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خة   2022تشرین الثاني/نوفمبر  29رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى الوكالة 

 

 

 

خة  -1 ــفویة مؤرَّ ــرین   29تلقَّت األمانة مذكرة شــ من البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى    2022الثاني/نوفمبر  تشــ
 الوكالة.

م طیھ المذكرة الشفویة لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاء. -2  وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ
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ة   اـق ة للـط دولـی ة اـل اـل ة الوـك اـن ا إلى أـم اتـھ ا أطـیب تحـی ة في فییـن دولـی ات اـل دى المنظـم ا ـل ة ألوكرانـی دائـم ة اـل تـھدي البعـث
ف البعثة أن تفید بما یلي.  الذریة، ویُشِرّ

ــرین   20و 19في یومي  لت  2022الثاني/نوفمبر  تش ّجِ ــُ إصــابة على األقل بقذائف نتیجة لقصــف المدفعیة   12، س
وأدى القصــــف إلى إلحاق أضــــرار بمبنى خزن النفایات   الروســــیة في موقع محطة زابوریجیا للقوى النوویة.

ــر العلوي للربط   ــات في أحواض التبرید، والجسـ ــاشـ ــعة، ونظام تطھیر المولد البخاري، وأجھزة الرشـ مع المشـ
المباني الخاـصة، وقـضبان الـسكك الحدیدیة، والنظم المـساعدة الخاصة بأحد محركي الدیزل اللذین یدعمان المحطة  

ــیة للمحطة. ــاس ــرھا، ومعدات أخرى خاصــة بالبنیة األس ولم تقع أي إصــابات بین موظفي محطة زابوریجیا   بأس
 تویات اإلشعاع ضمن الحدود الطبیعیة.والعمل جاٍر على تنفیذ اإلصالحات. وال تزال مس للقوى النوویة.

وتسـبب القصـف الذي شـنَّھ المحتلون الروس في تعطیل البنیة األسـاسـیة الالزمة لبدء تشـغیل وحدتي القوى رقمي 
ــمان أمان وحدات القوى وتوفیر الحرارة وإمدادات   6و 5 ــتاء من أجل ض ــول على البخار الالزم لفترة الش للحص

 ن مدینة إینیرھودار.المیاه الساخنة للمحطة وسكا

، وبســبب الھجمات الصــاروخیة الروســیة على البنیة األســاســیة للطاقة في 2022تشــرین الثاني/نوفمبر   23وفي 
أوكرانـیا وانخـفاض التردد في منظومة الـطاقة الوطنـیة، فـقد أوقف تزوید محـطة زابوریجـیا للقوى النوویة بإمدادات  

ا ة احتـی ار الكھرـبائي    ـجات المحـطة.الكھرـباء من منظوـمة الـطاـقة لتلبـی ودخـلت المحـطة في ـحاـلة انقـطاع ـكاـمل للتـی
 وبدأ تشغیل جمیع مولدات الدیزل.  

ا   ة الطوارئ في محطـات ریفني وجنوب أوكرانـی ة في حـاـل اـی ل إجراءات الوـق ــاً إلى تفعـی وأدى القصـــــف أیضـــ
 لإلغالق تلقائی�ا.  وخمیلنیتسكي للقوى النوویة، ومن ثمَّ خضعت جمیع وحدات القوى في ھذه المحطات  

ولم تتغیر مســـــتوـیات اإلشــــــعاع في جمیع مواقع المحـطات الـمذكورة والمـناطق المـجاورة لـھا، حـیث تـظلُّ جمیع  
  المؤشرات ضمن الحدود الطبیعیة.

م ـھذه الـمذكرة الشـــــفوـیة على وـجھ  وترجو البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـیا من أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة أن تعّمِ
 سرعة كنشرةٍ إعالمیٍة على جمیع الدول األعضاء في الوكالة.ال

وتغتنم البعـثة الدائـمة ألوكرانـیا لدى المنظـمات الدولـیة في فییـنا ھذه الفرصـــــة لتعرب مـجدداً للوكالة الدولـیة للـطاقة  
 الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 2022تشرین الثاني/نوفمبر   29فیینا، 
 

 [توقیع]
 [ختم]

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریةإلى  
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