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خة     2022تشرین الثاني/نوفمبر  26رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة

 

 
 
 
 

خة  تلقَّت األمانة مذكرة شفویة  -1 من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى    2022تشرین الثاني/نوفمبر    26مؤرَّ
 الوكالة.

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

 



INFCIRC/1064 

 

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 2022تشرین الثاني/نوفمبر  26

 n-4333الرقم 

تھدي البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي لدى المنظمات الدولیة في فیینا أطیب تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة 
ف البعـثة أن تحـیل   الـیة التي وردت من الشـــــرـكة الحكومـیة للـطاـقة اـلذرـیة للـطاـقة اـلذرـیة، ویُشـــــِرّ المعلوـمات الـت

 "روزاتوم".

وفي حال   یُعدُّ تأمین إمدادات الكھرباء الخارجیة خطوة رئیســیة في ضــمان أمان أي محطة للقوى النوویة.
یر الكھرباء  تعطُّل إمدادات الكھرباء من خارج الموقع، ال یوجد لدى محطة القوى النوویة ـسوى مـصدر واحد لتوف

  والتي تتـحدد فترة ـخدمتـھا بمـقدار الكمـیات االحتـیاطـیة من الوقود.  –وھو موـلدات اـلدیزل    –في ـحاالت الطوارئ  
وـقد أكـَّد الـمدیر الـعام للوـكاـلة، الســــــید راـفائـیل غروســـــي، مراراً وتكراراً األھمـیة الـبالـغة لموثوقـیة توافر إـمدادات  

 الطاقة من خارج المحطات.

راھن، یجري تزوـید محـطة زابوریجـیا للقوى النووـیة ـبالكھرـباء عن طریق اثنین من خطوط وفي الوـقت ال
ــورة منتظمة،   ــابیع األخیرة، لإلغالق بص ض الخطان، كما تبیَّن في األس الكھرباء األوكرانیة العالیة الجھد. ویتعرَّ

ة واـحدة، أدَّى إغالق ـھذین الخطین إل  وـعادةً في وـقت واـحد. اســــــب دیزل وفي أكثر من مـن دات اـل ى تشـــــغـیل موـل
 المخصصة لحاالت الطوارئ لتوفیر الكھرباء لمحطة زابوریجیا للقوى النوویة.

ــالح أجھزة التحویل المفتوحة العالیة الجھد الموجودة بالقرب من محطة  ــكلة في إصـ ویكمن حل ھذه المشـ
ضــت للتدمیر بســبب القصــف من جانب القوات   المســلحة األوكرانیة. وقد زابوریجیا للقوى الحراریة والتي تعرَّ

 توقفت المحاوالت السابقة إلصالح أجھزة التحویل المذكورة بسبب القصف.

ا للقوى  الـغة للمـحافـظة على إـمدادات الـطاـقة حرصـــــاً على أـمان محـطة زابوریجـی وـبالنظر إلى األھمـیة الـب
رنا إصــالح أجھزة التحویل المفتوحة في مح طة زابوریجیا للقوى الحراریة،  النوویة، ال ســیما في الشــتاء، فقد قرَّ

فعل   وـسوف یكـشف ردُّ  بالرغم مما یـشكلھ ذلك من مخاطر على أرواح الموظفین المـشاركین في عملیة اإلـصالح.
 كییف موقف القیادة األوكرانیة الحقیقي من ضمان األمان في كبرى محطات القوى النوویة في أوروبا.

ألمانة تعمیم ھذه المعلومات على جمیع الدول األعضاء في وتطلب البعثة الدائمة لالتحاد الروسي من ا
 الوكالة في أقرب وقت ممكن.

ــمى آیات   ــة لتُعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أســ ــي ھذه الفرصــ وتغتنم البعثة الدائمة لالتحاد الروســ
 تقدیرھا.

 
 
 

 إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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