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 نشـرة إعالميــة

  

 

 

 

  
خة   وردت من  2022آب/أغسطس  26رسالة مؤرَّ

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة 
  
  
  
 

خة   -1 من البعثة الدائمة لالتحاد الروســــي لدى   2022آب/أغســــطس    26تلقَّت األمانة مذكرة شــــفوية مؤرَّ
  .الوكالة

م طيه المذكرة الشـفوية، مع الملحق المرفق بها، لكي تطَّلع عليهما جميع الدول    -2 وحسـبما هو مطلوب، تُعمَّ
 األعضاء.
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  ترجمة غير رسمية

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
  لدى المنظمات الدولية في فيينا

  2022آب/أغسطس  26فيينا، 

 n-3218الرقم 

 

روســـــي ـلدى المنظـمات اـلدولـية في فييـنا أطـيب تحـياتـها إلى أـماـنة الوـكاـلة  تـهدي البعـثة اـلدائـمة لالتـحاد ال 
اد   ة لالتـح ابـع اع الـت دـف ة الواردة من وزارة اـل الـي ل المعلوـمات الـت ة أن تحـي ف البعـث ة، ويُشـــــِرّ ذرـي ة اـل اـق ة للـط دولـي اـل

رة تبيِّن الوـضع في محطة زابوريجيا للقوى النووية على ـضوء   القـصف الجاري  الروـسي، بما في ذلك مواد مـصوَّ
  .الت العسكرية األوكرانيةيكمن طرف التش

، قامت القوات المسـلحة  2022آب/أغسـطس   25في    26/19إلى السـاعة   10/19ففي الفترة من السـاعة  
  .قذائف) 3األوكرانية بقصف مدفعي ألراضي محطة زابوريجيا للقوى النووية (

ــابت قذيفة واحدة منطقة المبنى الخاص رقم   ــة، والثالثة  ، والثان1وأصـ ية مكاناً بالقرب من مبنى الحراسـ
  .منطقة ورشة اللحام

، تضــررت خطوط األنابيب جزئيا بســبب شــظايا القذائف.  1ونتيجة لقصــف منطقة المبنى الخاص رقم   
وخالل التفتيش البصــري األولي، تبيَّن أن هناك تســرباً للمياه من األنابيب. وتقع المناطق المتضــررة من القصـف  

  .من محطة القوى النووية 3ورقم  2ي القوى رقم بين وحدت

اه التي أزيـلت منـها    الـية: خط أـنابـيب الـتدفـئة، وخط أـنابـيب المـي وتحتوي ـهذه المـناطق على المنشـــــآت الـت
للمـعالـجة الكيمـيائـية    1المواد المـعدنـية كيمـيائـيا؛ وخط أـنابـيب المـياه غير المتوازـنة المـتأتـية من المبنى الـخاص رقم  

  .ط أنابيب الكواشف الكيميائية؛ وخط أنابيب الهواء المضغوط؛ ونظام ري المناطقللمياه؛ وخ

ووفـقا لتقرير رئيس المـناوـبة في المحـطة، ـفإن نظم تبرـيد المـفاـعل تعـمل بشــــــكل طبيعي، فـقد جرى وقف   
  .التسرب من خط أنابيب المياه المحالة كيميائيا

ــاعة   ــفا مدفعيا  ، نفذت القو2022آب/أغســـطس   25في    21/11وعلى السـ ــلحة األوكرانية قصـ ات المسـ
قذائف). وسـقطت القذائف في منطقة محطة األكسـجين والنتروجين    4ألراضـي محطة زابوريجيا للقوى النووية (

  .مترا) 150(المسافة إلى وحدة القوى هي  6الواقعة بالقرب من وحدة القوى رقم 

 
 
 

  أمانة
  الدولية للطاقة الذرية الوكالة
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ونتيجة للقصــف، تضــرر خط االتصــال الداخلي للمحطة، وكابل األلياف البصــرية الذي ينقل إلى لوحة    
(يجري   5إلى وحدة القوى  1الرصــد اإلشــعاعي المركزية المعلومات عن الوضــع اإلشــعاعي من وحدة القوى 

  الرصد اإلشعاعي في وحدات القوى)، وتكسَّرت نوافذ ورشة الوقود الطازج.

 ولحسن الحظ، لم تقع أي إصابات نتيجة لعمليات القصف.  

ويـشير تقييم الوـضع اإلـشعاعي في أراضي الموقع الصناعي للمحطة إلى أنه وضع "طبيعي". كما أنَّ قيم  
  .ميكروسيفرت/ساعة   0.18و  0.12معدالت جرعات النشاط اإلشعاعي هي ضمن النطاق الطبيعي بما يتراوح بين  

تعميم هذه المعلومات على جميع الدول األعضــاء في  وتطلب البعثة الدائمة لالتحاد الروســي من األمانة  
  .الوكالة في أقرب وقت ممكن

  .وتغتنم البعثة الدائمة لالتحاد الروسي هذه الفرصة لتُعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أسمى آيات تقديرها 

النووية  الملحق: مخطط الهجمات التي شـــنَّتها القوات المســـلحة األوكرانية على محطة زابوريجيا للقوى  
 صفحة. 10وصوٌر توثُِّق عواقب الهجمات،  2022آب/أغسطس  25في 
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