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 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة 

 

 

 

من البعثة الدائمة لالتحاد الروســــي لدى    2022آب/أغســــطس   8تلقَّت األمانة مذكرة شــــفویة مؤرخة  -1
 الوكالة.

م طیھ المذكرة الشفویة   -2  .لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاءوحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ

 



INFCIRC/1016 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 2022آب/أغسطس   8فیینا، 

 n-2983الرقم:  

تھدي البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي لدى المنظمات الدولیة في فیینا أطیب تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة  
 ف البعثة أن تفید بما یلي.الذریة، ویُشرِّ 

ــتھدف محطة  ــتفزازات اإلجرامیة التي تسـ على الرغم من المعاییر الدولیة والدعوات المطاِلبة بوقف فوري لالسـ
ــیة والعاملین فیھا، وبالتالي   ــاس زابوریجیا للقوى النوویة، یواصــل نظام كییف تھدید أمن ھذه المحطة وبنیتھا األس

 قوع كارثة تكنولوجیة ھائلة.تھیئة الظروف التي تؤدي إلى و

ــلحة األوكرانیة مرة أخرى محطة زابوریجیا للقوى النوویة   6و 5ففي یومي  ــطس ھاجمت القوات المسـ آب/أغسـ
وأطلقت    من خالل شــن ھجمات بالمدفعیة على أھداف البنیة األســاســیة البالغة األھمیة للمحطة ومدینة إینرغودار.

 عشرین قذیفة خالل ھذه الھجمات.

قذائف بالقرب من مركز التدریب   3، أدى القصـف األوكراني (سـقطت  45/14آب/أغسـطس، في السـاعة   5وفي 
ة المفتوـحة) إلى إغالق المحول اآللي   ائـی اتیح الكھرـب ا مجموـعة المـف ة التي توـجد فیـھ ة المـجاورة للمنطـق في المنطـق

، أدى عزل الطاقة  3وفي الوحدة رقم  .2ورقم   1وخط الجھد العالي الذي یوفر الكھرباء االحتیاطیة للوحدتین رقم 
 .2عن قسم الكھرباء العادي إلى إطالق القناة الثانیة لنظام األمان ومولِّد الدیزل رقم 

قذائف) على معدات مناولة   4، شــن الجانب األوكراني قصــفاً مدفعی�ا (45/16آب/أغســطس، في الســاعة   5وفي 
د ال الھـی ابـیب في اـندالع حریق جرت    روجین.النفط وزـیت الوقود وموقع أجھزة اســـــتقـب وتســــــبب تلف خط األـن

السـیطرة علیھ في موضـعھ بسـبب اإلجراءات المھنیة السـریعة التي اتخذھا العاملون في محطة زابوریجیا للقوى  
ــي. ــغیل مصــدر الكھرباء االحتیاطیة (مولِّدات الدیزل) لتوفیر األمان للوحدات    النوویة والجیش الروس وجرى تش

ولحســن الحظ، لم تصــب القذائف األوكرانیة أجھزة الھیدروجین نفســھا أو محطة النتروجین    المحطة.العاملة في 
واألكســـجین الواقعة بالقرب من المنطقة التي تعرضـــت للقصـــف، وبالتالي حال ذلك دون نشـــوب حریٍق أكثر  

 خطورة واحتمال وقوع حادٍث إشعاعي في أكبر محطة للقوى النوویة في أوروبا.

وانفجرت    ، شــنت وحدات القوات المســلحة األوكرانیة ھجوماً جدیداً.42/19أغســطس، في الســاعة  /آب 6وفي 
متر فقط من وحدة القوى   200ملم بجوار مخزن الوقود المســتھلك وعلى بعد    155ثالث قذائف مدفعیة من عیار 

 وأُصیب شخص واحد بجروح. العاملة.

ووفقاً للمعلومات المتاحة،    وأصــبحت الھجمات ضــد محطة زابوریجیا للقوى النوویة "ســمة ممیزة" لنظام كییف.
فإنَّ الســلطات األوكرانیة تعلق أملھا على "العمل المتقن" لجنود المدفعیة التابعین لھا الذین یزعمون أنھم یوجھون  

وھذه العقلیات ال تتحمل    ق أي ضـرر بالبنیة األسـاسـیة".ضـرباتھم إلى "األماكن المزدحمة باألفراد فقط دون إلحا
أي انتقاد فحســب، بل تتجاوز أیضــاً جمیع معاییر الخیر والشــر مما یدل على أنَّ نظام زیلینســكي فقَد تماماً القدرة  

 على التفكیر السلیم والعقالني.

 

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة



 

ــمن أعمال اإلرھاب النووي.ونرى أنَّ األعمال التي یقوم   ولدینا معلومات تثبت أنَّ    بھا الجانب األوكراني تقع ضـ
أوكرانـیا تخطط عن عـمٍد لســـــیـناریوـھات أخرى لتھیـئة الظروف التي من شـــــأنـھا وقوع ـحادث نووي في محـطة 

ة. ا للقوى النووـی ة    زابوریجـی ــل المحـطة عن شـــــبـك ة لفصـــ ارات مختلـف ة أمور، وجود خـی وھي تفترض، في جمـل
لكھرباء األوكرانیة من خالل ما یلي: إصـدار أوامر من مركز اإلرـسال في منطقة زابوریجیا بقطع االتصـال عن ا

المحـطات الفرعـیة التي ـلدیـھا ـفائض في الكھرـباء وإغالق محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة؛ وإیـقاف إـمدادات الـغاز  
تي توفِّر الكھرباء االحتیاطیة لإلیفاء باحتیاجات  » الDTEKالطبیعي إلى «محطة القوى الحراریة «التابعة لشركة  

 المحطة، ووضع قیود على حصول شبكة الكھرباء في أوكرانیا على الكھرباء من المحطة، إلخ.

داعمین   د اـل أیـی ا لوال ـت ام بـھ ل القـی ان من المســـــتحـی ا كییف ـك ذتـھ ال التي اتـخ ذه األعـم أنَّ جمیع ـھ ونحن مقتنعون ـب
نَّ حكومات الدول الغربیة تواصـــل تعریض ســـالمة مواطنیھا للخطر من أجل قیام  وھذا یكشـــف أ الغربیین لھا.

ة. ال االســـــتفزازـی ذه األعـم اـنب األوكراني بـھ ة،    الـج ا للقوى النووـی ة زابوریجـی ادث في محـط ة وقوع ـح اـل وفي ـح
تمتد ألكثر من  عاعي (ـس ث اإلـش مل منطقة التلوُّ تـش یبلغ طولھا حوالي   5300ـس ومتراً)  كیل  420كیلومتر مربع، وـس

ســكان كییفســكایا، وزابوریجیا، وخاركوفســكایا، وبولتافســكایا، وخیرســونســكایا، وأودیســكایا، ونیكوالیفســكایا،  
یا   وكیروفوغرادـسكایا، وأقالیم فینیتـسكایا، والجمھوریتین الـشعبیتین دونیتـسك ولوغانـسك، والمناطق الحدودیة بین روـس

ویمكن أن تزداد الحالة ـسوءاً بـسبب األحوال الجویة الـسیئة وامتداد    ا. وبیالروس، فضـالً عن مولدوفا وبلغاریا ورومانی 
ــرنوبـیل   ا ومخزن الوقود النووي في محـطة تشــ ة إلى محـطة القوى النووـیة في جنوب أوكرانـی ث المحتمـل ة التلوُّ منطـق

الحة لفترة  وســیصــبح البحر األســود ومضــیق البوســفور غیر مناســبین للم   للقوى النوویة، فضــالً عن شــرایین المیاه. 
ثة بمستویات عالیة من اإلشعاع   طویلة.   .وستكون شواطئ أبخازیا وبلغاریا وجورجیا ورومانیا وتركیا ملوَّ

ــلحة األوكرانیة في محطة زابوریجیا   ــبب فیھ القوات المس ــي بانتظام نتائج التدمیر الذي تتس ویوثِّق الجانب الروس
رة بالفیدیو عن الھجمات التي شــنھا  ولدینا األدلة الالزمة في ھذا ال  للقوى النوویة. صــدد منھا صــور ومواد مصــوَّ

 آب/أغسطس. 6و 5نظام كییف على المحطة یومي 

وفي الوقت الـحالي، ال یزال الوضـــــع اإلشــــــعاعي في محـطة زابوریجـیا للقوى النوویة وفي المنطـقة المحیـطة بھ 
معدات التي تتطلب اإلصالح وفقاً لتخصصھم  ونوفر وصول عاملي محطة زابوریجیا للقوى النوویة إلى ال طبیعی�ا.

 ونكفل توفیر قطع الغیار وفقاً لالحتیاجات.  ومستوى التفویض.

وفي الوقت نفـسھ، ما زلنا نالحظ عدداً متزایداً من الحاالت التي یمارس فیھا الجانب األوكراني "الـضغط النفـسي"  
ة. ا للقوى النووـی انتظـام  ویُجري ممث  على العـاملین في محطـة زابوریجـی ا ـب انون في أوكرانـی اذ الـق لو وكـاالت إنـف

دیمھم   ة تـق اـل ة في ـح ائـی اذ إجراءات جـن اتـخ ا ـب ددونھم فیـھ اربھم یـھ ة ومع أـق املین في المحـط ة مع الـع اتفـی ات ـھ الـم مـك
وقد الحظنا حاالت عدیدة لعاملین في المحطة توقفت    المسـاعدة إلى الجانب الروسـي أو قبولھم الجنسـیة الروسـیة.

 أیار/مایو. 9ن دفع األجور لھم وفصلتھم ألنھم شاركوا في فعالیات االحتفال بمناسبة یوم النصر في أوكرانیا ع

ومرة أخرى، نحث األمم المتحدة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فـضالً عن البلدان التي لھا تأثیر على نظام كییف  
وكراني لمحطة زابوریجیا للقوى النوویة،  على بذل كل ما في وســعھا لضــمان الوقف الفوري لقصــف الجانب األ

 قبل أن یسفر ھذا القصف عن عواقب وخیمة على البشریة بأسرھا.

ــاء في الوكالة في   ــي من األمانة تعمیم ھذه المعلومات على جمیع الدول األعضــ وتطـلب البعـثة الدائـمة لالتـحاد الروســ
 .أقرب وقت ممكن 

 ھذه الفرصة لتُعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أسمى آیات تقدیرھا.وتغتنم البعثة الدائمة لالتحاد الروسي  

 

 [الختم] [التوقیع]


	نشـرة إعلاميــة



