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  وردت من  2022آب/أغسطس  15         َّ   رسالة مؤر خة 
 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة 

 

  

 

من البعثة الدائمة لالتحاد الروســــي لدى   2022آب/أغســــطس    15   َّ                        َّ    تلق ت األمانة مذكرة شــــفوية مؤر خة    -1
 الوكالة.

َّ                      وحسـبما هو مطلوب، ت عم م طيه المذكرة الشـفوية، مع الملحق المرفق بها، لكي تط لع عليهما جميع الدول    -2                                                    َّ  ُ                  
األعضاء.
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  أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  
  

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
 لدى المنظمات الدولية في فيينا

  2022آب/أغسطس  15فيينا، 

  n-3067الرقم: 

تهدي البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة  
ّ                         الذرية، وي شر  ف البعثة أن تفيد بما يلي. ِ  ُ            

ــل   ــكرية على محطة زابوريجيا للقوى النووية ومدينة إنيرغودار، مما يدفع  يواصـ ــن  هجمات عسـ َّ                                                                           نظام كييف شـ             
  بالوضع نحو وقوع كارثة نووية.

كيلوفولط وذلك   750آب/أغسـطس، لحقت أضـرار بمجموعة مفاتيح كهربائية مفتوحة تبلغ قدرتها    14ففي مسـاء  
وهناك أعطال طالت لوحة التحكم المركزية الخاـصة بتوزيع   ية.                 َّ                          نتيجة لقـصف آخر ـشن ته القوات المـسلحة األوكران

  ويجري العمل حاليا على تحديد مدى تلك األضرار وطابعها. الكهرباء في محطة زابوريجيا للقوى النووية.

      َّ                                                      ُّ                                 وقد أد ت األعمال اإلجرامية التي ارتكبها الجانب األوكراني إلى تضـــر ر أربعة خطوط كهرباء من أصـــل ســـبعة  
ِ ُ                                        خطوط تزو  د  محطة زابوريجيا للقوى النووية بالكهرباء.  ّ آب/أغســـطس،    15من      ً  صـــباحا     06/00وحتى الســـاعة         

ّ           في محطة زابوريجيا للقوى النووية موصـــولتين بالشـــبكة الكهربائية، ومشـــغ لتين بقدرة  6و  5كانت وحدتا القوى                                                                   
  2                      َّ            ، فهما قيد الصـيانة، أم ا الوحدتان  3و 1وفيما يتعلق بوحدتي القوى  ميغاواط على التوالي.  625ميغاواط و  805
      ُ                       ، فه ما في نمط اإلغالق البارد.4و

َّ     هذا الصــدد، فإن  نظام األمن التقني تعط ل في  في      ً                ّ             ووفقا  للمعلومات المحد ثة التي وردت                      َّ آب/أغســطس وهو ال   12              
رة بقذيفة مدفعية ه إلصـابة مباـش غيل وذلك جراء تعرضـ   ِّ                             يزال إلى حد اآلن غير قابل للتـش لحة                                                    َّ                     وج هتها القوات المـس   

َ                                              األوكرانية ص و ب  حاملة الكابالت الواقعة في محيط المنطقة األمنية.   ْ َ              

ــن ته وحدات لواء المدفعية   ــلحة األوكرانية على محطة زابوريجيا    44                  َّ                        وخالل القصـــف الذي شـ التابع للقوات المسـ
ية بمحطة القوى الحرارية الثانوية  آب/أغـسطس، لحقت أـضرار جزئ  11للقوى النووية من ناحية بلدة نيكوبول في  

  ُ ِّ                             ود م  رت بعض مرافق البنية األســــاســــية   وبمعدات أحواض التبريد بالرش التابعة لنظام تبريد المفاعالت النووية.
  الخاصة بورشة القوى المائية التابعة لمحطة زابوريجيا للقوى النووية.

ْ              زابوريجيا للقوى النووية ولم تتعط ل  عملية تشـــغيل              َّ ْ                                       وإذا لم تتضـــر ر  البنية األســـاســـية الحســـاســـة التابعة لمحطة    َّ                                 
َّ                                                                          المفاعالت، فإن  الفضل في ذلك يعود إلى التدابير المهنية والفعالة التي اتخذها الجيش الروسي.                

ــلحة األوكرانية، ع ث ر  في موقع محطة زابوريجيا للقوى النووية على   ــن تها القوات المس َ                                           وعلى إثر الهجمات التي ش  ِ ُ                                َّ                        
َّ         وـهذا األمر يؤـك  د  مرة  أخرى أن  الـجاـنب   ـتابـعة لمنظـمة حلف شــــــمال األطلســـــي.  155من عـيار   شــــــظاـيا ـقذائف         ً    ُ ِّ              

ً                              َّ                                         األوكراني ما كان ليرتك ب  أفعاال  من هذا القبيل لوال الدعم المقد م إليه من قبل األطراف الغربية الوصية عليه.       َ  ِ                       
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َّ                                                        وإن  روســيا تدعو قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية واألمم ا لمتحدة إلى إدانة األفعال التي ترتكبها ســلطات كييف     
ِّ      ً وتدعوها إلى وقف شن الهجمات على المرافق النووية وعلى المنشآت الصناعية التي يحتمل أن تشك  ل خطرا .                                                                                         

وتطلب البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي من األمانة تعميم هذه المعلومات على جميع الدول األعـضاء في الوكالة في  
  قت ممكن.أقرب و

                                                   ُ         ً                                    وتغتنم البعثة الدائمة لالتحاد الروسي هذه الفرصة لت عرب مجددا  ألمانة الوكالة عن أسمى آيات تقديرها.

 

ا للقوى النووـية في   :المرفق ة على محـطة زابوريجـي ا القوات المســـــلـحة األوكرانـي                     َّ                                                                  مخطط الهجـمات التي شـــــن تـه
 ت.صفحا 6    ٌ    ِّ                 وصور  توث  ق عواقب الهجمات،  2022آب/أغسطس  11



  

 



 

 

  
   



 

  
   



 

 

  
   



 

  



 

 

 




