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خة    2023كانون الثاني/ینایر  27رسالة مؤرَّ
 وردت من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة

 

 
 
 
 

خة  تلقَّت األمانة مذكرة شفویة   -1 من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى   2023كانون الثاني/ینایر    27مؤرَّ
 الوكالة.

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



INFCIRC/1073 

 

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي 
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 

 2023كانون الثاني/ینایر    27

 n-301الرقم: 

 

ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـنا أطـیب تحـیاتـھا ألـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاقة    لالتـحاد الروســـــيتـھدي البعـثة اـلدائـمة  
فھا أن تبلغھا بأنَّ أوكرانیا ال  تزال تستخدم الوكالة بوصفھا منصة للھجوم على روسیا وتشویھ حقیقة الذریة، ویشِرّ

ــبحت   ــیة منذ أصـ ــعة للوالیة الروسـ ــاع حول محطة زابوریجیا للقوى النوویة (محطة زابوریجیا) الخاضـ األوضـ
ــتفتاء الذي ُعقد في   ــمامھا إلى أراضــــي االتحاد عقب االســ منطقة زابوریجیا جزءاً من االتحاد الروســــي بانضــ

 وفي ھذا الصدد، نودُّ إبالغكم بما یلي. .2022بتمبر أیلول/س

اراً من   ایر    27اعتـب اني/یـن انون الـث ة.  2023ـك ــادر ـخارجـی اء من مصـــ الكھرـب ا ـب د محـطة زابوریجـی ، یجري تزوـی
وتخضــع وحدة  ویجري تزوید محوالت القوى المســاعدة وخطوط نقل الكھرباء االحتیاطیة من مصــادر خارجیة.

في حالة    6و  5في حالة إغالق بارد، والوحدتین رقم   4و  2و  1في حین أنَّ الوحدات رقم لإلصالح،    3القوى رقم 
 إغالق ساخن (لتوفیر إمدادات الحرارة لموقع محطة القوى النوویة ولمدینة إینیرغودار). 

"دنیبروفســــــكاـیا"  ویجري توفیر إـمدادات الكھرـباء المســـــاـعدة لمحـطة زابوریجـیا من خالل خطي الجـھد الـعالي  
ض خط فیروـسبالفنایا  كیلوواط).  350" (1-كیلوواط) و"فیروـسبالفنایا 750( "ألـضرار    1-والمعلومات بـشأن تعرُّ

وفي واقع األمر، فـإنَّ الھجمـات األوكرانیـة، المتواصـــــلـة بـانتظـام منـذ    نتیجـة للقصـــــف الروســـــي" كـاذبـة.
اء الثالثة التي تصــــل محطة زابوریجیا بمنظومة  ، كانت ســــبباً في تعطیل خطوط نقل الكھرب2022 تموز/یولیھ

الطاقة الخارجیة، وكذلك خمســـة خطوط من أصـــل ســـتة خطوط مســـاعدة (تصـــل محطة القوى النوویة بمحطة  
 زابوریجیا للقوى الحراریة).

ض المحطة للقصـــف مجدداً من جانب القوات المســـلحة األوكرانیة وكون إمدادات الكھرباء   وبســـبب إمكانیة تعرُّ
ارجیة على درجة غیر كافیة من الموثوقیة، ال یمكن بدء تشغیل وحدات القوى، ألنَّ أي انقطاع غیر مخطط لھ الخ

ــي إلى وقوع   ــتوى قدرتھا الكاملة یمكن أن یفضـ إلمدادات الكھرباء عن وحدات محطة القوى النوویة العاملة بمسـ
 حادث أشد كثیراً مما لو كانت الوحدات قید اإلغالق على الساخن.

  وـقد اكتـمل تشـــــیـید الھیـكل الوـقائي في الموقع المفتوح الـخاص بمرفق الخزن الـجاف للوقود النووي المســـــتھـلك.
تراجعت اآلن كثیراً المخاطر المترتبة على تدمیر حاویات الوقود النووي المـستھلك نتیجة لقصـف أوكراني   وبذلك

ــفة دائمة في موقع الخزن. ــو الوكالة الموجودون بصـ ــیل    وقد اطلع مفتشـ في موقع محطة زابوریجیا على التفاصـ
 التقنیة للھیكل الوقائي وبوسعھم معاینتھ.



ا االتـھاـمات التي تلقیـھا كییف علیـنا جزاـفاً بزعم تـعذـیب موظفي المحـطة واحتـجازھم، والتي یجري الترویج لـھا   أمـَّ
بنـشاط ـسواًء داخل الوكالة أو في وـسائل اإلعالم، بما في ذلك المنـشورات الغربیة، فال غرض منھا ـسوى تقویض  

ن ومن ثمَّ إیجاد تھدید مباشــر یمسُّ بمنظومة  اســتقرار األوضــاع في المحطة ووضــع ضــغوط نفســیة على العاملی
األمـان النووي واألمن النووي في المرفق. ولیس ھنـاك من یُجبر موظفي المحطـة على توقیع عقود عمـل مع  
ــاس طوعي   ــغلة لمحطة زابوریجیا للقوى النوویة"، وإنما یوقِّعون على ھذه العقود على أس ــركة "المنظمة المش ش

 حصراً. 

مدیر العام الســابق لمحطة زابوریجیا للقوى النوویة، الســید إیغور موراشــوف، فقد أُوقف عن عملھ  وفیما یخصُّ ال
في ـھذا المنصـــــب بســــــبب نقـلھ المتكرر للمعلوـمات إلى الـجاـنب األوكراني (وتـحدـیداً عن كیفـیة انتشـــــار القوات  

اخمة للمحطة. ورغم ثبوت  الروســیة)، لتســتخدمھا القوات المســلحة األوكرانیة الحقاً في قصــف األراضــي المت
تعاونھ مع أجھزة األمن األوكرانیة، فقد سـلك الجانب الروسـي مسـلكاً إنسـانی�ا وسـمح لھ بالسـفر بحریة إلى كییف  

 لتجنیبھ المالحقة الجنائیة.

وقد ُعیِّن الســـید یوري تشـــرنیتشـــوك، كبیر مھندســـي محطة زابوریجیا ســـابقاً، مدیراً عاماً جدیداً للمحطة، وھو  
 رس عملھ باالمتثال الكامل للتشریعات الروسیة ولدیھ جمیع تصاریح العمل الالزمة.یما

وـسوف نواصل العمل بروح الشفافیة من أجل توجیھ انتباه الوكالة والمجتمع العالمي إلى الحالة الحقیقیة لألوضاع 
فق النووي األكبر من  فیما یخصُّ محطة زابوریجیا، بحیث یمكن تكوین ـصورة موـضوعیة لما یحدث في ھذا المر

 نوعھ في أوروبا.

وتطلب البعثة الدائمة لالتحاد الروـسي من األمانة تعمیم ھذه المعلومات على جمیع الدول األعـضاء في الوكالة في  
 أقرب وقت ممكن.

 وتغتنم البعثة الدائمة لالتحاد الروسي ھذه الفرصة لتعرب مجّدداً لألمانة عن فائق تقدیرھا.
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