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خة    2022آب/أغسطس  9رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة 

 

 

 

خة  تلقَّت   -1  لدى الوكالة.  من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي  2022آب/أغسطس    9األمانة مذكرة شفویة مؤرَّ

م طیھ المذكرة الشفویة لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاء. -2  وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ
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 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 
 2022آب/أغسطس   9فیینا، 

 
 n-3003الرقم  

 
تھدي البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي لدى المنظمات الدولیة في فیینا أطیب تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة  

ف البعثة أن تفید بما یلي.  الذریة، ویُشِرّ

فیما یتعلق باســتمرار عملیات القوات المســلحة األوكرانیة في محطة زابوریجیا للقوى النوویة ومدینة إنیرغودار،  
م الجانب الروسي معلومات وإیضاحات إضافیة بشأن ھذه المسائل.  یُقّدِ

آب/أغســـطس أســـفر عن إلحاق أضـــرار   5كرانیة في من المؤكد أن القصـــف الذي شـــنتھ القوات المســـلحة األو
ــتركة، ومرفق التحلیل   ــناعیة للمحطة: مجموعة المفاتیح الكھربائیة المفتوحة، ومحطة الوقود المشـ بالمرافق الصـ

ونتیجة للضــربات التي أُطِلقت على مجمعات  ولحقت أضــرار بخطوط أنابیب نُظم الغاز في المحطة. الكھربائي.
 یدروجین، اندلع حریق بسبب االشتعال ولكنھ أُخِمد.الھأجھزة استقبال  

ر خط نقل الكھرباء العالي الفلطیة الذي تبلغ قدرتھ  ــرَّ  -كیلوفولط في محطة زابوریجیا للقوى النوویة    330وتضــ
ر العاملون األوكرانیون المختصــون بالتشــغیل فصــل   محطة القوى الحراریة في زابوریجیا. وفي ھذا الصــدد، قرَّ

ــبكة وإغالقھا.إحدى الو وتعیق المحاوالت المكثَّفة التي   حدات العاملة في محطة زابوریجیا للقوى النوویة عن الشـ
ار   دَء في أعـمال اإلصـــــالح إلـعادة التـی اء الـمذكور الـب ة لـتدمیر خط الكھرـب ا القوات المســـــلـحة األوكرانـی تقوم بـھ

 الكھربائي العادي في محطة زابوریجیا للقوى النوویة.

وھناك  ف ضـــواحي مدینة إنیرغودار، انقطعت إمدادات الكھرباء والمیاه عن المدینة لعدة ســـاعات.ونتیجة لقصـــ
 ولحقت أضرار بالمصحة والمستوصف في محطة زابوریجیا للقوى النوویة. قتلى بین السكان المدنیین.

ظایا    آب/أغـسطس، أصـاب الجانب األوكراني محطة زابوریجیا للقوى النوویة بذخیرة عنقودیة 6وفي  ببت الـش تـس
المتطایرة منھا في إصــابة الموقع الذي تقع فیھ منطقة تخزین الوقود النووي المســتھلك الجاف، فضــالً عن محطة 

عاع. تھلك،   نظام الرصـد التلقائي لإلـش وفي الوقت الحالي، لم یُعثر على أي ضـرر في حاویات الوقود النووي المـس
 لإلشعاع قید التشغیل.وجمیع أجھزة استشعار نظام الرصد التلقائي  

آب/أغســـطس، أُصـــیب أحد العاملین فیھا بجروح ونُِقل إلى   6وأثناء قصـــف محطة زابوریجیا للقوى النوویة في 
 المستشفى في حالة متوسطة الخطورة.

آب/أغـسطس، ارتكب نظام زیلینـسكي عمالً جدیداً من أعمال اإلرھاب النووي على مرافق البنیة األـساـسیة   7وفي 
في محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة إلـحداث ـكارـثة إنســـــانـیة على أراضـــــي إقلیمي خیرســـــونســــــكاـیا    النووـیة

ــكان    44وقصــفت وحدات من لواء المدفعیة األوكراني  وزابوریجیا. المحطةَ من منطقة مارغانیتس المأھولة بالس
ر خط نقل الكھرباء العالي   الواقعة على الشاطئ المقابل لمستودع كاخوفكا.  الفلطیة "كاخوفكا".وتضرَّ

 

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة



 

ة المفتوحـة   ائـی اتیح الكھرـب ائي أدى إلى تلف مجموعـة المـف ار الكھرـب اجئ في التـی اع مـف ك، وقع ارتـف ذـل ونتیجـة ـل
وعـندـما توقف تشـــــغـیل خط نـقل الكھرـباء "ـكاخوفـكا"، توقـفت   كیلوواط) دون التســــــبب في اـندالع حریق. 750(

التي ـكاـنت تعـمل بنســــــبة    4إـمدادات الكھرـباء إلى نـظام التحكم واألـمان في محـطة القوى النووـیة في الوـحدة رقم  
 ٪ من قدرتھا التشغیلیة، مما أدى إلى إطالق نظام الوقایة في حالة الطوارئ في ھذه الوحدة.10

ر الـعاملون األوكرانیون في المحـطة تبرـید الوـحدة رقم   ریجـیا للقوى النووـیة، وـكذـلك تخفیف  في محـطة زابو  4وقرَّ
اء في الوحـدتین رقم   اء في الوحـدتین رقم   .6ورقم    5أحمـال الكھرـب ت أحمـال الكھرـب ت الحـالي، ُخفِّـف وفي الوـق

 مستمراً.  4میغاواط، وال یزال تبرید الوحدة رقم  500إلى   6ورقم   5

انقطاع   40نة إنیرغودار، ُعثِر على أكثر من ونتیجة للـضربات األوكرانیة المتواـصلة على البنیة األـساـسیة في مدی
في خطوط الكھرباء داخل أراضـي المدینة، وھناك ضـحایا بین السـكان المدنیین منھا عامل في محطة زابوریجیا  

 للقوى النوویة.

 ة. وال تزال القیاسات اإلشعاعیة البیئیة في محطة زابوریجیا للقوى النوویة ضمن الحدود المسموح بھا لھذه المنطق

ویدعو الجانب الروسي المجتمع الدولي إلى إیالء أكبر قدٍر من االھتمام وإدانة القصف الذي تشنھ القوات المسلحة  
األوكرانیة على محطة زابوریجیا للقوى النوویة بـشدة، والذي تترتب علیھ عواقب وخیمة على إقلیم ـشاـسع بما في 

 ذلك أوروبا بأسرھا.

الدولیة للطاقة الذریة، فضــالً عن الدول التي لھا تأثیر خاص على القیادة األوكرانیة  ونحث األمم المتحدة والوكالة  
انیة التي یمكن أن تؤدي إلى وقوع أكبر حادث نووي في  تفزازیة اإلجرامیة والالإنـس على وضـع حٍد لألعمال االـس

 التاریخ.

على جمیع الدول األعـضاء في الوكالة في وتطلب البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي من األمانة تعمیم ھذه المعلومات  
 أقرب وقت ممكن.

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

 

 [الختم] [التوقیع]
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