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 الصينرسالة وردت من 

 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم ابشأن سياساتھ

 

 
  
 
ديرالعام  -١ ذكرة شفوية مؤرخة  تلقى الم بتمبر ٦م ة  ٢٠١٣ أيلول/س ة الدائم دى للصينمن البعث ة  ل الوكال

ة دمت  ،الدولية للطاقة الذري ة الصينق ة إلدارة  حكوم ادئ التوجيھي ا بموجب "المب اً اللتزاماتھ ا، طبق في مرفقاتھ
التعبير  ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549١ البلوتونيوم" (الواردة في الوثيقة اً ب ا الحق والمشار إليھ

ألرصدتھا السنوية  معلومات عن أرقامھاوجيم من المبادئ التوجيھية، "المبادئ التوجيھية")، ووفقاً للمرفقين باء 
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  البلوتونيوم المدني غير المشعع من

ة   -٢ ه حكوم ذي أبدت ذكرتھا الشفوية المؤرخة  الصينوعلى ضوء الطلب ال انون األول/ديسمبر  ١في م ك
إدارة البل ١٩٩٧ ة ب اتھا المتعلق أن سياس ةبش وم (الوثيق ة  INFCIRC/549 وتوني ارس  ١٦المؤرخ )، ١٩٩٨آذار/م
 الطالع جميع الدول األعضاء عليھا. ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ٦المذكرة الشفوية المؤرخة  مرفقات ترد طيه

 
 

 
  ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧صدر تعديل للوثيقة المذكورة في   ١
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INFCIRC/549/Add.7/12 
  الملحق
 

 
 األرقام السنوية ألرصدة البلوتـونيوم المدني غير المشعـّع

  
 

 المجاميع الوطنية
 

 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

  (أرقام العام السابق مدرجة بين قوسين)
كغم من البلوتونيوم، مع ١٠٠مقّربة إلى أقرب 

كغم بعبارة  ٥٠اإلشارة إلى الكميات التي تقل عن 
  كغم" ٥٠"أقل من 

 (كغم من البلوتونيوم)
   

البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع الموجود في -١
 )١٣٫٨( ١٣٫٨ مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

   
البلوتونـيوم المفصول غير المشّعع في مرحلة -٢

التصنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه  اإلنتاج أو
عة شبه المصنَّعة أو غير  المنتجات غير المشعَّ

الوقود أو غيرھا من  في محطات صنع الجاھزة
 )٠( ٠ محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

   
البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير -٣

المشعـّع أو منتجات مصنـَّعة أخرى في مواقع 
 )٠( ٠ المفاعالت أو في أماكن أخرى.

   
البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع المحتَفظ به في-٤

 )٠( ٠ .أماكن أخرى
    

   ملحوظة:
    
 ٤إلى  ١البلوتونيوم المشمول في البنود من  )١(

 )٠( ٠ أعاله، الذي تمتلكه ھيئات أجنبية. الواردة
   

البلوتونيوم بأي شكل من األشكال المذكورة في  )٢(
أعاله، المحتَفظ به في  الواردة ٤إلى  ١البنود من 

الواردة نود أماكن ببلدان أخرى ولذا ال تشمله الب
 )٠( ٠ أعاله.

 ٤إلى  ١البلوتونيوم المشمول في البنود من   )٣(
أعاله، والجاري شحنه دولياً، قبل وصوله الواردة 

  )٠( ٠  إلى الدولة المتلقية.
 

 




