانـی اـق اً من وزارة الـط ة طلـب اـل لوـك
اد بعـثات من الوـكاـلة إلى محـطات جنوب   ــاـعدة في مـجال األـمان واألمن النوویین من خالل النظر في إیـف والمســـ

ق  أوكرانیا وخمیلنیتسـكي وریفني وتشـرنوبل للقوى النوویة بھدف توفیر "اإلشـراف واإلرشـادات العاجلة فیما یتعل
  بتشغیل األسطول النووي األوكراني".
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تشرین األول/أكتوبر اقتراحاً محدَّداً بإیفاد بعثات من الوكالة   28ورد�ا على ھذا الطلب، قدَّمت الوكالة في  -76
  في مجال األمان واألمن النوویین إلى محطات جنوب أوكرانیا وخمیلنیتســكي وریفني وتشــرنوبل للقوى النوویة. 

ــلیم المعدات المطلوبة ألغراض األمان واألمن ویمكن تقدیم ھذه ا ــافة إلى العملیات الجاریة لتسـ ــاعدة باإلضـ لمسـ
  النوویین إلى ھذه المحطات.

ومن المتوقع االتـفاق على نـطاق ـكل بعـثة من ـھذه البعـثات المقترـحة بین وزارة الـطاـقة والوـكاـلة، ویمكن  -77
 أن یشمل المجاالت المواضیعیة التالیة، حسب االقتضاء:  

 تقییم المباني والنظم والمكونات المعنیة بضمان األمان النووي؛   -

 التحقق من أداء نظم وتدابیر الحمایة المادیة؛   -

 العوامل البشریة والتنظیمیة ذات الصلة باألمان واألمن النوویین في المواقع؛   -

 الرصد اإلشعاعي في المرافق والمناطق المجاورة؛   -

 ترتیبات التأھب والتصدي للطوارئ في الموقع وخارج الموقع. -

بالموافقة النھائیة على اقتراح الوكالة المقدَّم رد�ا على طلب وزارة الطاقة في أوكرانیا للمساعدة   -78 ورھناً 
الث تشرین  في  المقترحة  البعثات  تنفیذ  یُتوقع  األمان التقنیة،  أوضاع  كانت  إذا  األول/دیسمبر  وكانون  اني/نوفمبر 

 واألمن في أوكرانیا تسمح بذلك.

  نشر المساعدة السریعة

لم یُعلن خالل الفترة المشمولة بالتقریر عن أي حالة طوارئ نوویة أو إشعاعیة تشمل مرافق نوویة أو  -79
 المساعدة السریعة.أنشطة تنطوي على مصادر مشعة، ولم یُطلَب نشر 

 تنفیذ الضمانات في أوكرانیا    -جیم
انضــمت أوكرانیا إلى معاھدة عدم انتشــار األســلحة النوویة بصــفتھا دولة غیر حائزة ألســلحة نوویة في  -80

وبناء على ذلك عقدت أوكرانیا اتفاق ضــمانات شــاملة مع الوكالة أدخلتھ حیز النفاذ   .1994كانون األول/دیســمبر  
وبروتوكوالً إضـــــافیـ�ا ملحـقاً ـبذـلك االتـفاق أدخلـتھ حیز النـفاذ في ـكانون الـثاني/یـنایر    1998ني/یـنایر  في ـكانون الـثا

2006.  

ــمانات في  -81 ــر مكاناً خارج المرافق في أوكرانیا.  35وتنفِّذ الوكالة الضــ   مرفقاً نووی�ا وأكثر من اثني عشــ
من مفاعالت القوى النوویة العاملة،   15تضـمُّ    محطات للقوى النوویة 4وتتركز جھود تنفیذ الضـمانات في مواقع 
ر في حادث عام   3باإلـضافة إلى موقع تـشرنوبل الذي یـضمُّ   ومرفقین   1986مفاعالت مغلقة والمفاعل الذي تـضرَّ

  اثنین لمعالجة الوقود المستھلك وخزنھ.

ا بموجب المادة  25وفي  -82 باط/فبرایر، قدَّمت أوكرانیا إلى الوكالة تقریراً خاصـ� من اتفاق الضـمانات   68  ـش
الشـاملة المعقود معھا أبلغت فیھ الوكالة بأنَّھ "نتیجة الحتالل منطقة تشـرنوبل مؤقتاً، فقدت أوكرانیا السـیطرة على  
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خین    8المواد النوویة" الخاضـعة للضـمانات في موقع تشـرنوبل. ین إضـافیین، مؤرَّ وقدمت أوكرانیا تقریرین خاصـَّ
ــیطرة على المواد النوویة في تموز/یولی 5آذار/مارس و 4 ــأن فقدان أوكرانیا السـ ھ، على التوالي، إلى الوكالة بشـ

 جمیع المرافق في موقع زابوریجیا وفي ثالثة أماكن خارج المرافق في األجزاء الجنوبیة الشرقیة من أوكرانیا.

تفاق الضــمانات  ورغم الظروف البالغة الصــعوبة، واصــلت الوكالة تنفیذ الضــمانات في أوكرانیا وفقاً ال -83
الشـــاملة والبروتوكول اإلضـــافي المعقودین معھا وبما یتماشـــى مع خطة التنفیذ الســـنویة التي وضـــعتھا الوكالة  

ــمولة بالتقریر، أوفدت الوكالة   .2022ألوكرانیا فیما یخصُّ عام  ــمانات من أجل    8وخالل الفترة المش بعثات للض
ق واألماكن الواقعة خارجھا و/أو المعلومات التصـــمیمیة في المرافق،  التحقق من المواد النوویة المعلنة في المراف

وباإلضـافة إلى ذلك، نجحت الوكالة في تنفیذ    بعثة. 20لیصـل مجموع البعثات المضـطلع بھا منذ بدایة النزاع إلى  
تي أُتیحت  ســت عملیات معاینة تكمیلیة بغیة توكید عدم وجود أي مواد أو أنشــطة نوویة غیر معلنة في األماكن ال

 وبلغ عدد المعاینات التكمیلیة المنفَّذة منذ بدایة النزاع تسع معاینات. لھا معاینتھا.

  9تشـــــرین األول/أكتوبر، أبلـغت البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـیا ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـنا الوـكاـلة   28وفي  -84
وفي  بأنَّ مواطنین روس یقومون بأعمال تـشیید لھیكل غیر معروف في مرفق الخزن الجاف في موقع زابوریجیا.

ھذه الرســـالة، ذكرت أوكرانیا أنَّ تشـــیید الھیاكل الجدیدة یأتي "بالمخالفة لمشـــروع مرفق الخزن الجاف للوقود  
ت ونفِّذت وفقاً للمتطلبا ل  النووي المسـتھلك بصـیغتھ التي أُقرَّ ت المنصـوص علیھا في تشـریعات أوكرانیا"، ویشـّكِ

وفي حین أنَّ المفتش التابع للوكالة    "مخالفة جســیمة لشــروط رخصــة تشــغیل محطة [زابوریجیا] للقوى النوویة".
ــیل تقنیة عن األعمال الجاري تنفیذھا   مت لھ تفاصـ ــفة دائمة في محطة زابوریجیا قد أُبلغ باألمر وقُّدِ الموجود بصـ

تمـثل ـھدفـھا المعلن في تحســـــین الحـماـیة الـمادـیة للمرفق، فمن المفترض إبالغ الوـكاـلة ـبالتغییرات المعتزم  والتي ی
إدخالھا على تصمیم أي مرفق خاضع للضمانات مسبقاً وفي شكل صیغة محدَّثة من استبیان المعلومات التصمیمیة  

بیر الضمانات المعمول بھا في مرفق الخزن الجاف  وبناًء على المالحظات التي ُجمعت في المیدان، فإنَّ تدا  القائم.
 ال تزال كافیة في ضوء التغییرات المنفَّذة حتى اآلن. 

ومنذ صدور التقریر السابق المقدَّم من المدیر العام، أجرت الوكالة ثالث معاینات تكمیلیة بناًء على طلب   -85
قب االدعاءات التي أوردھا االتحاد الروسـي  أوكرانیا من أجل توكید عدم وجود أنشـطة ومواد نوویة غیر معلنة ع

في معھد البحوث النوویة في كییف، والمحطة الـشرقیة    –أو "قنابل قذرة"   –بـشأن ـصنع أجھزة لنـشر اإلـشعاعات  
واضطلع    للتعدین والمعالجة في جوفتي كودي، ومصنع تشیید اآلالت التابعة للرابطة اإلنتاجیة بیفدنیي في دنیبرو.

بجمیع األنشــــــطة التي خطـطت الوكالة لتنفـیذھا مع إیالء اھتـمام خاص لجمیع الخالیا الســـــاخـنة  مفتشـــــو الوكالة  
عة التي یمكن أن تحتوي على مصـادر مشـعة قویة، وأُتیحت لھم معاینة المواقع دون قیود. وأخذ    والحاویات المدرَّ

تاحة والمعلومات التي قدمتھا أوكرانیا  وبناًء على تقییم العینات الم  المفتشـــون أیضـــاً عینات بیئیة من تلك المواقع.
حتى وقت صــدور ھذا التقریر، فلم تجد الوكالة أي مؤشــرات تدل على وجود أنشــطة ومواد نوویة غیر معلنة في 

وقد أُرـسلت العینات البیئیة المأخوذة خالل المعاینات إلى مختبر التحلیل الخاص بالـضمانات في  المواقع المذكورة.
دورف. وف    زایبرـس بكة وـس تخضـع ھذه العینات للتحلیل في المختبر المذكور وفي مختبرات أخرى أعضـاء في ـش

 مختبرات التحلیل التي تتعھدھا الوكالة.

 

 استعادت أوكرانیا منذ ذلك الوقت السیطرة على المواد النوویة الموجودة في موقع تشرنوبل. 8
خة  INFCIRC/1057الوثیقة  9  .2022 تشرین الثاني/نوفمبر 1المؤرَّ
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وتمكَّنت الوكالة أیضــاً من إجراء أنشــطة تحقق میدانیة في معھد خاركیف للفیزیاء والتكنولوجیا، وھو ما  -86
  منیة في المنطقة.لم یكن ممكناً في وقت سابق بسبب تردي األوضاع األ

وواصــلت الوكالة االعتماد على البیانات المنقولة عن بُعد من الكامیرات واألختام وأجھزة الرصــد اآللي   -87
وقد أمكن إرســال جمیع البیانات من   للحفاظ على اســتمراریة المعرفة بشــأن األرصــدة المعلنة من المواد النوویة.

وـقد واظـبت الوـكاـلة على إجراء تحلیالت مســـــتمرة للمعلوـمات    .جمیع المواقع خالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقریر
وثبت أنَّ    المفتوحة المصـدر والحصـول على الصـور السـاتلیة التي تغطي المنشـآت النوویة في أوكرانیا وتحلیلھا.

ــطة   ــدة باألنش ــیما في موقع زابوریجیا الذي تأثر بش ــطة التحقق المیدانیة، ال س ــیر ألنش ــي للتحض ــاس ھذا أمر أس
ــاتلیة وتحلیلھا وترصـــد باســـتمرار جمیع    ســـكریة.الع وما زالت الوكالة تعمل على الحصـــول على الصـــور السـ

المعلومات المتاحة المفتوحة المصــدر لتتبع التطورات وتقییم الحالة التشــغیلیة للمحطة، بما في ذلك الكشــف عن 
  األضرار الناجمة عن القصف في الموقع.

 ملخص  -دال
ــعوبة في ظل  -88 ــة والصـ ــاشـ ــع في محطة زابوریجیا على درجة كبیرة من الخطورة والھشـ ال یزال الوضـ

د الوضــع على الحاجة الماســة إلى التعجیل بإنشــاء   اإلخالل المتواصــل بالركائز الســبع في جمیع األوقات. ویشــّدِ
لواردة في التقریر الموجز األخیر  منطقة لحمایة األمان واألمن النوویین والحاجة إلى االلتزام بتوصـــیات الوكالة ا

 أیلول/سبتمبر بشأن األمان النووي واألمن النووي والضمانات في أوكرانیا. 5الصادر في 

ورغم تكثیف المناقشـــات الرامیة إلى االتفاق على إنشـــاء منطقة لحمایة األمان واألمن النوویین وتنفیذھا   -89
حول محـطة زابوریجـیا، بغیة تحقیق الھدف النھائي المتمثل في منع وقوع حادث نووي، فال تزال ھناك حاجة إلى  

 نشاء المنطقة المذكورة في أقرب وقت ممكن.بذل الجھود من أجل التوصل إلى اتفاق والتزام األطراف المعنیة بإ

وبفضــل وجود خبراء األمان واألمن النوویین التابعین للوكالة بصــورة مســتمرة في محطة زابوریجیا،   -90
أمكن إحراز تقدم تدریجي في تحســین وتعمیق فھم األوضــاع في الموقع وما یرتبط بھا من مســائل متعلقة باألمان 

فریق الوكالة الموجود في الموقع، تمكَّن الفریق من تقاســم مالحظاتھ وتقدیم تقاریر  ومنذ إنشــاء   واألمن النوویین.
عن حالة األمان واألمن النوویین بطریقة محایدة ومســـتقلة، وقد ثبتت األھمیة األســـاســـیة لھذا الدور خالل الفترة  

  المشمولة بالتقریر.

یظھرون قدرتھم على التحمل والصـمود    وما فتئ الموظفون القائمون على التشـغیل في محطة زابوریجیا -91
تمرار حاالت االحتجاز. لح، رغم اـس ط النزاع المـس ھدت الفترة   من أجل المحافظة على أمان المرفق وأمنھ وـس وـش

ــدة، مع اضــطرارھم ألداء   ــمولة بالتقریر تفاقم الصــعوبات التي یواجھھا الموظفون في محطة زابوریجیا بش المش
ــعوبة وفي مواجھة عواقب وخیمة محتملة على األمان واألمن عملھم البالغ األھمیة في ظل  ظروف متزایدة الصــ

ــع حد لھذه   ــھم. وقد دعا المدیر العام األطراف المعنیة أكثر من مرة إلى وضـ النوویین وعلى رفاه الموظفین أنفسـ
 الضغوط الھائلة على الموظفین األوكرانیین القائمین على تشغیل المحطة.

ــتین أھمیة األمان واألمن النوویین فیما یتعلق  وتناول المؤتمر العا -92 ــة والســ ــادســ م في دورتھ العادیة الســ
ــمانات   ــأن الضـ ــاء في قراره بشـ بالمرافق والمواد النوویة المدنیة في جمیع الظروف، وحثَّ جمیع الدول األعضـ
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نووـیة أو  ) على "االمتـناع عن شـــــن ھجـمات أو التـھدـید بشـــــن ھجـمات على المرافق الGC(66)/RES/10(القرار  
بالقرب منھا المخـصـصة لألغراض الـسلمیة من أجل ـضمان أن تكون الوكالة قادرة على إجراء أنـشطة الـضمانات  

 وفقاً التفاقات الضمانات ذات الصلة".

وواصـــلت الوكالة االضـــطالع بعملھا من أجل توفیر الدعم والمســـاعدة التقنیین إلى أوكرانیا في مجالي   -93
تم تســلیم ثالث شــحنات من المعدات المتبرع بھا والمشــتراة إلى منظمات مختلفة خالل  و  األمان واألمن النوویین.

الفترة المشـمولة بالتقریر، وھناك العدید من الشـحنات اإلضـافیة التي سـیجري تسـلیمھا في األشـھر المقبلة. كذلك  
في أوكرانـیا في إـطار  ـفالمـناقشـــــات ـجارـیة اآلن مع أوكرانـیا بشـــــأن إیـفاد خمس بعـثات ـجدـیدة إلى مرافق مختلـفة  

 الجھود المتواصلة التي تبذلھا الوكالة لتقدیم المساعدة إلیھا.

ویُعدُّ االلتزام المســتمر من جانب الدول األعضــاء وتعاونھا الوثیق مع الوكالة عاملین أســاســین لضــمان   -94
 كفاءة.  األمان واألمن النوویین في أوكرانیا في جمیع الظروف ولتقدیم المساعدة بطریقة تتسم بال

ــتقلة تفید بأنَّ   -95 ــتنتاجات مس ــل إلى اس ــطالع بدور حیوي في مجال التحقق للتوص ــل الوكالة االض وتواص
المواد النوویة الخاضــعة للضــمانات ال تزال تُســتخدم في األنشــطة الســلمیة وأنَّ المرافق الخاضــعة للضــمانات ال 

تخدم إلنتاج المواد النوویة أو تجھیزھا بصـورة غیر معلنة. تواصـل الوكالة تنفیذ الضـمانات في أوكرانیا، بما و تـُس
  في ذلك أنشــطة التحقق المیداني، وفقاً التفاق الضــمانات الشــاملة والبروتوكول اإلضــافي المعقودین مع أوكرانیا. 
  واستناداً إلى تقییم جمیع ما أُتیح للوكالة حتى اآلن من المعلومات ذات الصلة بالضمانات، لم تعثر الوكالة على أي 

  مؤشر من شأنھ أن یثیر قلقاً بشأن االنتشار.

وـقد اتـخذت الوـكاـلة أیضـــــاً إجراءات فورـیة عـقب االدـعاءات التي أدلى بـھا االتـحاد الروســـــي واـلدعوة   -96
ورھـناً بنـتائج    الصـــــادرة من أوكرانـیا بـناًء علیـھا إلجراء مـعایـنات تكمیلـیة في المواقع المتصــــــلة بـھذه االدعاءات.

یة المأخوذة أثناء ھذه المعاینات، لم تجد الوكالة أي مؤشــرات تدل على وجود أنشــطة أو مواد  تحلیل العینات البیئ
نوویة غیر معلنة تتعلق بتطویر أجھزة لنشــر اإلشــعاعات في المواقع الثالثة المحددة المشــار إلیھا في القســم جیم  

 أعاله.
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ــادرة ع ــادات األمن النووي الصــ ن الوكالة: المرفق األول: معاییر األمان وإرشــ
 التحدیات التي تواجھ تطبیقھا في النزاعات المسلحة 

ـفي  -1 ـمـعـقود  اـل واـلـخمســــــین  اـلثـــاـني  اـجـتمـــاـعھـــا  ـخالل  األمـــان،  ـبـمعـــاـیـیر  یـــة  ـعـن ـم اـل اـلـلجـــان  أثـــارت 
وناقشـــت لجنة إرشـــادات األمن النووي في   ، مســـألة األمان النووي في أوكرانیا.2022 األول/أكتوبر تشـــرین

وخالل ھذین االجتماعین، أعربت الدول األعـضاء عن   التداعیات ذات الـصلة على األمن النووي.اجتماعھا أیـضاً  
ــلحة وأن   ــألة المحافظة على األمان واألمن النوویین خالل النزاعات المسـ أنَّھا تتوقع من الوكالة أن تنظر في مسـ

لة معاییر األمان وـسلـسلة األمن تبحث فیما إذا كانت ھناك حاجة محتملة إلـصدار إرـشادات إـضافیة في إطار ـسلـس
 النووي.

وفي ضوء ھذه المناقشات الجاریة، استھلَّت الوكالة استعراضاً داخلی�ا للتحدیات التي تواجھ تطبیق معاییر   -2
ــلح. ــادات األمن النووي الصــادرة عن الوكالة في حاالت النزاع المس ــتعراض    األمان وإرش ــمل االس ــوف یش وس

د االـستعراض    النوویین فیما یتعلق بجمیع المرافق واألنـشطة النوویة واإلـشعاعیة.اعتبارات األمان واألمن  وـسیحّدِ
ائل التي یمكن أن تنـشأ خالل نزاع مـسلح والتحدیات المحتملة في تطبیقھا، وـسیقترح   المنـشورات التي تتناول المـس

 إدخال تغییرات على اإلرشادات، إن لزم األمر.

معاییر األمان وإرشـادات األمن النووي الصـادرة عن الوكالة بطریقة منھجیة  وسـوف یُجرى اسـتعراض   -3
قة. ــَّ ــتعراض تقییم األمان واألمن النوویین في محطات القوى    ومتوازنة ومنس ــمل المرحلة األولى من االس ــتش وس

ــأن الوضـــع في أوكرانیا. وخالل    النوویة خالل النزاعات المســـلحة، باســـتخدام المعلومات الموجودة بالفعل بشـ
االستعراض، ستُولى األولویة للمنشورات ذات الصلة المتعلقة بمعاییر األمان وإرشادات األمن النووي، وسیجري  

ویُتوقع االنتھاء من الجزء    تحلیل التحدیات التي تواجھ تطبیق تلك المنشـورات في مجموعة مختارة من الظروف.
ســتعراض بنطاقھ الكامل فیُتوقع االنتھاء منھ بحلول نھایة أما اال  .2022األول من االســتعراض بحلول نھایة عام 

 .2023عام  
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 2022أیلول/سبتمبر  6المرفق الثاني: تسلسل زمني لألحداث منذ 
 األحداث التي وقعت في محطة زابوریجیا للقوى النوویة

أیلول/ســبتمبر، تســبب القصــف في إلحاق أضــرار بأحد خطوط نقل الكھرباء االحتیاطیة وبســاحة   6في  -1
التحویل الخاصــة بمحطة زابوریجیا للقوى النوویة (محطة زابوریجیا)؛ واقتضــى إصــالحھما فصــل الموقع عن 

  إمدادات الكھرباء الخارجیة وإغالق جمیع الوحدات.

االنتھاء من أعمال اإلصالح، أُعید توصیل المحطة بخطوط نقل الكھرباء  أیلول/سبتمبر، وعقب   10وفي   -2
 . 6أیلول/سبتمبر، أُغلقت آخر وحدة عاملة في المحطة، وھي الوحدة   11االحتیاطیة، وفي 

 أیلول/سبتمبر، أُعید توصیل المحطة بخطوط نقل الكھرباء الخارجیة العالیة الجھد.   16وفي  -3

للقصـــف،   6و 5تعرضـــت منطقة أحواض التبرید بالرش الخاصـــة بالوحدتین    أیلول/ســـبتمبر، 21وفي  -4
ات. مما اـش وباإلضـافة إلى ذلك، ألحق القصـف أضـراراً بخط    أدَّى إلى إلحاق أضـرار بأحد األنابیب وتعطیل الرـش

وحدة حتى  ، مما أدَّى إلى بدء تشـغیل مولدات الدیزل الخاصـة بتلك ال6نقل الكھرباء العالي الجھد الخاص بالوحدة  
 تم تحویلھا إلى خط احتیاطي لنقل الكھرباء.  

ــیة على مقربة من الوحدتین    29و 28و 27وفي  -5 ــبتمبر، انفجرت ألغام أرض ــرت  3و  2أیلول/س ، واقتص
ــر نوافذ قاعة التوربینات الخاصــة بالوحدة   ، بالقرب من قناة إدخال  2األضــرار الناجمة عن االنفجارات على كس

 زن الجاف للوقود النووي المستھلك.المیاه ومن مرفق الخ

ــیة المدیر العام لمحطة زابوریجیا؛ وأفرجت عنھ في  30وفي  -6 ــبتمبر، احتجزت القوات الروســ أیلول/ســ
  تشرین األول/أكتوبر. 3

  6تـشرین األول/أكتوبر، لحقت أـضرار ببعض خطوط نقل الكھرباء االحتیاطیة التي تزود الوحدة   7وفي  -7
ى إلى بدء تشـــــغـیل مولدات الدیزل الـخاصـــــة بالوحدة حتى تم تزویدھا بالكھرباء من الوحدات  بالكھرباء، مـما أدَّ 

 األخرى.

ــرار بخط نقل الكھرباء الوحید الخارجي العالي الجھد وبذلك   8وفي  -8 ــرین األول/أكتوبر، لحقت أضــ تشــ
ـما أدَّى إلى تشـــــغـیل موـلدات  انقطـعت مـجدداً عن محـطة زابوریجـیا إـمدادات الكھرـباء الـخارجـیة الـعالـیة الجـھد، م

 الدیزل الخاصة بجمیع الوحدات.

ــالح خط نقل الكھرباء الخارجي العالي الجھد، وعادت   9وفي  -9 ــرین األول/أكتوبر، اكتملت عملیة إص تش
 إلى محطة زابوریجیا إمدادات الكھرباء الخارجیة.

رین األول/أكتوبر، تعرض نائب المدیر العام لمحطة زاب 11وفي  -10 ؤون الموظفین لالحتجاز  تـش وریجیا لـش
 تشرین األول/أكتوبر.  17وأُفرج عنھ یوم  

تشـرین األول/أكتوبر، انقطع االتصـال بخط نقل الكھرباء الخارجي العالي الجھد بسـبب مشـكلة  17وفي  -11
 في محطة فرعیة بعیدة وعاد في وقت الحق من الیوم.
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كھرباء االحتیاطي الرئیســــي بســــبب القصــــف الذي  تشــــرین األول/أكتوبر، انقطع خط نقل ال 19وفي  -12
  تعرضت لھ ساحة التحویل في محطة القوى الحراریة.

ــرار بإمدادات الكھرباء العالیة   30وفي  -13 ــي إلى إلحاق أضـ ــرین األول/أكتوبر، أدى انفجار لغم أرضـ تشـ
 ، وتم تحویل الوحدة إلى خطوط نقل الكھرباء االحتیاطیة.  4الجھد إلى الوحدة  

كیلوفولت إلى    750تـشرین الثاني/نوفمبر، تـسبب القـصف في قطع األـسالك العلویة الخاـصة بخط   2وفي  -14
كیلوفولت إلى فیروســبالفنا، وبدأ تشــغیل مولدات الدیزل االحتیاطیة المخصــصــة لحاالت   330دنیبروفســكا وخط  

 إلى وضع اإلغالق البارد. 6و 5ونُقلت الوحدتان    الطوارئ.

ر 5وفي  -15 احة تحویل  تـش ین الثاني/نوفمبر، تم إصـالح خطوط نقل الكھرباء الخارجیة وإعادة توصـیلھا بـس
محطة زابوریجیا، وبذلك عادت إمدادات الكھرباء الخارجیة إلى الموقع وأوقف تشغیل مولدات الدیزل المخصصة  

  لحاالت الطوارئ.

 

 نوب أوكرانیا)األحداث التي وقعت في القوى النوویة في جنوب أوكرانیا (محطة ج

متر من محطة القوى النوویة في جنوب    300أیلول/ســـبتمبر، وقع انفجار على بعد ما یقرب من  19في  -16
 كیلوفولت االحتیاطیة لنقل الكھرباء.  150أوكرانیا (محطة جنوب أوكرانیا)، مما ألحق أضراراً ببعض خطوط 

كیلوفولت الخارجي الرئیســي لنقل   750خط    وفي نفس الوقت الذي شــھدت فیھ محطة زابوریجیا انقطاع -17
تشـرین الثاني/نوفمبر، انقطع أیضـاً اتصـال محطة جنوب أوكرانیا بالخط نفسـھ،   2الكھرباء بعد القصـف في یوم  

كیلوفولت تسـتخدمھا ھذه المحطة لتزوید الشـبكة بالكھرباء، واسـتوجب ذلك    750وھو واحد من بین ثالثة خطوط 
اعالت   د المـف درة أـح ة  خفض ـق ة في الموقع بنســــــب امـل ة الـع ت في   750وتم إصـــــالح خط    %.50الثالـث كیلوفوـل

 تشرین الثاني/نوفمبر، كانت المفاعالت الثالثة العاملة كلھا تعمل بقدرتھا الكاملة. 8وفي   الثاني/نوفمبر. تشرین 4

 

 للقوى النوویة وفي المرافق األخرى  األحداث التي وقعت في محطات تشرنوبل وریفني وخمیلنیتسكي

لم تقع خالل الفترة المشـــــمولة بالتقریر أي أحداث أثَّرت في األمان واألمن النوویین في ھذه المرافق أو   -18
 .في أي مرافق وأنشطة أخرى منطویة على استخدام مواد نوویة أو مشعة أو خزنھا أو نقلھا
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