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خة     2022آب/أغسطس  23رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى الوكالة

  

 

 

 

خة   -1   .من البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى الوكالة 2022آب/أغسطس  23تلقَّت األمانة مذكرة شفوية مؤرَّ

م طيَّه المذكرة الشفوية وُملحقها لكي تطلع عليهما جميع الدول األعض  -2  اء.وحسبما هو مطلوب، تُعمَّ

 



INFCIRC/1026 

  أمانة 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى
  المنظمات الدولية في فيينا

  

  2022آب/أغسطس  23فيينا، 

  64153-197-4131/36الرقم: 

  

ة   اـق ة للـط دولـي ة اـل اـل ة الوـك اـن ا إلى أـم اتـه ا أطـيب تحـي ة في فييـن دولـي ا ـلدى المنظـمات اـل دائـمة ألوكرانـي ة اـل تـهدي البعـث
ف البعثة أن تُبِلَغ بالمعلومات المحدَّثة التالية بشأن الوضع في محطة زابوريجيا للقوى النووية خالل  الذرية، ويـُشِرّ

  .2022آب/أغسطس  22إلى  11الفترة من 

فَت القوات المســـلحة الروســـية إدارةَ اإلطفاِء الواقعةَ خارج أراضـــي محطة  2022آب/أغســـطس   11في  ــَ ، قَصـ
مة لحماية المحطة من الحرائق في حال وقوع حاالت طوارئ في محطة القوى   زابوريجيا للقوى النووية والمصـمَّ

  .النووية

ائيـ 2022آب/أغســـــطس    13وفي   اتيح الكهرـب ا  ، لحـقت أضـــــرار بمجموـعة المـف درتـه ة ـق الـغ   750ة المفتوـحة الـب
  .نتيجةً لقصف شنَّته القوات المسلحة الروسية )VRP-750من طراز( كيلوفولط

، أعلن المحتلون الروس اعتزامهم "إغالق محطة زابوريجيا للقوى النووية" بسـبب  2022آب/أغسـطس    19وفي  
  .قصف يُدََّعى أنَّ الجانب األوكراني شنَّه

لحقت بإحدى األروقة االنتقالية التي يســــتخدمها موظفو محطة زابوريجيا للقوى    ،2022آب/أغســــطس    20وفي  
النووية للتنقل من المباني الخاـصة إلى وحدات القوى (الجـسر) أـضراٌر بـسبب القـصف الذي ـشنَّته القوات المـسلحة  

  .الروسية

ــطس   22وفي   ــية مجموعة المفاتيح الكه2022آب/أغس ــلحة الروس فَت القوات المس ــَ ربائية المفتوحة التابعة  ، قَص
َد اســـــتهالك الـطاـقة الفعلي في محـطة  ا للقوى الحرارـية. وجراء ـما لحق بـها من أضـــــرار، فُقـِ لمحـطة زابوريجـي

  .زابوريجيا للقوى النووية. وأُعيد في وقت الحق تشغيل الخط

ية عدة قذائف في منطقة نقطة اإلمداد ا لحة الروـس ه، أطلَقَت القوات المـس لخاصـة بالتدفئة المركزية،  وفي اليوم نفـس
الواقعة بالقرب من محطة زابوريجيا للقوى الحرارية. وقد لحقت أضرار بجزٍء من الخط الساخن الخاص باإلمداد  
ذـلك، اـندلـعت النيران في   ا للقوى الحرارـية إلى ـمديـنة إينيرهودار. ونتيـجة ـل ّدِ من محـطة زابوريجـي الحرارة الُممتـَ ـب

فلي من المحطة. وقد تعرضـــت لهذا القصـــِف ســـيارة أجرةٍ محليةٌ كانت تنقل أحد العشـــب الواقع في الجزء الســـ 
موظفي إدارة األتمـتة الحرارـية والقـياس الحراري الـتابـعة لمحـطة زابوريجـيا للقوى النووـية. وـقد تعرض الموظف  

ا في و اـفذ. وهو ال يزال ـحالـي اتـجة عن انفـجار لغم، أي أـنه تعرض لجرح ـن ــاـبة ـن ـحدة الرـعاـية  الـمذكور إلى إصـــ
  .المركزة التابعة لوحدة الرعاية الطبية والصحية في مدينة إينيرهودار



كرية في موقع   ل المحتلون الروس تكديس المعدات العـس ركة "اينرغوأتوم"، يُواصـِ ووفقاً للمعلومات الواردة من ـش
لحة الروســية، الموجودين في  محطة زابوريجيا للقوى النووية. كما أنَّ عدد المحتلين، ال ســيما جنود القوات المســ 

 ً   .الموقع بصورة غير قانونية، َشِهَد ارتفاعا

، جلب المحتلون الروس، عالوة على ذلك، إلى منطقة اإلصــــالح التابعة لمحطة  2022آب/أغســــطس   22وفي  
عتين، وست شاحنات خاصة   .زابوريجيا للقوى النووية ناقلتي جنود مدرَّ

ا أكثر من   الـي اـلك ـح االً، هـن ا للقوى    40وإجـم ة متمركزة في موقع محـطة زابوريجـي وـحدة من المـعدات العســـــكرـي
ــكرية موجودة بالقرب من وحدة القوى رقم    16النووية. ومن بين هذه المعدات هنالك   مركبات    7، و1مركبة عسـ

دة القوى رقم   القرب من وـح ة موجودة ـب اـلك  2عســـــكرـي دة أ  12. وهـن دات موجودة تـحت  وـح ذه المـع خرى من ـه
  .الجسر. وترد مرفقة بهذه المذكرة الشفوية عدة صور تُوثِّق بشكل فعلي هذه المركبات العسكرية

م ـهذه الـمذكرة الشـــــفوـية على وـجه  وترجو البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـيا من أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية أن تعّمِ
  .ع الدول األعضاء في الوكالةالسرعة كنشرةٍ إعالميٍة على جمي

وتغتنم البعـثة الدائـمة ألوكرانـيا لدى المنظـمات الدولـية في فييـنا هذه الفرصـــــة لتعرب مـجدداً للوكالة الدولـية للـطاقة  
  .الذرية عن أسمى آيات تقديرها

  

  .صفحات 5المرفق: في 

  

 [الختم] [التوقيع]         
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