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 وردت من البعثة الدائمة 

 لالتحاد الروسي لدى الوكالة 
 

 

 

خة تلقَّت   -1  من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة.  2023آذار/مارس   7األمانة مذكرة شفویة مؤرَّ

م طیھ المذكرة الشفویة لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاء. -2  وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ
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 أمانة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 فیینا
 

 

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 
 n-890الرقم  

عثة الدائمة لالتحاد الروـسي لدى المنظمات الدولیة في فیینا أطیب تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة  تھدي الب
ف البعثة أن تفید بما یلي.  الذریة، ویُشِرّ

ــع حول محطة زابوریجیا للقوى النوویة ( ل بانتظام محاوالُت المركبات   ) متوتراً.ZNPPما یزال الوضــ ــجَّ وتُســ
الجانب األوكرانّي مراراً    وقصــفَ   المحمیّة.ر التابعة للقوات المســلحة األوكرانیة الختراق المنطقة  الجویة بال طیا

مدینة إینرغودار، حیث یعیش موظفو محطة زابوریجیا للقوى النوویة وأفراد أســرھم، وكذلك المنطقة الصــناعیة  
 المجاورة.

تفجیر ســــــیارة موظف ـبإدارة    حـیث تمّ   دار.إینرغو، وقع ھجوم إرـھابي في ـمدیـنة  2023شــــــباط/فبرایر    3وفي  
 الموقع. وقد مات في  بشرطة المدینة.مكافحة تھریب المخدرات  

ــین مجّمع  ــتعادة وتحسـ ــل العمل على اسـ ــمان أمان محطة زابوریجیا للقوى النوویة وأمنھا، یتواصـ ومن أجل ضـ
  وتمّ   انســـحابھا.وكرانیة جزئیاً أثناء  الوســـائل الھندســـیة والتقنیة لحمایة المحطة، الذي دّمرتھ القوات المســـلحة األ

االنتـھاء من أعمال التشـــــیید والتركیب لبناء ھیكل وقائي في الموقع المفتوح الخاص بمرفق الخزن الجاف للوقود  
وقد قلّل تشـییده بشـّدة من مخاطر  النووي المسـتھلَك، والذي تعّرض للقصـف من قبل القوات المسـلحة األوكرانیة.

ــف.تدمیر حاویات الو ــتھلَك، والذي یمكن أن ینجم عن مثل ھذا القص وبقیت تركیبة وأبعاد موقع  قود النووي المس
ــتھلَك على حالھا. ــفة دائمة في  مرفق الخزن الجاف للوقود النووي المسـ وقد أُطِلَع خبراُء الوكالة الموجودون بصـ

 وبوسعھم معاینتھ.  موقع محطة زابوریجیا للقوى النوویة على التفاصیل التقنیة للھیكل الوقائي

ویقوم الجانب الروســي بكّل ما ھو ضــروري لضــمان ظروف التشــغیل المأمون واآلمن لمحطة زابوریجیا للقوى  
صـة لحاالت الطوارئ   النوویة: یتّم تنفیذ الصـیانة الروتینیة المطلوبة، ویتّم اإلمداد بالوقود لمولدات الدیزل المخصـّ

 ومعدات الطوارئ لتشغیل المحطة.

 ط اإلشعاعي األساسي في موقع محطة زابوریجیا للقوى النوویة وخارجھ ال یتجاوز الحدود المقّررة.والنشا

ة   ا للقوى الحرارـی ــل أعـمال اإلصـــــالح في محـطة زابوریجـی ة  (ZTPP)وتتواصـــ اء لتلبـی ــادر الكھرـب ، أـحد مصـــ
ظمة المتعاقدة بمشــاركة  وفي الوقت الحاضــر، أكملت المن االحتیاجات الخاصــة بمحطة زابوریجیا للقوى النوویة.

ات الـشركة الحكومیة للطاقة الذریة "روزاتوم" تفكیَك المعدات الكھربائیة المتعطلة لخالیا   ـس متخصـصـین من مؤـس
كیلوفولط وھي "میلیتوبولســــــكاـیا" و"ـكاخوفســــــكاـیا"    330مجموـعة المـفاتیح الكھرـبائـیة المفتوـحة الـبالـغة ـقدرتـھا  



اتیح الكھربائیة المفتوحة لمحطة زابوریجیا للقوى الحراریة ســـیتیح  وإصـــالح مجموعة المف و"مولوشـــانســـكایا".
 ضمان إمدادات الكھرباء لمحطة زابوریجیا للقوى النوویة من نظام الطاقة الخاص باالتحاد الروسي.

ویوقّع موظفو محطة زابوریجیا للقوى النوویة عقوَد عمل مع الجھة المشــغّلة الروســیة "المنظمة المشــغّلة لمحطة  
اس طوعّي دون أي إكراه.زا والتصـریحات التي یدلي بھا ممثلو أوكرانیا   بوریجیا للقوى النوویة" حصـراً على أـس

خالَف ذلك لیـست ـسوى أحد عناـصر حملة الـضغط اإلعالمي الرامیة إلى تقویض اـستقرار األوـضاع داخل محطة 
ــباط/فبرایر    27وفي   زابوریجیا للقوى النوویة وحولھا. طلباً،   2915طلبات التوظیف المقدَّمة  ، بلغ عدد  2023شـ

 طلباً. 2894وبلغ عدد عقود العمل الموقَّعة 

ــمانات األمنیة، بما في ذلك اإلضــافیة   ــي قد وفّر في كّل مرة جمیع الض وعلى الرغم من حقیقة أن الجانب الروس
ــول دفعة تناُوب جدیدة من خبراء الوكالة إلى محطة زابوریجی   7ا للقوى النوویة (في  منھا، أُّجل ثالث مرات وص

) بمبادرة من إدارة األمم المتحدة لشـــؤون الســـالمة  2023شـــباط/فبرایر   18شـــباط/فبرایر و 10شـــباط/فبرایر و
حدث تناُوب   -مع تأخیر لمدة ـشھر تقریباً   -  2023آذار/مارس   2وفقط في  واألمن ودون الـشرح الالزم لألـسباب.

اطاً   لنوویة.خبراء الوكالة في محطة زابوریجیا للقوى ا اعدة األكثر نـش یة المـس كریة الروـس وقد وفّرت القوات العـس
 في ھذا الشأن.

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

 داً ألمانة الوكالة عن أسمى آیات تقدیرھا.وتغتنم البعثة الدائمة لالتحاد الروسي ھذه الفرصة لتُعرب مجد

 2023آذار/مارس   7فیینا،           
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