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 البعثة الدائمة ألوكرانیا
 المنظمات الدولیة لدى  

 في فیینا 
 2022آب/أغسطس   6فیینا، 

 
 58728- 197-36/ 4131الرقم: 

 
ة   اـق ة للـط دولـی ة اـل اـل ة الوـك اـن ا إلى أـم اتـھ ا أطـیب تحـی ة في فییـن دولـی ات اـل دى المنظـم ا ـل ة ألوكرانـی دائـم ة اـل تـھدي البعـث

ف البعثة أن تفید بما یلي  .الذریة، ویُشِرّ

، ونتیجة لقصــف نفذتھ القوات المســلحة  2022آب/أغســطس    5(بتوقیت شــرق أوروبا) في    14/40على الســاعة  
الروســــــیة، َوقَعـَت ـعدة انفـجارات ـبالقرب من لوـحة المـفاتیح الكھرـبائـیة الـتابـعة للخط الـخارجي لإلـمداد ـبالكھرـباء،  

ل القوى  كیلو فولط، في محطة زابوریجیا للقوى النووی 750الذي تبلغ قدرتھ   ــف في إغالق محِوّ بَّب القص ــَ ة. وتَس
لیِن احتیاطیین اثنین  .الكھربائیة ومحّوِ

ابع للوـحدة   ة في ـحاالت الطوارئ الـت اـی دأ نـظام الحـم ذـلك، ـب دیزل    1ونتیـجة ـل دات اـل دأ تشـــــغـیل موـل في العـمل، وـب
 .شبكة الكھربائیةلضمان تواصل إمداد ھذه الوحدة بالكھرباء. وھذه الوحدة كانت وال تزال مفصولة من ال

(بتوقیت شرق أوروبا) من نفس الیوم، قُِصفت محطة النتروجین واألكسجین التابعة لمحطة    17/40وعلى الساعة 
القوى النوویة. وعِمَل رجال اإلطفاء بسـرعة على إخماد الحریق؛ بید أنّھ ال تزال ثمة حاجة إلى إجراء المزید من 

 .أعمال اإلصالح العاجلة

، أطلَقَت القوات المسـلحة الروسـیة صـواریخ على مدینة إینیرھودار، أصـابت  2022آب/أغسـطس   6وفي مسـاء 
 .أیضاً موقع محطة زابوریجیا للقوى النوویة مباشرة بالقرب من موقع الخزن الجاف للوقود النووي المستھلك

رت جراء القصـف ثالثة أجھزة اسـتشـعار خاصـة برصـد اإلشـ عاعات في محیط موقع الخزن.  ونتیجة لذلك، تضـرَّ
وبالتالي، أصـــبح من المســـتحیل في الوقت الحالي اتخاذ تدابیر للكشـــف والتصـــدي في الوقت المناســـب في حال  

ب إشعاعات من حاویات الوقود النووي المستھلك  .تدھور الوضع اإلشعاعي أو تسرُّ

نونیة لـسیطرة القوات المـسلحة الروـسیة  وال تزال محطة زابوریجیا للقوى النوویة محتلة وخاـضعة بـصورة غیر قا
وممثلي روزاتوم. وفي ظل ھذه الظروف، من المستحیل التنبؤ باألفعال األخرى التي قد یرتكبھا المحتلون؛ ویظل  
یة تواصـل   لحة الروـس تویاتھ بما أنَّ القوات المـس التھدید المحِدق باألمن المادي لمحطة القوى النوویة عند أعلى مـس

 .ریجیا للقوى النوویةقصف محطة زابو

ویشـــّكل قصـــُف القوات المســـلحة الروســـیة لمحطِة زابوریجیا للقوى النوویة مخاطر غیر مســـبوقة على األمان 
ة   دُّ جریـم دولي. وإنَّ ـھذا األمَر یُعـَ ة للمجتمع اـل النســــــب دان المـجاورة، وـكذـلك ـب ا والبـل واألمن النوویین في أوكرانـی

ل روســـیا المســـؤولیة عن حقیقة افتعالھا تھدیداً لمحطة القوى  صـــریحة ووقحة، وعمالً إرھابی�ا. وی جب أن تتحمَّ
 .النوویة

ر المؤتمر العام للوكالة   ــتذكُر البعثة الدائمة ألوكرانیا مقرَّ ــدد، تســ ،  2009لعام   GC(53)/DEC/13وفي ھذا الصــ
النوویة المخصصة لألغراض  الذي اعتُمد باإلجماع، والذي ینصُّ على أنَّ "أي ھجوم مسلح أو تھدید ضد المرافق 

 السلمیة یشكل انتھاكاً لمبادئ میثاق األمم المتحدة والقانون الدولي والنظام األساسي للوكالة".

 
 أمانة

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة



ــیة للمحطة، وإلحاق   ــاســ وإنَّ األفعال المذكورة أعاله التي ارتكبھا المحتلون الروس تھدف إلى تدمیر البنیة األســ
ــبُّب في انقطاع التیار  ا ــبكة الكھرباء األوكرانیة، والتسـ ــتخدمة لنقل الكھرباء إلى شـ لضـــرر بجمیع الخطوط المسـ

 .الكھربائي في جنوب أوكرانیا

وإنَّ ممثلي روزاتوم یشــجعون بنشــاط على ارتكاب ھذه األفعال، كما أنّھم یظلون موجودین بصــورة غیر قانونیة  
قون ـشخصـی�ا عمل یة فصـل محطة زابوریجیا للقوى النوویة عن نظام القوى األوكراني من خالل  في الموقع، وینـس

 .قصف جمیع خطوط النقل التي تربط ھذا المرفق بشبكة الكھرباء األوكرانیة

وباإلـضافة إلى إلحاق أـضرار بالبنیة األـساـسیة لمحطة زابوریجیا للقوى النوویة وتدمیرھا، یُمكن أن تـشمل األفعال 
نونیة التي قد یرتكبھا المحتلون الروس التسبُّب في انقطاع الكھرباء بشكل كامل في المحطة، یلیھ  األخرى غیر القا

ـبدأ تشـــــغـیل مولـّدات اـلدیزل في جمیع وـحدات القوى من أـجل تبرـید الوقود النووي في ـكاـفة المـفاعالت وأحواض  
 .الوقود المستھلك التابعة لكل وحدة من وحدات القوى

لحة  وكانت البعثة الدائم كریة، وأـس یة وضـعت مركبات عـس لحة الروـس ابقاً بأنَّ القوات المـس ة ألوكرانیا قد أفادت ـس
دة   ات الوـح اعتي تربیـن دة    1ومتفجرات داـخل ـق اعلین  2والوـح ام في مـف ادل في الواقع زرع ألـغ ال تـع ذه األفـع . وـھ

وى المـسلحة الروـسیة قد زرعت  نوویین یُعّدان من أكبر محطات القوى النوویة في أوروبا. وفي الـسابق، كانت الق
ـبالفـعل ألـغاـماً على امـتداد خط ســـــاـحل محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة، إلى ـما وراء خط أحواض التبرـید وخط  

 .ساحل خزان كاخوفكا المجاور

وتغتنم البعثة الدائمة ألوكرانیا ھذه الفرصــة لتنقل بیان وزارة الشــؤون الخارجیة األوكرانیة بشــأن القصــف الذي  
 .ھ االتحاد الروسي على أراضي محطة زابوریجیا للقوى النوویة (مرفق طیھ)شن

م ـھذه الـمذكرة الشـــــفوـیة إلى ـجاـنب   وترجو البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـیا من أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة أن تعّمِ
 .الملحق، على وجھ السرعة، كنشرةٍ إعالمیٍة على جمیع الدول األعضاء في الوكالة

نم البعـثة الدائـمة ألوكرانـیا لدى المنظـمات الدولـیة في فییـنا ھذه الفرصـــــة لتعرب مـجدداً للوكالة الدولـیة للـطاقة  وتغت
 .الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا

 المرفق: في صفحة واحدة 

 [الختم] [التوقیع]

 



 

 

بیان وزارة الشؤون الخارجیة األوكرانیة بشأن القصف الذي شنھ االتحاد الروسي على أراضي محطة  
 زابوریجیا للقوى النوویة 

 2022آب/أغسطس  05

 

تُدین وزارة الشؤون الخارجیة بشّدة األفعال التي ارتكبتھا قوات االحتالل الروسیة على أراضي محطة زابوریجیا  
 .2022آب/أغسطس    5إینیرھودار في للقوى النوویة في مدینة 

ل بالفیدیو الذي أدلى بھ رئیس االتحاد الروســي خالل   وعلى وجھ الخصــوص، وعلى خلفیة البیان الســاخر المســجَّ
ح فیھ بأّن االتحاد الروســي ال یعتزم   المؤتمر االســتعراضــي لمعاھدة عدم انتشــار األســلحة النوویة، والذي صــرَّ

 رانیا، لجأت روسیا إلى ارتكاب العدید من األعمال االستفزازیة في المرفق النووي.استخدام األسلحة النوویة أوك

لحة إلى    2022فبعد أن تم في بدایة آب/أغـسطس   یارات الرباعیة الدفع الملیئة باألـس كریة والـس احنات العـس نقل الـش
ت 2و 1مباني الوحدتین   ضـَ الیوم األراضـي الواقعة بالقرب    من محطة زابوریجیا للقوى النوویة، الُمشـغَّلتْیِن، تعرَّ

ونتیـجة لإلصـــــاـبات الثالث التي    من الموقع الصــــــناعي لمحـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة إلى قصـــــف ـمدفعي.
الت تم  ــة  الفلطی ــالي  ع ــاء  ــالكھرب ب ــداد  اإلم بخط  أضـــــرار  ــت  لحق ــا،  ــتســـــجیلھ ــا  ـــــــــ زابوریجی ــة  لمحط ابع 

 .Zaporizhzhia TPP – النوویة للقوى

غَّل للقصـــف تعادل تلك التي تنجم عن اســـتخدام قنبلة  وإنَّ العواقب التي   یحتمل أن تنجم عن تعرض مفاعل ُمشـــَ
 ذریة.

ــرعة تدابیر إلجبار   ــؤون الخارجیة األوكرانیة تدعو المجتمع الدولي إلى أن یتخذ على وجھ الســ وإنَّ وزارة الشــ
روسـیا على رفع سـیطرتھا على محطة زابوریجیا للقوى النوویة وإعادة السـیطرة على محطة القوى إلى أوكرانیا  

 .بما یكفل أمن العالم أجمع
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