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INFCIRC/1074 

 للطاقة الذریةإلى أمانة الوكالة الدولیة 
 

 البعثة الدائمة ألوكرانیا
 الدولیة في فیینالدى المنظمات 

 

 11457-197-4131/36 الرقم:

 

تـھدي البعـثة اـلدائـمة ألوكرانـیا ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـنا أطـیب تحـیاتـھا إلى أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة 
ف البعثة أن تفید بما یلي.  الذریة، ویُشِرّ

ایر    24إلى    18خالل الفترة من   اني/یـن انون الـث ا للقوى ، وقـعت  2023ـك ة في محـطة زابوریجـی الـی األـحداث الـت
 النوویة، التي ترزح منذ فترة تحت احتالل القوات المسلحة الروسیة وروزاتوم.

 ):2نظم ومعدات األمان واألمن (الركیزة 

اـجات المحـطة  ا للقوى النووـیة لتلبـیة احتـی الغالـیات المتنقـلة، التي ركَّبـھا المحتلون الروس في محـطة زابوریجـی
فـصل الـشتاء بدالً من بدء تـشغیل إحدى وحدات القوى، تتعطل باـستمرار، وتـستھلك أیـضاً كمیة كبیرة من  خالل

 وقود الدیزل.

ویمكن أن تؤدي ـھذه األعـمال إلى احتـمال وقوع ـحاـلة طوارئ بســــــبب ـعدم ـقدرة الغالـیات المتنقـلة على توفیر 
قود دون الحد األدنى المطلوب لتشــغیل مولدات  االحتیاجات الحرجة للمحطة باإلضــافة إلى تقلیل احتیاطي الو

 أیام في حالة انقطاع التیار الكھربائي. 10الدیزل لمدة 

 ):3الموظفون (الركیزة 

أدت األعـمال غیر الـقانونـیة التي ـقام بـھا المحتلون الروس في محـطة زابوریجـیا، بـما في ذـلك تـعذـیب وإســـــاءة  
 انخفاض كبیر في عدد الموظفین العاملین حالی�ا في المحطة.معاملة الموظفین األوكرانیین، إلى 

 موظف. 2000فرد لیصل إلى  400وخالل الشھر الماضي وحده، انخفض عدد موظفي المحطة بنحو 

ل   ض التشـــــغـی ل یُعّرِ ة العـم دد الموظفین األوكرانیین المؤھَّلین والمرخَّص لھم بمزاوـل اض في ـع ذا االنخـف وـھ
 ید.المأمون للمحطة لخطر شد

ــكل غیر قانوني في الموقع، العدد الكافي من الموظفین لتعویض نقص  وال یوجد لدى روزاتوم، الموجودة بشــ
ة في المحـطة. امـل د الـع ل    الـی أھـی الـت انوني في الموقع، ـب وال یتمتع موظفو روزاتوم، الموجودون بشــــــكل غیر ـق

ــغیل العادي للمحطة. ــطالع بالتشـ لھم التدخل في عمل محطة القوى  وعالوة على ذلك، ال یجوز الكافي لالضـ
 النوویة األوكرانیة.

ــناعیة والنوویة، الموجودون   ــیما ممثلو الدائرة االتحادیة للرقابة البیئیة والص ویحاول المحتلون الروس، وال س
 بشكل غیر قانوني في موقع المحطة، تطبیق المعاییر والقواعد الرقابیة الروسیة على عملیة تشغیل المحطة.



 

ــروط ونظراً   ــراً وفقاً لشــ ألن الموظفین األوكرانیین المرخص لھم بالعمل في محطة زابوریجیا یعملون حصــ
التراخیص األوكرانـیة واإلـطار الرـقابي األوكراني لألـمان النووي واإلشــــــعاعي، اـلذین یختلفون اختالـفاً كبیراً  

ــیة، فإن ھذه اإلجراءات یمكن أن تؤدي إلى تضــــارب في عملی ة اتخاذ القرارات المھمة،  عن المعاییر الروســ
 ووقوع أخطاء بشریة نتیجة لذلك مما قد یؤدي إلى وقوع حالة طوارئ.

 وجمیع األعمال المذكورة أعاله التي قام بھا المحتلون الروس تنتھك الركائز التي ال غنى عنھا لألمان واألمن. 

المعتمــد في   GOV/2022/17كمــا أنَّ ھــذه األعمــال تتعــارض تمــامــاً مع قرارات مجلس محــافظي الوكــالــة  
المعتـمد في   GOV/2022/71و  2022أیلول/ســـــبتمبر    15المعتـمد في    GOV/2022/58و  2022آذار/ـمارس   3

 بعنوان "تداعیات الوضع في أوكرانیا على األمان واألمن والضمانات". 2022تشرین الثاني/نوفمبر  17

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

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

 

 

 [الختم]

 [التوقیع]
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