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 �أ�سو�أ1986 �شهد العامل يف ال�ساد�س والع�شرين من �إبريل
 والذي حتل- ح���ادث ن���ووي يف تاريخ ال�صناعة النووي���ة
 حيث. وهو حادث ت�شرينوبل- ذكراه الثالثون هذا العام
انفج���ر املفاعل الرابع من جمموعة مفاعالت ت�شرينوبل
يف االحتاد ال�سوفيتي �آنذاك لي�سفر االنفجار عن تدمري
 بالإ�ضاف���ة �إىل انهي���ار املبنى،مرك���ز املفاع���ل بالكام���ل
.وحواجز احلماي���ة ومنظومة الأم���ان اخلا�صة باملفاعل
وق���د �أدى انفجار املفاعل �إىل ت�سرب املواد امل�شعة لتلوث
 و�إىل و�صول تلك املواد �إىل �أماكن بعيدة،البيئ���ة املحيطة
خ�ل�ال املرحلة الن�شطة من احل���ادث وهي الأيام الع�شرة
.الأوىل التي �أعقبت االنفجار

On April 26th, 1986, the world witnessed the
worst nuclear disaster in nuclear industry
history, Chernobyl disaster, whose 30th
anniversary is commemorated this year. The
explosion of unit 4 of Chernobyl nuclear power
plant resulted in the complete destruction of
the reactor core, the protection barriers, and
the safety systems. The explosion caused the
release of radioactive materials to contaminate
the surrounding environment and to spread
over large distances, during the accident active
stage, which lasted for ten days following the
accident.
The immediate loss of life reached some 30
workers within weeks of the accident. A 30
km “exclusion zone” has been imposed since
that time, after the forced evacuation of about
200,000 people. Nonetheless, the destruction
and scale of disaster brought by Chernobyl,
was the motive for many countries, including
Kuwait, to cooperate in this critically important
field.

30 �أدى ه���ذا الت�سرب ب���دوره �إىل الوفاة الفورية حلوايل
ً عام
 كما،ال على مدى الأ�سابيع القليلة التي تلت احلادث
مت فر����ض منطقة حمظورة يبل���غ قطرها ثالثني كيلومرت
 وذلك بعد الإخ�ل�اء الإجباري حلوايل،من���ذ ذلك احلني
 وم���ن جانب �آخر �ش���كل الدمار وحجم. ن�سم���ة200,000
 مبا فيها- كارث���ة ت�شرينوب���ل دافعاً للعدي���د من ال���دول
. للتعاون الدويل يف هذا املجال بالغ الأهمية- الكويت
وق���د بد�أ العمل عل���ى حما�صرة الوح���دة الرابعة ملفاعل
 حيث ب���د�أت اجلهود الدولية،1986 ت�شرينوب���ل منذ عام
احلثيث���ة وامل�ستم���رة للح�ص���ار الآم���ن ملوق���ع الكارثة مع
.التخل�ص الآم���ن من املكونات امل�شع���ة للمفاعل املنكوب
 ظهرت احلاج���ة العاجل���ة للتدخل1986 فعق���ب ح���ادث
ال�سري���ع الحت���واء الوح���دة الرابعة وما حتوي���ه من وقود
 ومن ثم وبنا ًء. وذلك يف ظروف غاية يف اخلطورة،نووي
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Chernobyl Unit 4 containment effort started in
1986. Since that time, continuous and enduring
international effort has been put for the safe
confinement of the disaster site together with
the safe disposal of the radioactive constituents
of the stricken reactor. With the extremely
dangerous situation that prevailed in the
aftermath of 1986 accident, there was an urgent
need for a swift action to contain unit 4 together
with its nuclear fuel. Consequently, and upon the

decision of the former USSR Council of Ministers
in November 1986, a confinement structure,
also known as the “Shelter”, was built to contain
unit 4 together with about 200 tons of nuclear
fuel. The fuel was mixed with 5,000 tons of sand,
lead and boric acid. However, rising concerns
regarding the deteriorating conditions of the
Shelter urged the international community
to seek action for a long term solution for the
confinement of the stricken reactor.
To that end, and upon the initiative of the
G7 and EC together with Ukraine in 1997, a
team of international and Ukrainian nuclear
experts developed the Chernobyl Shelter
Implementation Plan (SIP) as a roadmap to
transform the Shelter into an ecologically
safe system. Moreover, the Chernobyl Shelter
Fund was set up at the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD), to
administer the resources of the operation.
The SIP divides the works into three stages. The
first stage, which ended in 2008, was dedicated
to preserving the present safety level from
deteriorating by improvements of durability
and reliability of present structures and systems.
The second stage, which started in 2010 and still
ongoing, is the construction of the New Safe
Confinement together with its facilities that
include remotely controlled cranes, equipment
for retrieval of radioactive materials and a
control center for the safe dismantling, storage
and disposal of these materials within the New
Safe Confinement. The New Safe Confinement
is in the form of a huge hangar, which is 260 m
wide and 165 m long. The hangar takes the form
of an arch with a height of 110 m. The structure

is designed to contain and isolate the Shelter
from the surrounding environment. Moreover,
it is furnished with a sophisticated ventilation
system to minimize the risk of corrosion. The
whole structure is designed to endure extreme
weather conditions including temperature
variation from -43oC to +45oC and wind speeds
up to 332 km/h. The New Safe Confinement is
designed for a minimum of 100 years lifetime. It
is worth mentioning that all works and efforts are
within the framework of cooperation with the
Government of Ukraine to obtain its approval on
all proposed design, with complete consideration
of workers protection from radiation leakage.
The third stage comes upon the completion
of the NSC, which is the dismantling and the
management process of radioactive material
within the confinement.
The New Safe Confinement completion is
expected during 2017. The contracted works of
the New Safe Confinement reached more than
€ 2,000 million by October 2015, provided from
more than 40 countries. In this respect, State
of Kuwait, through Kuwait Fund, has stepped
in to support Chernobyl Shelter Fund since its
inception. In 1998, Kuwait Fund extended a
grant of US$ 4 million, followed by another grant
in 2005 with US$ 2 million. The Fund further
provided two grants of US$ 5.2 million and US$
3.8 million, to bridge the New Safe Confinement
financing gap, in 2011 and 2015 respectively.
It is worth noting that Kuwait Fund maintains
continuous follow up of all Chernobyl Shelter
Fund projects, operations and budget in
cooperation with other donor countries and
institutions to foster partnership among them
in this critical domain to enable the safe use of
nuclear energy for future generations.

 كما مت تزويده مبنظوم���ة تهوية متطورة،البيئ���ة املحيط���ة
 وقد مت ت�صميم كامل املن�ش�أة لتتحمل.لتقليل خطر الت�آكل
الظ���روف اجلوية القا�سية مبا فيها درجات حرارة ترتاوح
 درجة مئوية و�سرعات رياح45+  درجة مئوية �إىل43- من
 ك���م بال�ساعة وذلك بعم���ر افرتا�ضي ي�صل332 ت�ص���ل �إىل
 ويجدر بالذكر �أن كافة الأعمال. �سنة على الأقل100 �إىل
واجلهود تت���م بالتعاون مع احلكوم���ة الأوكرانية للح�صول
عل���ى موافقتها عل���ى كافة الت�صامي���م املقرتحة وذلك من
خالل تبني ت�صاميم توفر �أق�صى �إمكانية حلماية العاملني
 وت�أتي املرحلة الثالثة بعد اكتمال.م���ن ت�سرب الإ�شعاعات
احل�ص���ار ال�سليم اجلديد املتمثلة بتفكيك و�إدارة التخل�ص
.الآمن من املواد امل�شعة داخله
هذا وم���ن املتوقع االنته���اء من احل�ص���ار ال�سليم اجلديد
 وق���د بلغت قيم���ة تعاق���دات �صندوق،2017 خ�ل�ال ع���ام
2,000  م���ا يربو عن2015 مفاع���ل ت�شرينوب���ل حتى �أكتوبر
 ويف هذا. ُمقدمة مما يزيد عن �أربعني دولة،مليون ي���ورو
ال�ش����أن فقد بادرت دول���ة الكويت لدع���م �صندوق مفاعل
 حيث.ت�شرينوبل منذ �إن�شائه من خالل ال�صندوق الكويتي
 مليون دوالر �أمريكي4 قدم ال�صندوق الكويتي منحة بقيمة
 مليون دوالر �أمريكي2  تلتها منحة �أخرى مببلغ،1998 عام
5.2  كما قدم ال�صندوق منحتني تبلغ قيمتهما.2005 ع���ام
 ملي���ون دوالراً �أمريكياً عامي3.8ملي���ون دوالراً �أمريكياً و
. على التوايل وذلك ل�سد الفجوة يف التمويل2015 و2011
ويج���در بالذك���ر �أن ال�صن���دوق الكويت���ي يق���وم باملتابع���ة
امل�ستم���رة لكافة م�شاريع و�شئون وميزانية �صندوق مفاعل
 وذلك بالتع���اون مع بقية ال���دول وامل�ؤ�س�سات،ت�شرينوب���ل
 كما يعم���ل على تعزيز ال�شراك���ة بينهم يف جمال،املانح���ة
.اال�ستخدام الآمن للطاقة النووية خلدمة �أجيال امل�ستقبل

على قرار جمل�س وزراء االحتاد ال�سوفيتي يف نوفمرب من
 �صار يع���رف با�سم »منظومة- ذل���ك الع���ام مت بناء ملج�أ
 طن من200 احلماي���ة» الحتواء الوح���دة الرابعة وحوايل
 طن5000  والذي مت خلطه مع ح���وايل،الوق���ود الن���ووي
م���ن الرمل والر�صا�ص وحام�ض البوريك وذلك على وجه
 �إال �أن القل���ق املت�صاعد حول احلالة املتدهورة.ال�سرع���ة
ملنظومة احلماية دفعت املجتمع الدويل للتحرك من �أجل
.�إيجاد حل طويل الأمد ملحا�صرة املفاعل املنكوب
 وبنا ًء على مب���ادرة جمموعة الدول ال�سبع،ولتل���ك الغاية
 فقد و�ضع،1997 واالحت���اد الأوروبي مع �أوكرانيا يف عام
فريق من اخلرباء النووي�ي�ن العامليني والأوكرانيني خطة
للح�ص���ار الآم���ن لت�شرينوب���ل كخارط���ة طريق م���ن �أجل
 كما.ًحتوي���ل منظومة احلماي���ة �إىل منظومة �آمن���ة بيئيا
مت �إن�ش���اء «�صن���دوق مفاعل ت�شرينوب���ل» يف نطاق البنك
الأوروبي للإن�شاء والتعمري من �أجل �إدارة موارد عمليات
.تنفيذ اخلطة
 حي���ث ُكر�ست،مت���ت جتزئة اخلط���ة �إىل ثالث���ة مراحل
 للمحافظة على2008 املرحل���ة الأوىل والتي انتهت ع���ام
م�ست���وى الأمان احلايل خوفاً م���ن التدهور وذلك بزيادة
قدرة املن�ش�آت واملنظومات احلالية على التحمل وحت�سني
 وما- 2010  وقد بد�أت املرحل���ة الثانية عام.اعتماديته���ا
 وذلك لبناء احل�صار ال�سليم اجلديد مع- زالت م�ستمرة
مرافق���ه والت���ي ت�شمل الرافعات الت���ي ميكن التحكم بها
 و مركز للتحكم،م���ن بُعد ومعدات ا�سرتداد املواد امل�شعة
 والتخل�ص، وتخزين تلك املواد داخ���ل احل�صار،لتفكي���ك
 وي�شبه احل�ص���ار ال�سلي���م اجلديد حظرية.الآم���ن منه���ا
، مرت165  مرت وطولها260 طائرات �ضخمة يبلغ عر�ضها
 ويهدف ت�صميم احل�صار.ً مرتا110 وارتفاع ذروة قو�سها
املذكور �إىل احتواء وعزل «منظومة احلماية» احلالية عن

