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خة    2022آب/أغسطس  27رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة 

 

 

 

خة  تلقَّت   -1  لدى الوكالة.  من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي   2022آب/أغسطس   27األمانة مذكرة شفویة مؤرَّ

ــفویة -2 م طیھ المذكرة الش ــبما ھو مطلوب، تُعمَّ لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول    حق بھا،، مع المرفق الملوحس
 األعضاء.
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1الصفحة   

 

 ترجمة غیر رسمیة

 
 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي

 لدى المنظمات الدولیة في فیینا
 

 2022آب/أغسطس   27فیینا، 
 

 n-3219  :الرقم 

في فیینا أطیب تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة    تھدي البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي لدى المنظمات الدولیة
للطاقة الذریة، ویشـــرفھا أن تنقل إلیھا المعلومات التالیة التي وردت من وزارة الدفاع في االتحاد الروســـي، بما 
ــتمر من جانب   رة، عن الوضــع في محطة زابوریجیا للقوى النوویة في ضــوء القصــف المس ــمل مواد مصــوَّ یش

 لحة األوكرانیة.التشكیالت المس

، ـشنَّت القوات المـسلحة  2022آب/أغـسطس   26في یوم    31/16إلى الـساعة    20/16في الفترة من الـساعة  
ا للقوى النووـیة (بواقع   ا على أراضـــــي محـطة زابوریجـی اً ـمدفعیـ� ة    -  20/16ـقذائف) (  4األوكرانـیة قصــــــف الـقذیـف

ة،    -  26/16األولى،   انـی ة الـث ا  -  27/16الـقذیـف ة الـث ة،  الـقذیـف ة المبنى الـخاص    -  31/16لـث ة الرابـعة) في منطـق الـقذیـف
 بالقرب من مكان خزن النظائر المشعة ومبنى الحراسة وورشة اللحام. 1رقم  

في المنطـقة التي توـجد فیـھا المختبرات والغرف   1وأصـــــاـبت إـحدى الـقذائف ســـــقف المبنى الـخاص رقم  
 المحتویة على صھاریج المعالجة الخاصة للمیاه.

 في المنطقة التي یوجد فیھا قســم خزن الوقود الطازج.   1وأصــابت ثالث قذائف ســقف المبنى الخاص رقم 
من مجمـعات الوقود النووي    168على مخزون قدره   1ویحتوي قســـــم خزن الوقود الـطازج بالمبنى الـخاص رقم  

 األمریكیة من صنع "وستنغھاوس".

شـنَّت القوات المسـلحة األوكرانیة قصـفاً مدفعی�ا على   ،10/18إلى السـاعة   55/17وفي الفترة من السـاعة 
ــي محطة زابوریجیا للقوى النوویة (بواقع   ــافة   10أراضــ متراً من مكان مرفق الخزن    50-30قذائف) على مســ

 الجاف للوقود النووي المستھلك خارج المحیط األمني للمحطة.

 ت.ویجري حالی�ا جمع مزید من المعلومات عن تبعات ھذه الھجما

، شنَّت القوات المسلحة  2022آب/أغسطس   27في یوم  55/00إلى الساعة   30/00وفي الفترة من الساعة 
 األوكرانیة قصفاً مدفعی�ا آخر على أراضي محطة زابوریجیا للقوى النوویة.

في منطقة القســـم الذي توجد فیھ وحدة لخزن الوقود الطازج   2وأصـــابت ثالث قذائف المبنى الخاص رقم 
 .2، ومرفقاً لخزن النفایات المشعة الصلبة في المبنى الخاص رقم  "TVELصنع شركة "من 

ضـت خطوط األنابیب ألضـرار جزئیة بفعل شـظایا  2وبسـبب إصـابة القذائف لمنطقة المبنى الخاص رقم  ، تعرَّ
 القذائف. 

 أمانة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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 الملحق 

2  الصفحة  

 

، شنَّت القوات المسلحة  2022آب/أغسطس   27في یوم  04/10إلى الساعة   37/09وفي الفترة من الساعة 
 قذائف).  6األوكرانیة قصفاً مدفعی�ا آخر على أراضي محطة زابوریجیا للقوى النوویة (بواقع 

 ،6وأصابت إحدى القذائف المنطقة القریبة من وحدة القوى رقم  

 قذائف المنطقة القریبة من وحدة محطة الضخ. 5في حین أصابت  

ولحسـن الحظ لم یتسـبب القصـف في إصـابات   ویجري اآلن تقییم التبعات المترتبة على القصـف المدفعي.
 وال تزال األوضاع عادیة من حیث مستویات اإلشعاع.بشریة أو تدمیر كبیر. 

ــاء في   وتطلب البعثة الدائمة لالتحاد الروســــي من األمانة تعمیم ھذه المعلومات على جمیع الدول األعضــ
 لة في أقرب وقت ممكن.الوكا

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

مخطط للھجمات التي شـنَّتھا القوات المسـلحة األوكرانیة على محطة زابوریجیا للقوى النوویة في   الملحق:
 صفحة. 16التبعات المترتبة علیھا،   ، مع صور توثِّق2022آب/أغسطس    27و 26یومي 
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