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 البعثة الدائمة ألوكرانیا 
 المنظمات الدولیة لدى 

 في فیینا 
 2022آب/أغسطس   9فیینا، 

 
 60013- 197-36/ 4131الرقم: 

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

ف البعثة أن تفید بما یلي.  الذریة، ویُشّرِ

اء القصــف الذي شــنَّتھ القوات المســلحة الروســیة في  على محطة زابوریجیا للقوى   2022آب/أغســطس   6جرَّ
 النوویة ومدینة إینیرھودار، أصیب أحد موظفي المحطة بجروح بسبب إحدى الشظایا.

شـخص، من  500یناھز   -دون في الموقع لحظة وقوع القصـف (عددھم اإلجمالي  وكان المحتلون الروس الموجو
 موظفي روزاتوم ومن األفراد العسكریین) قد تحصَّنوا على نحو مسبق قبل بدء القصف.

وقد ألحق القصـف أضـراراً بثالثة أجھزة كشـف خاصـة بالرصـد اإلشـعاعي في موقع مرفق الخزن الجاف للوقود  
ا جعل  ــتھلك، ممَّ ــتحیالً في حاِل تدھور  المس ــب أمراً مس ــدي في الوقت المناس ــف المبكر والتص اتخاذَ تدابیر للكش

 الوضع اإلشعاعي أو انبعاث إشعاعات من حاویات الوقود المستھلك.

ــتھـلك (ـعددـھا اإلجـمالي   ة أن تكون ـحاوـیات الوقود المســ اـی ة منـھا على    174 - ومن المرجح للـغ ـحاوـیة تحتوي ـكل ـحاوـی
ــلـحة  مجمـعة وقود   24 ــتـھدـفة من طرف القوات المســ ــتھـلك) الموجودة في منطـقة خزٍن مفتوـحة ھي األغراض المســ مســ

 . الروسیة 

ــیة قصــف موقع محطة زابوریجیا للقوى النوویة  2022آب/أغســطس   7وفي  ــلحة الروس ، واصــلت القوات المس
("المحـطة    »ZNPP - Kakhovska substationكیلوفولط «  750وألحـقت أضـــــراراً ـبالخط العلوي الـبالـغة ـقدرـتھ  

َل نظام اإلیقاف الطارئ الخاص    محطة زابوریجیا للقوى النوویة"). -الفرعیة كاخوفســــكا  ونتیجة للقصــــف، فُعِّ
 باألمان في إحدى وحدات القوى.

وى خط    ویجري العمل حالی�ا على تبرید وحدة القوى ھذه. وبالتالي، لم یتبقَّ في محطة زابوریجیا للقوى النوویة ـس
ِر ھذا الخط األخیر، فإنَّ محطة زابوریجیا للقوى    واحد إلمداد المحطة بالقوى الكھربائیة.توجیھ   رُّ ــَ وفي حال تَضــ

 النوویة ستصبح مفصولة بالكامل عن مصادر الطاقة.

ْف نُظم الرصـــد اإلشـــعاعي في محطة 2022آب/أغســـطس   8من صـــباح یوم    00/06وحتى الســـاعة   ، لم تَكشـــِ
ــواء في الموقع أو داخل المناطق الخاضــعة  زابوریجیا للقوى النوویة   ــعاعي، س عن أي تغیّرات في الوضــع اإلش

 إلجراءات المراقبة اإلشعاعیة المحیطة بالموقع.

كما أنَّ الموظفین األوكرانیین العاملین في محطة زابوریجیا للقوى النوویة یواصلون العمل وبذل كل الجھود من أجل ضمان  
نُّھ القوات المســـلحة  األمان النووي واإلشـــعاعي، وی  تخذون أیضـــاً كافة اإلجراءات للتخفیف من عواقب القصـــف الذي تشـــُ

 .الروسیة 

دة ومخطط لھا  وإنَّ ما ســبق ذكره یشــیُر إلى أنَّ األفعال التي ترتكبھا القوات المســلحة الروســیة ھي أفعال متعمَّ
قة. لَت روـسیا محطة زابوریجیا للقوى النوو بـشكل جید وُمنسـَّ یة إلى إحدى قواعدھا العـسكریة وھي تـَستَخِدُم  فقد حوَّ

 ھذه المحطة بشكل غیر قانوني ألغراض عسكریة.

 



 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أمانة

ولطالما عِملَت القوات المسلحة الروسیة على نشر ما لدیھا من معدات عسكریة ثقیلة ومنظومات قذائف وذخائر  
َر ما ال یقل عن عشرات الوحدات من ھذه المعدات مباشرة داخل قاعتي تربینات  وقد نُشِ  ومتفجرات، في ھذا الموقع.

من محطة زابوریجیا للقوى النوویة، وھو ما یعني أنَّ ھاتین الوحدتین جرى في واقع األمر   2و  1وحدتْي القوى  
 تلغیُمھما.

قوى النوویة الواقع خارج حوض  وفي وقت سابق، لغَّم المحتلون الروس أیضاً الخط الساحلي لمحطة زابوریجیا لل 
وباإلضافة إلى ذلك، تتَِّخذُ القوات المسلحة الروسیة من   التبرید كما لغَّموا ساحَل خزان كاخوفكا، المتاخم للمحطة.

المحطة غطاًء لقصف المدن الخاضعة لسیطرة أوكرانیا والواقعة في الجانب المقابل من نھر دنیبرو، وعلى وجھ 
د للصواریخ.التحدید منطقي مارغا  نیتس ونیكوبول، وذلك باستخدام منظومات اإلطالق المتعّدِ

وإنَّ مثل ھذه األفعال التي یرتكبھا المحتلون الروس في محطة زابوریجیا للقوى النوویة تھِدُف إلى تدمیر البنیة 
 . األساسیة للمحطة، وكذلك إلى فصلھا عن نظام الطاقة األوكراني وقطع الكھرباء في جنوب البلد

وینبغي عدم استبعاد إمكانیة ارتكاب المحتلین الروس أفعاالً أخرى (ترتكبھا القوات المسلحة باالشتراك مع ممثلي 
التابعة لجمیع   الكھرباء في المحطة بشكل كامل وتشغیَل مولدات الدیزل  روزاتوم) قد تشمل التسبَُّب في انقطاع 

الموجود النووي  الوقوِد  تبرید  أجل  من  القوى  المستھلك    وحدات  الوقود  وأحواِض  النوویة  المفاعالت  جمیع  في 
 التابعة لكل وحدة من وحدات القوى. 

قُون بشكل مباشر ما   كما أنَّ ممثلي روزاتوم، الذین یستمرون في البقاء في موقع المحطة بشكل غیر قانوني، ینّسِ
ظام الطاقة األوكراني من خالل توجیھ إلى فصل محطة زابوریجیا للقوى النوویة عن ن  ھادفة  یُرتََكُب من أفعال

 ب جمیع الخطوط التي تَربُِط المحطة بشبكة الكھرباء وذلك باستخدام القصف المدفعي.وضربات محدَّدة ص

المذكرة الشفویة على وجھ  م ھذه  أن تعّمِ الذریة  للطاقة  الدولیة  الوكالة  الدائمة ألوكرانیا من أمانة  البعثة  وترجو 
 میٍة على جمیع الدول األعضاء في الوكالة.السرعة كنشرةٍ إعال

للوكالة الدولیة للطاقة   وتغتنم البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى المنظمات الدولیة في فیینا ھذه الفرصة لتعرب مجدداً 
 الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 [الختم] [التوقیع] 
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