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INFCIRC/1076 

 

 البعثة الدائمة ألوكرانیا
 لدى المنظمات الدولیة

 في فیینا
 

 21661-197-4131/36الرقم:  
 
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

، وقعت األحداث التالیة التي تخلُّ بركائز األمان واألمن 2023شــباط/فبرایر   20إلى   1خالل الفترة من  
ــیة  النوویین في مح طة زابوریجیا للقوى النوویة، الخاضـــعة لالحتالل المؤقت من جانب القوات المســـلحة الروسـ

 وروزاتوم:

 ): 1السالمة المادیة (الركیزة  

اش على ـسطح مبنى وحدة القوى رقم   كریة موقعاً لمدفع رـش في محطة زابوریجیا   5نصـبت القوات العـس
ة متعددة من حواجز الطرق عند جمیع مداخل الجســــور  وباإلضــــافة إلى ذلك، ُوضــــعت مجموعللقوى النوویة.  

 العلویة التي یدخل منھا الموظفون مباشرة إلى وحدات القوى.  

ویواـصل المحتلون الروس نـصب التحـصینات وتـشیید الھیاكل العـسكریة حول وحدات القوى في المحطة   
 ومرفق الخزن الجاف للوقود النووي المستھلك.

وباإلضــافة إلى ذلك، یتعذر اســتخدام بعض مباني المحطة في األغراض المقصــودة منھا، وتحدیداً مبنى  
  فیھا على نحو غیر مشروع.الروسیة    مركز المعلومات واألزمات، بسبب تمركز القوات العسكریة

وال یزال الموقع الصــناعي لمحطة زابوریجیا للقوى النوویة یتعرض للقصــف الدوري من جانب القوات   
 لمسلحة الروسیة، مما ألحق أضراراً جسیمة باألسالك العلویة التي تصل المحطة بنظام الطاقة األوكراني.ا

ا على المســـــتویین الوطني    ارف علیـھ اعي المتـع ان النووي واإلشــــــع اییر األـم لُّ بمـع ال تـخ ذه األعـم وـھ
ــیما: ــأن "متطل  NP 306.2.106-2005اللوائح الوطنیة   األوكراني والدولي، وال سـ ــآت النوویة  بشـ بات تعدیل المنشـ

ــیغة المنقحة GSR Part 1من العدد    44-4وإجراءات تقییم األمان"، والفقرة   ــلة معاییر Rev. 1  (الصـ ــلسـ ) من سـ
األمان الصـــــادرة عن الوكالة، المعنون "اإلطار الحكومي والـقانوني والرقابي لألمان"، والتي تنصُّ على أنَّ "أي  
تعدیالت مقترحة قد تؤثر تأثیراً كبیراً على أمان مرفق أو نشــــاط ما یجب أن تخضــــع للمراجعة والتقییم من قِبَل 

 الھیئة الرقابیة".

 ):3یزة  الموظفون (الرك

للقوى النووـیة إلى محـطة زابوریجـیا بـھدف    ـكالینیناســـــتـقدم المحتلون الروس موظفین روس من محـطة  
 تدریبھم في مرافق محطة القوى النوویة األوكرانیة.



 

 

وتبیَّن أنَّ الغرباء الروس المســـــتقدمین بصـــــورة غیر مشـــــروعة إلى محطة زابوریجیا للقوى النوویة   
ون بین صــفوفھم ممثلین لروزاتوم منھم مھندســو تحكُّم في المفاعالت ومشــرفو نوبات ومتخصــصــون في   یضــمُّ

 تركیب المعدات الكھربائیة وغیرھم.

بون األوكرانیون التـعاون مع الغرـباء الـمذكورین، ونتیـجةً ـلذـلك منعھم المحتلون الروس    وـقد رفض الـمدّرِ
 من دخول أماكن عملھم.  

ل إلى أراضــي محطة زابوریجیا للقوى النوویة ما یزید  تقریباً، وصــ  2023شــباط/فبرایر   19وفي یوم   
   .الروس  من المقاتلین المجندین والطالب العسكریین  600على 

ــنع المعدات    ــروع في الملجأ الواقي من القنابل في مصـ واتَّخذ ھؤالء الجنود مقراً لھم على نحو غیر مشـ
ــحیة بالمحطة.   من األفراد    500كان ھناك ما یقرب من   وقبل ذلك،غیر النمطیة الواقع داخل منطقة الحمایة الصــ

 العسكریین الروس المتمركزین بالفعل مباشرة في محطة زابوریجیا للقوى النوویة.

یة في منطقة محطة زابوریجیا للقوى النوویة إلى وضـع    ویؤدي الوجود المتزاید للقوات العـسكریة الروـس
ــ ــغیل األوكرانیین، مما یشـ ــافیة على كاھل موظفي التشـ ــغوط إضـ ل إخالالً للركیزة الثالثة من ركائز األمان ضـ ّكِ

اتھم   واألمن النوویین التي ـحدَّدتـھا الوـكاـلة ("یـجب أن یتمكَّن الموظفون الـقائمون على التشـــــغـیل من الوـفاء بواجـب
ض لضغوط ال لزوم لھا").  المتعلقة باألمان واألمن، وأن یكون بوسعھم اتخاذ القرارات دون التعرُّ

ا یرتك  ةً لـم ة ونتیـج ان واألمن النوویین في موقع محـط ات مســـــتمرة لألـم اـك ھ المحتلون الروس من انتـھ ـب
  2023شــــــباط/فبرایر    10زابوریجـیا للقوى النوویة، حظرت المفتشــــــیة الحكومـیة األوكرانـیة للرقابة النوویة في 

 بمستویات طاقتھا الكاملة.   6و 5و 4و 3تشغیل وحدات القوى رقم  

ذكورة أع  ال الـم ان وجمیع األعـم ا لألـم ائز التي ال غنى عنـھ الرـك ب المحتلین الروس تخـلُّ ـب اله من جـاـن
ل انتھاكات مستمرة لنظام الوكالة األساسي.    واألمن وتشّكِ

ة    اـل افظي الوـك اً مع قرارات مجلس مـح اـم ارض تـم ال تتـع ذه األعـم ا أنَّ ـھ د في   GOV/2022/17كـم المعتـم
المعتمــد في   GOV/2022/71و  2022ول/ســـــبتمبر  أیل  15المعتمــد في    GOV/2022/58و  2022آذار/مــارس   3

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

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

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

 

 [الختم]

 [التوقیع]

 2023شباط/فبرایر   27فیینا،  
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