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خة    2022آب/أغسطس  25رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة 

 

 

 

خة  تلقَّت   -1  لدى الوكالة.  من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي   2022آب/أغسطس   25األمانة مذكرة شفویة مؤرَّ

م طیھ المذكرة الشفویة -2  لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاء.  وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ

 



INFCIRC/1027 

 

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 
 2022آب/أغسطس  25

 
 n-3200  :الرقم 

ى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة  تھدي البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي لدى المنظمات الدولیة في فیینا أطیب تحیاتھا إل
ف البعثة أن تفید بما یلي.  الذریة، ویُشِرّ

یودُّ الجانب الروسـي أن یسـترعي مجدَّداً انتباه المجتمع الدولي لألعمال اإلجرامیة التي یرتكبھا نظام كییف بھدف  
 إیجاد تھدیدات تمسُّ بأمان تشغیل المرافق النوویة.

في مقاطعة كورشـاتوف بإقلیم كورسـك في االتحاد الروسـي، فجَّرت جماعات آب/أغسـطس،   12و 9و 4ففي أیام  
ــتة من األبراج الحاملة لخطوط نقل الكھرباء العالیة الفولطیة (بجھد     كیلو  750و  330و 110تخریبیة أوكرانیة سـ

عات ) المســتخدمة في توفیر إمدادات الكھرباء من محطة كورســك للقوى النوویة (محطة كورســك) إلى قطافولط
 الصناعة والنقل والبنیة التحتیة االجتماعیة ولعموم السكان.

 وأدَّت األعمال التي ارتكبھا المخربون األوكرانیون إلى انقطاع في سیر العملیة التكنولوجیة بمحطة كورسك.

لـتان ـبالشـــــبـكة    3ورقم   2والوضـــــع الراھن فیـما یخصُّ وـحدات القوى ـبالمحـطة كـما یلي: الوـحدـتان رقم   موصـــــَّ
رة مـنذ    4لكھرـبائـیة، والوـحدة رقم  ا اـنة المقرَّ قـید التشـــــغـیل دون تولـید مـنذ    1أـیار/ـمایو، والوـحدة    31قـید الصــــــی

 كانون األول/دیسمبر. 19

آب/أغسطس، شھدت محطة كورسك تراجع قدرتھا اإلجمالیة على التولید بسبب انقطاع   12إلى  4وفي الفترة من 
 خطوط نقل الكھرباء الخارجة منھا.

تزال القیاسـات اإلشـعاعیة البیئیة في المرفق والمنطقة المتاخمة لھ مطابقة لمسـتوى التشـغیل الطبیعي لوحدات  وال 
 القوى، وال تتجاوز قیم النشاط اإلشعاعي الطبیعي األساسي.  

ب  ومما یبعث على القلق أنَّ نظام كییف مصـرٌّ بعناد على رغبتھ في تحقیق مكاسـب سـیاسـیة لحظیة من خالل التسـبُّ 
 .في مخاطر تُنذر بوقوع كارثة كبرى ذات منشأ بشري، یمكن أن تؤثر عواقبھا في جزء كبیر من القارة األوروبیة 

ونحن نناـشد المجتمع الدولي الـضغط على القیادة األوكرانیة لجعلھا توقف أعمال القـصف والھجوم والتخریب التي  
 بھا.تستھدف مرافق القوى النوویة والبنیة األساسیة المتصلة  

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

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

 

 للطاقة الذریةأمانة الوكالة الدولیة  


	نشـرة إعلاميــة



