
 

 

23-00306A 

INFCIRC/1071 
 2023 كانون الثاني/ینایر 26

 
 عام توزیع 

 عربي
 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 

خة  البعثة الدائمة  وردت من  2023كانون الثاني/ینایر   11رسالة مؤرَّ
 لدى الوكالة ألوكرانیا

 

 

 

ـخة   -1 ة مؤرَّ ة ـمذكرة شـــــفوـی اـن ت األـم ایر    11تلقـَّ اني/یـن انون الـث دى    2023ـك ا ـل ة ألوكرانـی دائـم ة اـل من البعـث
 الوكالة.

م طیھ المذكرة الشفویة لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاء. -2  وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ
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 البعثة الدائمة ألوكرانیا
 المنظمات الدولیة في فیینالدى 

 

 3679-197-4131/36الرقم:  

 

ة   ة اـلدولـی اـل ة الوـك اـن ا إلى أـم اتـھ ا أطـیب تحـی ة في فییـن ا ـلدى المنظـمات اـلدولـی دائـمة ألوكرانـی ة اـل تـھدي البعـث
ف البعثة أن تفید بما یلي.  للطاقة الذریة، ویُشِرّ

وریجـیا للقوى النوویة إلى  ، أدى القصـــــف الروســـــي لمحـطة زاب2022كانون األول/دیســـــمبر    29في 
وأعمال اإلصـــالح جاریة في الوقت   كیلوفولط في فیروســـبالفنا. 330اإلضـــرار بخط الكھرباء االحتیاطي بقدرة  

 الحالي الستعادة تشغیل الخط.

، تواصـل قوات االحتالل الروسـیة التدخل بشـكل مباشـر وغیر قانوني  2023كانون الثاني/ینایر   4ومنذ  
محطة بل وتمنع المدیرین الشــرعیین للمحطة من دخول المرفق، وال ســیما المدیر العام بالنیابة  في عملیة إدارة ال

 السید د. فیربیتسكي وكبیر المھندسین السید إ. موراشوف.

وفي الواقع، اـستولى الـسید ي. تـشیرنیتـشوك بـصورة غیر قانونیة على المھام التنظیمیة واإلداریة المتعلقة  
واإلشــعاعي في المحطة ولم تمنحھ المفتشــیة الحكومیة األوكرانیة للرقابة النوویة رخصــة    بمســائل األمان النووي

ویتخذ الجانب الروســي تدابیر تقنیة   یحق لھ من خاللھا االضــطالع بھذه المھام بســبب انتھاك شــروط الترخیص.
 القوى الروسیة.  الذاتي على األرجح لتوصیلھا بشكل أكبر بشبكة  التشغیللنقل محطة زابوریجیا إلى وضع 

واضــطلع المحتلون الروس، بقیادة ممثلي شــركة روزاتوم، بأعمال لتركیب ســبعة مولِّدات دیزل متنقلة،  
 میغاوات، في محطة القوى النوویة وتوصیلھا بنظام أمن المحطة.  7بسعة إجمالیة  

ابوریجیا  لمنع تشـــغیل محطة ز 6و  5ویواصـــل المحتلون الروس عرقلة بدء تشـــغیل وحدتي القوى رقم 
د واستئناف تولید الكھرباء.  داخل نظام الطاقة األوكراني الموحَّ

وال یزال اختـطاف وتـعذـیب الموظفین األوكرانیین، فضـــــالً عن الضـــــغط على المواطنین األوكرانیین  
ئت لتتولى بشـكل غیر قانوني تشـغیل   وتعذیبھم، مسـتمراً إلجبارھم على توقیع عقود مع شـركة روسـیة وھمیة أُنشـِ

 حطة زابوریجیا.م

ویحاول موظفو الھیئة الرقابیة الروـسیة، الدائرة االتحادیة للرقابة البیئیة والصناعیة والنوویة، التدخل في  
 عمل الموظفین األوكرانیین وأعلنوا عن وجودھم الدائم في موقع محطة زابوریجیا على أساس التناوب.

یید   فة لھیكل غیر معروف وحتى اآلن، ال یزال الغموض یكتنف حالة تـش المحتلون الروس بصـورة متعـس
وال یُسـمح للموظفین األوكرانیین في المحطة بالدخول   في موقع مرفق خزن الوقود المسـتھلك الجاف في المحطة.

 إلى موقع أعمال التشیید والتركیب.
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ام بھـا االتحـاد الروســـــي في ال ة المـذكورة أعاله التي ـق انونـی مرفق النووي  وإنَّ ھـذه األعمـال غیر الـق
  GOV/2022/17األوكراني، محـطة زابوریجـیا للقوى النوویة، تتـعارض تـماماً مع قرارات مجلس مـحافظي الوكالة  

  GOV/2022/71و  2022أیلول/ســـــبتمبر    15المعتمــد في    GOV/2022/58و  2022آذار/مــارس    3المعتمــد في  
في أوكرانیـا على األمـان واألمن   بعنوان "تـداعیـات الوضـــــع  2022تشـــــرین الثـاني/نوفمبر    17المعتمـد في  
 والضمانات".

م ھذه المذكرة الشـفویة على   وترجو البعثة الدائمة ألوكرانیا من أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن تعّمِ
 وجھ السرعة كنشرةٍ إعالمیٍة على جمیع الدول األعضاء في الوكالة.

دولیة في فیینا ھذه الفرصــة لتعرب مجدداً للوكالة الدولیة  وتغتنم البعثة الدائمة ألوكرانیا لدى المنظمات ال
 للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 [الختم]
 [التوقیع]

 2023كانون الثاني/ینایر   11فیینا،  

 

 

 

 

 

 

 إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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