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خة   ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة ألوكرانيا

 بشأن المرفق المؤقت للخزن الجاف
 للوقود النووي المستهلَك

 

 

  

خة تلقَّت  -١ من البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى الوكالة، أُرفِقَت بها  ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٢األمانة رسالة مؤرَّ
تهلَك ( أن "المرفق المؤقت للخزن الجاف للوقود النووي المس حفية بش رة ص )" وتطلب من ISF-2نش

 األمانة تعميم النشرة الصحفية على جميع الدول األعضاء في الوكالة.

م طيّه الرسالة والنشرة الصحفية إلعالم جميع الدول األعضاء.وحسبما هو م -٢  طلوب، تُعمَّ

  



INFCIRC/925 
  المحلق

 

  البعثة الدائمة ألوكرانيا 
 لدى المنظمات الدولية في فيينا

 ٦٦٣-١٩٧-٤١٣١/٣٥الرقم: 

 

الذرية  تهدي البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة
 (مرفقة).نشرة صحفية بشأن المرفق المؤقت للخزن الجاف للوقود النووي المستهلَك وتتشرف بأن تحيل طيّه 

حفية المذكورة أعاله  رة الص وترجو البعثة الدائمة ألوكرانيا من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعّمم النش
  لوكالة.كنشرةٍ إعالميٍة على جميع الدول األعضاء في ا

وتغتنم البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا هذه الفرصة كي تعرب مجّدداً ألمانة الوكالة الدولية 
  للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

 

 ١المرفق: كما هو مذكور، في الصفحة 

 

 

 [التوقيع]  [الختم]  

  ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٢فيينا،   

 

 

 

 األمانة
  الوكالة



 

 

 نشرة صحفية

  )ISF-2المرفق المؤقت للخزن الجاف للوقود النووي المستهلَك (

  ).ISF-2تُظهر أوكرانيا تقدُّماً ملحوظاً في تشييد المرفق المؤقت للخزن الجاف للوقود النووي المستهلَك (

افية، المخزّ  ISF-2والمرفق  ات اإلض تهلَك والماّص ص لقبول مجّمعات الوقود المس نة حالياً في محطة مخصَّ
  تشرنوبل للقوى النووية، وتحضيرها للتخزين ومن ثم تخزينها.

  ).EBRDمن حساب األمان النووي في المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ( ISF-2ويتم تمويل تشييد المرفق 

يوفر المرفق  ون  ISF-2وس ير للتخزين والتخزين في غض عام  ١٠٠خدمات القبول لغرض التخزين والتحض
ة بمفاعالت  ٢١٠٠٠ألكثر من  تهلَك الخاص ل إلى  RBMK-1000من مجّمعات الوقود المس وبقدرة إنتاجية تص

  مجّمعة وقود مستهلَك سنوياً. ٢٥٠٠

بتمبر  ١٧وفي  ونال (الواليات المتحدة) بُغية "إكمال  ٢٠٠٧أيلول/س ركة هولتك انترناش تم توقيع عقد مع ش
روط المرفق المؤقت للخزن الجاف للوقو رنوبل للقوى النووية". ووفقاً لش تهلَك في موقع محطة تش د النووي المس

وأحكام العقد يتّم تنفيذ المشروع على مرحلتين، ُهما التصميم والتشييد. واكتملت المرحلة األولى من المشروع في 
  . ٢٠١٢عام 

ك على االنتهاء في موقع المرفق  ليم معدات األمان المهمة ISF-2وتوش ر نُظم األمان المهمة، عملية تس ، وعناص
  والمعّدات غير المهمة فيما يخّص األمان. 

املة للمرفق  ١وبدأت في  طس المرحلة األولى من االختبارات الش مع أجهزة محاكاة مجّمعات  ISF-2آب/أغس
ية الحكومية للرقابة النووية في أوكرانيا. تهلك، وذلك بموجب موافقة برنامج المفتش ً  الوقود المس  للجدول ووفقا

رين األول/أكتوبر  بق في تش ومن المقّرر إجراء االختبار  .٢٠١٨الزمني الحالي، من المقّرر االنتهاء مما س
مبر  تهلَك ابتداًء من نهاية كانون األول/ديس اخن" مع مجّمعات الوقود المس ون فترة ثالثة  ٢٠١٨"الس وفي غض

ريح هر. ومن المقرر االنتهاء من العمل بموجب التص ليم جميع البراميل في موقع ٢ أش ، الذي ينصُّ على تس
  .٢٠١٩، في منتصف عام ISF-2المرفق 

ان/أبريل  توى إنجاز أعمال البناء والتركيب ٢٠١٨وحتى نيس توى أداء األعمال المنفّذة ٩٩، بلغ مس ٪، وأما مس
  ٪.٩٨٫١فقد بلغ  ٢بموجب التصريح 

  عايير األمان واألمن النوويَّين واالرتقاء بها على نحو مستمر.وتُولي أوكرانيا أهمية كبيرة لتطبيق أعلى م

ين وتمتين النظام الوطني للحماية المادية لمرافقها  ية، قامت أوكرانيا بتحس وعلى مدى األعوام األربعة الماض
تعانة به املة في جميع محطات القوى النووية األوكرانية لالس ياغة وإدخال ُخطط عمل ش ا وموادها من خالل ص

اريع لتحديث نُظم الحماية المادية لمرافق إدارة  في حال وقوع أعمال تخريب أو اندالع أزمة. ونفّذت أوكرانيا مش
من الخطة المتكاملة لدعم األمن النووي في أوكرانيا للفترة  من جملة أمور، ض النفايات النووية والتي أُدمجت، ض

٢٠١٨-٢٠١٦.  

  ألوكرانياالبعثة الدائمة 
  لدى المنظمات الدولية في فيينا




