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خة    ٢٠١٦ ديسمبر/األولكانون  ١٩رسالة مؤرَّ
  ن من البعثة الدائمة ألوكرانيا بشأ وردت

  الجديد لتشرنوبل نظام االحتواء المأمون
 

 

  

ة،  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١٩تلقت األمانة رسالة مؤرخة  -١ دى الوكال ا ل ة ألوكراني ة الدائم من البعث
  أرفقت بھا نشرة صحفية حول "نظام االحتواء المأمون الجديد".

م طيه الرسالة والنشرة الصحفية، كما ھو مطلوب، إلعالم الدول األعضاء.  -٢   وُتعمَّ
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  البعثة الدائمة ألوكرانيا 
  لدى المنظمات الدولية في فيينا

  

  

  2781-197-4131/35الرقم 

  
  

ة  ة الدولي ة الوكال ى أمان ة ُتھدي البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتھا إل للطاق
  (المرفقة). لتشرنوبلالجديد االحتواء المأمون نظام ل النشرة الصحفية حوالذرية، وتتشرَّف بأن تحيل طيه 

ذكورة  م النشرة الصحفية الم ة أن ُتعمِّ ة الذري ة للطاق ة الدولي ة الوكال وترجو البعثة الدائمة ألوكرانيا من أمان
  األعضاء في الوكالة.أعاله كنشرة إعالمية على جميع الدول 

ة  ة الوكال وتغتنم البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ھذه الفرصة كي ُتعرب مجدداً ألمان
  الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  المرفق: كما ھو مذكور، في صفحتين.

 

  

  ]الختم[

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١٩فيينا في 

  
  
  

  

  

  األمانة
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  



 

 

  نشرة صحفية

  نظام االحتواء المأمون الجديد لتشرنوبيل

ي    ت ف اني/نوفمبر  ٢٩أقيم رين الث ة  ٢٠١٦تش داث الرفيع ة األح وى النووي رنوبيل للق ة تش ي محط ف
رة في تشرنوبيل  ٤إلتمام تركيب نظام االحتواء المأمون الجديد (القوس) فوق الوحدة  ُكّرستالمستوى التي  المدمَّ

  والتي ظلت حتى وقت قريب مغطاة بساتر مؤقت. 

ييد. ھندسي المذكور ھو مشروع المأمون الجديد  االحتواء نظامو   ر مسبوق من حيث التصميم والتش غي
رة في  ٤تابوت الحالي الذي أقيم فوق الوحدة الوالغرض منه ھو أن يحل محل    .١٩٨٦نيسان/أبريل  ٢٦المدمَّ

ل   ى تحوي د إل اً والحد من  ٤الوحدة  ويھدف نظام االحتواء المأمون الجدي أمون بيئي ى نظام م رة إل دمَّ الم
اتر  ل الس الي تآك ل وتضرره الح ل العوام ل بفع دم الھياك ن ھ ين م ذلك التمك ة، وك ر الجوي تقرة بصورة غي المس

  مأمونة عن طريق توفير معدات يتم تشغيلھا من ُبعد وفقاً ألحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

ا وھذه ھي المرة األولى على اإلطالق    تم فيھ ي ي ييد الت ذه تش وث بشدة. ھيكل بھ ع مل الضخامة في موق
ذي يتخذ  ٢٥٧ متراً، ويغطي ١٦٢ويبلغ طوله  أمتار، ١٠٨ النظامھذا ويبلغ ارتفاع  غ وزن الھيكل ال راً، ويبل مت
وس  اً.  طنٍ  ٣٦ ٠٠٠شكل ق ألف تقريب اره ويت بكة إط ن ش ن أنابيب مصنوعة من عناصر الصلب م ضخمة م

  تين. خرسانّيتين ُطوليّ  المحمولة على دعامتين

اترجزوبدأ تشييد نظام االحتواء المأمون الجديد الذي يشكِّل    ع في  ءاً رئيسياً من خطة تنفيذ الس في الموق
ين جھ٢٠١٧، ومن المقرر االنتھاء من تشييده في عام ٢٠١٠عام  د ب ارة ود . ويجمع ھذا المشروع الفري من جب

ذا  ٤١٧ما يربو على مليار و والمانحين الذين حشدوامن البلدان و ٢٨أوكرانيا  ذ ھ ورو. وشارك في تنفي مليون ي
  . بلداً  ٤٠ مجموعالتشييد أعمال آالف عامل من شتى البلدان. وشارك في  ١٠المشروع 

ي أقيمت في  وحضر   ة المستوى الت اني/نوفمبر  ٢٩األحداث الرفيع ا،  ٢٠١٦تشرين الث يس أوكراني رئ
دان المانحة المشاركة في صندوق فخامة السيد بيترو بوروشينكو، ومم ا؛ والبل ة في أوكراني وزرات المعني و ال ثل

  ساتر تشرنوبيل وحساب األمان النووي، والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في أوكرانيا.

رلوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) التي وُمثلت ا   دن واألراضي في استصالح ا ساھمت بدور كبي لم
عاعاتالزراع ة المتضررة ورصد التعرض البشري إلش ات،  ي عونشر المعلوم توى رفي ى مس ن  ،عل يما م الس
  ، نائب المدير العام ورئيس إدارة التعاون التقني، السيد دازھو يانغ.خالل

مت إلى أوكرانيا منذ عام    مليون دوالر أمريكي  ١٥٫٥دعماً مالياً بلغ  ١٩٩٠وجدير بالذكر أن الوكالة قدَّ
  مشروعاً متصالً بقضايا التخفيف من عواقب حادث تشرنوبيل.  ١٣ل تنفيذ من أج

ذ عدداً من المشاريع    ة في القضايا المتصلة بتشرنوبيل وُتنفِّ ا مع الوكال وتواصل أوكرانيا حالياً تعاونھ
رة  ي للفت اون التقن ك ، ٢٠١٧-٢٠١٦الوطنية الھامة في إطار برنامج التع ا في ذل امشروع البم ى دف الھ ديم إل تق

  المساعدة في اإلخراج من الخدمة والتصرف في النفايات المشعة في موقع محطة تشرنوبيل للقوى النووية.

ة    دورة المقبل وأوكرانيا على أتم االستعداد للتعاون تماماً مع الوكالة في القضايا المتصلة بتشرنوبيل في ال
رة  ي للفت اون التقن اريع التع ق ٢٠١٩-٢٠١٨لمش اً  عن طري اريع تشمل مشروعاً وطني ة مش ذ جمل مواصلة تنفي

ات المشعة في  ة والتصرف في النفاي ة من الخدم وى النووي يھدف إلى دعم إخراج وحدات محطة تشرنوبيل للق
  موقع المحطة وداخل المنطقة المحظورة.

  البعثة الدائمة ألوكرانيا
  لدى المنظمات الدولية في فيينا




