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رسالة مؤرخة  ٢٢نيسان/أبريل ٢٠١٦
وردت من البعثة الدائمة ألوكرانيا بشأن الذكرى السنوية
الثالثين لحادث محطة تشرنوبل للقوى النووية

-١
تلقت األمانة رسالة مؤرخة  ٢٢نيسان/أبريل  ٢٠١٦من البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى الوكالة ،أُرفِ َقت بھا
نشرة صحفية حول "الذكرى السنوية الثالثين لحادث محطة تشرنوبل للقوى النووية في أوكرانيا".
-٢

وتعمَّم طيه الرسالة ،والنشرة الصحفية كما ھو مطلوب ،إلعالم الدول األعضاء.
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الملحق

البعثة الدائمة ألوكرانيا
لدى المنظمات الدولية في فيينا
فيينا ٢٢ ،نيسان/أبريل ٢٠١٦

الرقم٨٣٦-١٩٧-٣٥/٤١٣١ :
تھدي البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتھا إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وتتشرف بأن تحيل طيه النشرة الصحفية حول الذكرى السنوية الثالثين لحادث محطة تشرنوبل للق وى النووي ة
في أوكرانيا )المرفقة(.
وترجو البعثة الدائمة ألوكرانيا من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذري ة أن تعم م النش رة الص حفية الم ذكورة أع اله
كنشرة إعالمية على جميع الدول األعضاء في الوكالة.
وتغت نم البعث ة الدائم ة ألوكراني ا ل دى المنظم ات الدولي ة ف ي فيين ا ھ ذه الفرص ة ك ي تع رب مج ّدداً ألمان ة الوكال ة
الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

المرفق :كما ھو مذكور ،في صفحتين.

]ختم[ ]توقيع[

أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا

نشرة صحفية
الذكرى السنوية الثالثون لحادث محطة تشرنوبل للقوى النووية في أوكرانيا
في السادس والعشرين من نيسان/أبريل  ٢٠١٦تشھد أوكرانيا والمجتمع الدولي الذكرى السنوية الثالث ين
للحادث المأساوي في محطة تش رنوبل للق وى النووي ة .وق د دخل ت ھ ذه الكارث ة ت اريخ الحض ارة كص فحة حزين ة
ومأساوية .ولم تعرف البشرية مث ل ھ ذه الكارث ة التكنولوجي ة م ن قب ل م ن حي ث نطاقھ ا وتع ُّق د عواقبھ ا اإلنس انية
والبيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية الطويلة األمد.
واليوم ،بعد  ٣٠عاما ً من ذ ح دوث كارث ة تش رنوبل ف ي ع ام  ،١٩٨٦ال ت زال عواقبھ ا ملموس ة .وس تظل
المنطق ة المحيط ة بالوح دة  ٤الم دمَّرة م ن محط ة تش رنوبل للق وى النووي ة مغلق ة ل زمن طوي ل بس بب المخ اطر
اإلشعاعية .وال يزال يتعين على أكثر من  ٣٣٠ ٠٠٠شخص كانوا يعيش ون ف ي بل دة بريبي ات القريب ة أن يتكيف وا
مع آثار الترحيل .وتكاليف المنافع االجتماعية ،مثل المعاشات والرعاية الصحية ،عبء ثقي ل عل ى البل دان األكث ر
تضرراً وخصوصا ً بالنسبة ألوكرانيا.
وتم تسريع التعاون الدولي لتخفيف عواقب الحادث بعد انھيار االتحاد السوفياتي .وكانت المھمة الرئيسية
تقي يم المخ اطر الناجم ة ع ن المفاع ل الم دمَّر ،وإع داد اس تراتيجية ،وتق ديم ح ل بعي د الم دى للمش كلة .والھيك ل
المصنوع من الصلب والخرسانة الذي ُبن َِي على أنقاض الوحدة  ٤في ظروف خطرة للغاي ة ،والمش ار إلي ه أحيان ا ً
ُقصد به أبداً أن يكون أكثر من حل مؤقت.
باعتباره التابوت أو الساتر ،لم ي َ
وبادرت بلدان مجموعة السبعة واالتحاد األوروبي لمساعدة أوكرانيا في التوص ل لح ل للمخ اطر الناتج ة
عن الوحدة  ٤بمحطة تشرنوبل .و َم َّو َل مانحون دوليون عمل الخبراء الدوليين واألوكرانيين لوضع برن امج يمك ن
م ن خالل ه تحوي ل الس اتر لموق ع م أمون بيئي ا ً .ونتيج ًة ل ذلك ،ت م االتف اق ب ين أوكراني ا ومجموع ة البل دان
السبعة/االتحاد األوروبي في منتصف عام  ١٩٩٧على خطة تنفيذ الساتر ،وتشمل خبرة األعمال السابقة.
وخطة تنفيذ الساتر تصف برنامجا ً مكونا ً م ن نھ ج مت درج للمش اكل التقني ة األساس ية .بي د أن خط ة تنفي ذ
الساتر ال تضع حالً تقنيا ً معيَّنا ً ولكنھا تح ِّدد طريق الوصول لھذه الحلول .وھدفھا العام تقليل المخاطر التي تواج ه
العمال والسكان والبيئة – أي جميع المخ اطر الممكن ة الناتج ة م ن الس اتر – وإنش اء موق ع م أمون بيئي ا ً للس نوات
المائة القادمة على األقل.
وإلى الي وم ،وفق ا ً للوكال ة الحكومي ة األوكراني ة المعني ة ب إدارة منطق ة االس تبعاد ،ب ين  ٢٢مھم ة أساس ية
تنص عليھا خطة تنفيذ الساترُ ،ن ِّف َذت  ١٧مھمة بنجاح ،وثمة  ٣مھام جارية ،و ُنقِلَت مھمت ان خ ارج إط ار الخط ة.
ويُتوقع استكمال تشييد نظام احتواء مأمون جديد بحلول تشرين الثاني/نوفمبر  .٢٠١٧والحقا ً ُعقِ د اجتم اع اللجن ة
المشتركة – "أوكرانيا – المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير" في كيي ف الس تعراض الوض ع الم الي لص ندوق
ساتر تشرنوبل ومناقشة حالة تنفيذ المشاريع في مجال تش ييد نظ ام احت واء م أمون جدي د – أي س اتر تش رنوبل –
ومرفق لتخزين الوقود النووي المستھلك في أوكرانيا.

وأجرت كارثة تش رنوبل تغيي رات جوھري ة ف ي ع دة مج االت للنش اط اإلنس اني ل يس فق ط ف ي أوكراني ا،
ولكن أيضا ً على نطاق العالم .وكان للكارثة أثر سياس ي خطي ر وغ َّي رت المواق ف تج اه الطاق ة النووي ة ف ي جمي ع
ُ
جر َيت تنقيحات أساسية للوائح والمعايير الدولية للحماية من اإلشعاعات ،واالستراتيجيات الوطني ة
أنحاء العالم .وأ ِ
لتطوير الطاقة النووية ،واألمان النووي ،والتصرف في النفايات المشعة.
وأھم الدروس المستفادة من حادث تشرنوبل في نيس ان/أبريل  ١٩٨٦إج راء تحس ينات دائم ة ف ي األم ان
الن ووي واإلش عاعي عالمي ا ً .واس ُتخدمت المعرف ة العملي ة والنظري ة المكتس بة بع د كارث ة محط ة تش رنوبل للق وى
النووية على نطاق واسع بواسطة مجتمع الخبراء لمعالجة أسباب وعواقب حادث محطة فوكوشيما داييتشي للقوى
النووية في اليابان في عام .٢٠١١
وطوال األع وام القليل ة الس ابقة ،قام ت أوكراني ا ب الكثير ،م ع وك االت األم م المتح دة واالتح اد األوروب ي
والحكومات والمنظمات العلمية والمنظمات غير الحكومية ف ي ع دد م ن البل دان ،لتخفي ف وتقلي ل عواق ب الكارث ة
ودراسة آثارھا على الصحة العامة والبيئة .و ُن ِّفذ بنجاح في أوكرانيا خصوصا ً ع دد م ن المش اريع الوطني ة الھام ة
بشأن اإلخراج من الخدمة والتصرف في النفايات المشعة ف ي محط ة تش رنوبل للق وى النووي ة م ن خ الل برن امج
التعاون التقني للوكالة .وق دمت ھ ذه المنظم ة الخب رة التقني ة لتقلي ل تع رض الن اس للنش اط اإلش عاعي الناش ئ ع ن
تش رنوبل وق دمت المش ورة لحكوم ة أوكراني ا بش أن ت أمين موق ع المفاع ل الم دمَّر وإع ادة األرض إل ى االس تخدام
المنتِج.
والمش كلة األكث ر تح ديا ً لالنتع اش بع د تش رنوبل حالي ا ً ھ ي إع ادة التأھي ل اإلش عاعي واالجتم اعي
االقتص ادي المتكام ل للمن اطق الملوث ة .والھ دف الرئيس ي إلع ادة التأھي ل – أي االنتع اش االقتص ادي الحقيق ي
والتنمي ة المس تدامة للمن اطق المتض ررة – يتطل ب ُنھُج ا ً جدي دة ،وق رارات مب رَّ رة علمي اً ،ومش اركة مالي ة وتقني ة
كاملة لجميع األطراف المعنية.
وف ي ال ذكرى الس نوية الثالث ين لكارث ة تش رنوبل ت نظم حكوم ة أوكراني ا ع دداً م ن األح داث الرفيع ة
المستوى ،بما يشمل المحفل الدولي "تراث تشرنوبل لألمان النووي في العالم" ) ٢٣-٢١نيس ان/أبريل( ،واجتم اع
جمعية البلدان المانحة لصندوق ساتر تشرنوبل ومؤتمر الم انحين ) ٢٥نيس ان/أبريل( ،وك ذلك األح داث التذكاري ة
في منطقة موقع محطة تشرنوبل للقوى النووية ) ٢٦نيسان/أبريل(.
وفي  ٢٦نيسان/أبريل  ٢٠١٦يعقد سعادة السيد موغنز ليكيتوفت ،رئيس الدورة السبعين للجمعي ة العام ة
لألمم المتحدة ،اجتماعا ً تذكاريا ً خاصا ً للجمعية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثين لكارثة تشرنوبل.
ويتيح ھذا التاريخ الحزين فرصة ھامة لتركيز انتباه المجتمع ال دولي عل ى مش اكل االنتع اش واحتياج ات
المناطق المتضررة وتعبئة المساعدة الدولية الستكمال جھود التخفيف الوطنية .كما أن من الھام جداً ت ذ ُّكر النت ائج
والعواقب المأساوية الممكنة على النشاط اإلنساني العالمي وكذلك ضحايا تلك األحداث المأساوية.

البعثة الدائمة ألوكرانيا
لدى المنظمات الدولية في فيينا

