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خة  تلقَّت   -1  لدى الوكالة.  من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي   2022آب/أغسطس   18األمانة مذكرة شفویة مؤرَّ

ــفویة -2 م طیھ المذكرة الش ــبما ھو مطلوب، تُعمَّ لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول    ، مع الملحق المرفق بھا،وحس
 األعضاء.
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 ترجمة غیر رسمیة

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 
 2022آب/أغسطس   18فیینا، 

 
 n-3127  :الرقم 

 

الدولیة للطاقة  تھدي البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي لدى المنظمات الدولیة في فیینا أطیب تحیاتھا إلى أمانة الوكالة 
دھـا في   ــة اإلحـاطـة التي عـق ل إلیھـا مواد جلســـ ة ویشـــــرفھـا أن تحـی ذرـی الفریق    2022آب/أغســـــطس    18اـل

كیریلوف، رئیس قوات الدفاع النووي واإلشـــــعاعي والكیمیائي والبیولوجي، والتي تتضـــــمن نتائج تحلیل   إیغور
 بشأن عمل استفزازي محتمل في محطة زابوریجیا للقوى النوویة.

 جري وزارة الدفاع الروسیة تحلیالً بشأن تطور الوضع في محطة زابوریجیا للقوى النوویة."تُ 

ض لھجـمات منھجـیة تشـــــنُّـھا القوات المســـــلـحة األوكرانـیة  2022تموز/یولـیھ    18ومـنذ   ، ـما انفكـَّت المحـطة تتعرَّ
د للصواریخ والنظم المدفعیة والمركبات الجوی  ة بال طیار.باستخدام منظومات اإلطالق المتعّدِ

ت  2022آب/أغســـــطس    18وحتى   نـَّ ا الكشـــــف عن أكثر من    12، شـــــُ ة، جرى خاللـھ ة   50ھجـم دفعـی ة ـم ذیـف ـق
 طائرات بال طیار انتحاریة على أراضي محطة القوى النوویة وفي مدینة إنیرغودار. 5و

نَّت   ــُ انطالقاً من منطقة مســتوطنتي  وأجرت وزارة الدفاع الروســیة تحقیقاً في ھذا الصــدد وحدَّدت أنَّ الھجمات ش
 مارغانیتس ونیكوبول.

 وقد أدى القصف إلى إلحاق أضرار بنظم الدعم اإلضافیة التابعة للمحطة وكذلك بمرافق حفظ الحیاة في إنیرغودار. 

ــرفة علیھ، یُحاولون   ــیة، فإنَّ الجانب األوكراني، بالتعاون مع الجھات األمریكیة المشـ ووفقاً لوزارة الدفاع الروسـ
قلب الوضــــع لصــــالحھم من خالل التســــبُّب فیما یعتقدون أنَّھ مجرد حادث بســــیط یقع في محطة القوى النوویة  

 والتسبب بالتالي في تعطیل تشغیل المحطة بشكل عادي ومأمون، ومن ثمة إلقاء اللوم على روسیا.

ن ھجمات على المحطة وأنّھ ثمة وقد ادَّعى الجانب األوكراني مراراً وتكراراً أنَّ القوات المســـلحة الروســـیة تشـــُّ 
 أسلحةٌ ثقیلةٌ روسیةٌ متمركزة داخل المحطة وتُستخَدُم لقصف المرافق التابعة للقوات المسلحة األوكرانیة.

ونحن مـستعدون لتزوید الوكالة بـصور حقیقیة عالیة الدقة تبّیُِن أنَّنا ال نـضع أـسلحة على أراـضي ھذه المحطة، ناھیك  
 وقد أبلغت وزارة الدفاع الروسیة األمین العام لألمم المتحدة السید أنطونیو غوتیریش بذلك.   ة. عن األسلحة الثقیل 

وإنّنا ندرك أنّھ یُمكن للجانب األمریكي، في ظل توافر عدد كبیر من السـواتل األجنبیة العسـكریة والتجاریة، تقدیُم  
 المعلومات نفسھا إلى الجمھور العالمي.



INFCIRC/1022 
 الملحق
 2الصفحة 

 
 تزاُل الوالیات المتحدة األمریكیة تلتزُم الصمت بشأن بیانات موضوعیة تتعلّق بعملیات  ولكن وفي الوقت نفسھ، ال

ُع نظام كییف على اإلفالت من العقاب ویســاِھُم في  القصــف وبالوضــع الســائد في محطة القوى النوویة، مما یشــّجِ
 تمھید الطریق نحو وقوع كارثة نوویة محتملة في أوروبا.

ــتنتاجات الوكالة  وأودُّ أن أشــیر إلى أنَّ  ھ لیس من قبیل الصــدفة أن تنقُل وســائل اإلعالم على نطاق واســع، بدالً من اس
ــتنتاجاِت خبراء من وكالة مراقبة   ــتنتاجات، اسـ ــتخالص مثل ھذه االسـ الدولیة للطاقة الذریة وھي الوكالة المخولة السـ

العاصمة) و من بعض المؤسسات المماثلة األخرى  األسلحة ونزع السالح التابعة للوالیات المتحدة األمریكیة (واشنطن  
 .التابعة لبلدان غربیة تُفید بأنَّھ من غیر المرجحِ وقوعُ كارثٍة واسعة النطاق في محطة زابوریجیا للقوى النوویة 

انیة الخاصـة بمفاعالت محطة القوى النوویة   مك األغلفة الخرـس تنتاجات ھؤالء الخبراء، یبلغ ـس أمتار،   10فوفقاً الـس
نُھا من الصمود في وجھ حادثات من قبیل تحطم طائرة مدنیة  مة وُمشیَّدة على نحو یمّكِ  .كما أنَّ المحطة مصمَّ

ض أـحد مرافق الخزن الـجاف للوقود النووي   ي تعرُّ اُد احتـمال أن یؤّدِ ھ ال یُمِكُن اســـــتبـع ومع ذـلك، فھم یقولون إنـَّ
ر الكبیر إلى وقوعِ تلوث إشــعاعي في المنطقة على امتداد  المســتھلك إلى إصــابة مباشــرة بقذائف مدفعیة من العیا

ــعاعھا إلى  ــل شـ ــل    20دائرة یصـ كم، وإلى وقوع حالة طوارئ في أحد المفاعالت النوویة على امتداد دائرة یصـ
دوَن أنَّ تقدیراتھم في ھذا الصـدد تشـیر إلى أنَّ مخاطر انتشـار اإلشـعاعات   كم كحد أقصـى.  30شـعاعھا إلى   ویُؤّكِ

 نحاء أوروبا ستكون ضئیلة.في أ

وـبالـتالي، ووفـقاً للخبراء األمریكیین، ـفإنَّ عواـقب ـحادـثة نووـیة یحتـمل وقوعـھا في محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة  
 ستكوُن محدودةً ولن یكون لھا تأثیر في أراضي البلدان األوروبیة.

َر األمانة العامة لألمم المتحدة والمجتمع الدولي بأســره بأنَّ الســبب الرئیســي للحادثین اللذین   ومع ذلك، أودُّ أن أذّكِ
ــرف النظر عن حقیقة أنَّ الحالة األولى   ــیما للقوى النوویة، بص ــرنوبل ومحطة فوكوش وقعا في كل من محطة تش
كان نتیـجة تـجارب أجریت بشـــــأن مـفاعالت نوویة وأنَّ الـحالة الـثانـیة كانت نتیـجة وقوع زلزال وتســـــونامي، ھو 

لدعم، واالضـطرابات التي طالت اإلمدادات بالكھرباء، وانقطاع التیار الكھربائي بشـكل جزئي وكامل  تعطُُّل نظم ا
 في نظم التبرید، مما أدى إلى ارتفاع حرارة الوقود النووي بشكل مفرط و إلى تدمیر المفاعل.

ض أكثر من  ـشخص   4  000وتوفي قرابة   بلداً أوروبی�ا للتلوث بالنظائر المـشعة. 20ونتیجة لكارثة تـشرنوبل، تعرَّ
یت عشــرات اآلالف من حاالت التشــوه الخلقي لدى حدیثي الوالدة،   جراء التعرض المباشــر لإلشــعاعات، وأحصــِ

ت مئات اآلالف من حاالت اإلـصابة بالـسرطان. صـَ ّخِ وھذه األرقام ال تـشمل عواقب اإلجالء القـسري لما یـصل    وشـُ
 ملیون شخص جرعات عالیة من اإلشعاعات. 5.5شخص وحقیقة تلقي أكثر من   100 000إلى  

بید أنھ جرى بشـكل قسـري، وعلى  وفي فوكوشـیما، قد یبدو للوھلة األولى أنَّ األمر یتعلق بعواقب طفیفة فحسـب.
ـشخص، وإنَّ األجیال القادمة ھي التي ـستتأثر جراء عواقب المیاه المـشعة   500 000مراحل، إجالء ما یـصل إلى  

 التي أفِرَغت في المحیط.

 ومع ذلك، یبدو أنَّ ھذا األمر بات طي النسیان.

ووفـقاً لخبرائـنا، ـفإّن نشـــــوء ـحاـلة مـماثـلة في محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة جراء األفـعال التي ترتكبـھا القوات  
 انیة أمٌر وارٌد.المسلحة األوكر
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فعلى ســبیل المثال، إذا حصــلَت خالل حالة طوارئ أعطال في مولدات الدیزل االحتیاطیة والمضــخات المنقولة،  
فإنَّ حرارة قلب المفاعل ســترتفع بشــكل مفرط وســیؤدي ذلك بالتالي إلى تدمیر مرافق المفاعالت في أكبر محطة 

ــبَّب في ان ــیتس ــارھا على مدى مئات  للقوى النوویة في أوروبا، مما س ــعة إلى الغالف الجوي وانتش بعاث مواد مش
 الكیلومترات.

ومن شـأن حالة طوارئ من ھذا القبیل أن تتسـبب في ھجرة أعداد ھائلة من السـكان وأن تكون لھا عواقب كارثیة 
ـمات األوروبـیة  أكبر مـقارـنة بعواـقب أزـمة الـطاـقة والـغاز المـحدـقة ـبأوروـبا، على النحو اـلذي تنـبأ ـبھ ـعدد من المنظ

 المختصة.

وقد أُفیَد أیضاً بأنَّ األمین العام لألمم المتحدة السید أنطونیو غوتیریش یخطط لزیارة مدینة أودیسا في إطار رحلتھ  
ا المعتزم إجراؤھـا في الفترة من   ُط    .2022آب/أغســـــطس    19إلى    17إلى أوكرانـی وبحلول ھـذا الموعـد، تخّطِ

نفـیذ عـمل اســـــتفزازي ـمدبَّر یتمـثل في افتـعال ـكارـثة في محـطة زابوریجـیا للقوى  القوات المســـــلـحة األوكرانـیة لت
النوویة ذات منشأ بشري، یشمل وقوع تسربات إشعاعیة، والمساس بسالمة مرفق تخزین النفایات النوویة، وجعل 

 مفاعل محطة القوى النوویة ینتقل إلى العمل وفقاً لنمط التشغیل الشاذ.

من المفترض أن یكون كل ذلك نتیجة لألعمال العســكریة التي تنفذھا    لمســلحة األوكرانیة،وبحســب نوایا القوات ا
لـــــــ "عدم كفاءة" األخصــائیین الروس الُمدَّعى    نتیجةالقوات المســلحة الروســیة على أراضــي المحطة النوویة، و

 ضلوعھم في تشغیل المرفق النووي.

ُط  وفي إطار تحضیرھا لھذا العمل المدبَّر المخطط تنف یذه خالل الزیارة التي یعتزم السید غوتیریش إجراءھا، تخّطِ
القوات المسـلحة األوكرانیة لنشـر مراكز مراقبة إشـعاعیة، بشـكل كامل، ضـمن التشـكیالت والوحدات العسـكریة  
والوحدات الفرعیة المنتشــرة في منطقة زابوریجیا الخاضــعة لســیطرة أوكرانیا، وھي تشــكیالت ووحدات تابعة 

% من الجنود بمعدات الوقایة الكیمیائیة  100ة القوات العسـكریة "دنیبر"، وذلك من أجل تزوید ما نسـبتھ  لمجموع
ــائر تدابیر األمان. ــعاعیة وس ــأن الوقایة الكیمیائیة واإلش ــعاعیة والنوویة، وإجراء تدریبات بش  والبیولوجیة واإلش

ــل   ــتعداد بحلول  أوام 44وعلى وجھ الخصـــوص، تلقت وحدات لواء المدفعیة المنفصـ آب/أغســـطس    19ر باالسـ
وفي منطـقة محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة،    للـتدـخل في ـظل ظروف تلوث إشــــــعاعي یـطال أراضـــــي المنطـقة.

التابعة للكتیبة المعنیة بالوقایة الكیمیائیة والبیولوجیة    704یجري العمل أیضـاً على نشـر وحدات الكتیبة المنفصـلة  
 ات المسلحة األوكرانیة.واإلشعاعیة والنوویة في القو

 ومن المقرر شنُّ ھجمات بالمدفعیة انطالقاً من مدینة نیكوبول.

ً   ھذا "األداء" كونیوس ارتفاع في مستویات اإلشعاع و"مؤثراٌت خاصة"    حدوث تحذیرات للجمھور بشأنب  مصاَحبَا
األمین العام لألمم المتحدة وفي المجتمع  وإنَّ ھذا العمل المدبَّر یجري التحضـــــیر لتنفیذه بھدف التأثیر في   أخرى.

 الدولي من أجل التكتُّم على قرارات لصالح كییف.

ــتفزازي في إنشــــاء منطقة محظورة على امتداد   ویتمثل الھدف النھائي المزمع تحقیقھ من خالل ھذا العمل االســ
ى أراـضي محطة زابوریجیا  كم، حتى یتـسنى اـستقدام قوات دولیة ومراقبین أجانب إل  30دائرة یـصل ـشعاعھا إلى 

 للقوى النوویة، واتھام القوات المسلحة الروسیة بارتكاب أعمال إرھاب نووي.



INFCIRC/1022 
 الملحق
 4الصفحة 

 
وكخالـصة اـستناداً لما ـسبق ذكره، نَودُّ اـسترعاء انتباھكم إلى حقیقة أنّھ في حال تواـصل تفاقم الوـضع الـسلبي فیما 

في  6و 5وویة، فإنَّ مـسألة النظر في وـضع الوحدتین  یتـصل بعملیات القـصف التي تـشنُّھا أوكرانیا على المحطة الن
 حالة "االحتیاط على البارد" تصبح واردةً، وھو ما سینتج عنھ إغالق محطة زابوریجیا للقوى النوویة بالكامل.

ــرائح المرفقة، على جمیع الدول   ــي من األمانة تعمیم ھذه المعلومات، والشــ وتطلب البعثة الدائمة لالتحاد الروســ
 ء في الوكالة في أقرب وقت ممكن.األعضا

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

 

 

 

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 فیینا
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