
 

 

INFCIRC/549/Add.9/17 

٢٠١٥ األول/أكتوبر تشرين ١٣
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  
 

  ت من االتحاد الروسي بشأن سياساتهرسالة ورد

 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

 

ة   -١ فوية مؤرخ ذكرة ش ة م ـَّت األمان بتمبر  ٩تلق دى  ٢٠١٥أيلول/س ي ل اد الروس ة لالتح ة الدائم ن البعث م
ة  ة الدولي ادئ الوكال ا بموجب "المب اً اللتزاماتھ ا، طبق ي مرفقاتھ اد الروسي ف ة االتح دَّمت حكوم ة ق ة الذري للطاق

ة ي الوثيق واردة ف وم" (ال ة إلدارة البلوتوني ة  ١INFCIRC/549 التوجيھي ارس  ١٦المؤرخ ار  ١٩٩٨آذار/م والمش
يھا الحقاً بعبارة "المبادئ التوجيھية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيھية، األرقام السنوية ألرصدة إل

ة المستھلك،  اعالت المدني ود المف ه وق ذي يحتوي وم ال ة للبلوتوني ات التقديري البلوتونيوم المدني غير المشعع والكمي
 .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

و  -٢ ى ض ة وعل فوية المؤرخ ذكرتھا الش ي م ي ف اد الروس ة االتح ه حكوم ذي أبدت ب ال انون  ١ء الطل ك
مبر  ة  ١٩٩٧األول/ديس وم (الوثيق إدارة البلوتوني ة ب اتھا المتعلق أن سياس ة  INFCIRC/549بش المؤرخ

ذكرة الشفوية المؤرخة ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦ ه الم بتمبر  ٩)، ترد طي ا إلطالع جمي ٢٠١٥أيلول/س ع ومرفقاتھ
   الدول األعضاء عليھا.

  

  

  

 
  ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧صدر تعديل للوثيقة المذكورة في   ١
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INFCIRC/549/Add.9/17 
  الملحق

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي
  لدى المنظمات الدولية في فيينا
Erzherzog-Karl-Strasse 182  

А-1220 Vienna  
  )٠٤٣ ١( ٢٨٢ ٥٣ ٩١ ،٢٨٢ ٥٣ ٩٣رقم الھاتف: 
  )٠٤٣ ١( ٢٨٠ ٥٦ ٨٧رقم الفاكس: 

  

  n-3027المرجع رقم: 

  

  

ة    ة الوكال ى أمان ا إل ا أطيب تحياتھ ة في فيين دى المنظمات الدولي اد الروسي ل ة لالتح تھدي البعثة الدائم
د ١٤الدولية للطاقة الذرية وتتشرف، وفقاً للفقرة  وم، بتق ام الخاصة من المبادئ التوجيھية إلدارة البلوتوني يم األرق

ة  ات التقديري ة، والكمي ادئ التوجيھي اء بالمب بأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشّعع، بالشكل المبيـَّن في المرفق ب
ة،  ادئ التوجيھي يم بالمب ـَّن في المرفق ج للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستھلك، بالشكل المبي

  .٢٠١٤سمبر كانون األول/دي ٣١حتى 

  وتغتنم البعثة ھذه الفرصة لكي تعرب لألمانة عن أسمى آيات تقديرھا.  

  

  [ختم]

  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٩فيينا، 

  

  

  أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا

  

  



  

  الشركة الحكومية
  للطاقة الذرية "روزاتوم"

24, Bolshaya Ordynka Str., 
Moscow, 119017, Russia 

  

  

  ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ٧
  7.1/34898-1المرجع رقم: 

  

  الموضوع: أرصدة البلوتونيوم

  

  

ام السنوية الخاصة بأرصدة  ١٤وفقاً للفقرة    يكم باألرق من المبادئ التوجيھية إلدارة البلوتونيوم، أبعث إل
وم  ة البلوتوني ات التقديري ة، والكمي ادئ التوجيھي اء بالمب ق ب ي المرف ـَّن ف كل المبي ّعع، بالش ر المش دني غي الم

ة،  ادئ التوجيھي يم بالمب ـَّن في المرفق ج للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستھلَك، بالشكل المبي
  .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

  المرفقات: صفحتان  

  

  

  أ. ف. يوسولتسيف    (توقيع)       إدارة التعاون الدولي مدير
  

  

  

  

  أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  



 

  المرفق باء

  األرقام السنوية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشّعع

  المجاميع الوطنية*
 (بالكيلوغرامات)

كانون  ٣١حتى 
 ٢٠١٤األول/ديسمبر 

كانون  ٣١(
األول/ديسمبر 

٢٠١٣( 
    
البلوتونـيوم المفصول غير المشعـَّع الموجود في  -١

 )٥٠ ٣٠٠( ٥ ٢٠٠ مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

    
ع الموجود في  -٢ البلوتونـيوم المفصول غير المشعَّ

مرحلة اإلنتاج أو التصنيع، والبلوتونيوم الذي 
عة شبه المصنَّعة أو  تحتويه المنتجات غير المشعَّ
غير مكتملة الصنع الموجودة في محطات صنع 

الوقود أو غيرھا من محطات التصنيع أو في أماكن 
 )-( - أخرى.

    
البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير  -٣

المشعـّع أو منتجات مصنـَّعة أخرى في مواقع 
 )٤٠٠( ٣٠٠ المفاعالت أو في أماكن أخرى.

    
البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع الُمحتَفظ به في  -٤

 )١ ٢٠٠( ١٣٠٠ أماكن أخرى.

    
   :ملحوظة

أعاله،  ٤إلى  ١البلوتونيوم المشمول في البنود من  ‘١’
 )٠٫٣( ٠٫٣ الذي تمتلكه ھيئات أجنبية.

    
البلوتونيوم بأي شكل من األشكال المذكورة في  ‘٢’

أعاله، المحتَفظ به في أماكن  ٤إلى  ١من البنود 
 )٠٫٦( ٠٫٦ ببلدان أخرى ولذا ال تشمله البنود أعاله.

  

____________________________  

  كغم ١٠٠*  مقّربًة إلى 



 

  المرفق جيم

  الكميات التقديرية للبلوتونـيوم الذي يحتويه
  وقود المفاعالت المدنية المستھلَك

  المجاميع الوطنية*
 (بالكيلوغرامات)

كانون  ٣١حتى 
 ٢٠١٤األول/ديسمبر 

كانون  ٣١(
األول/ديسمبر 

٢٠١٣( 
    
ي  -١ تھلَك ف ود المس ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون

 ٧٩ ٠٠٠ مواقع المفاعالت المدنية.
 

)٧٩ ٠٠٠(  

     

ي  -٢ تھلَك ف ود المس ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون
٥ ٠٠٠ محطات إعادة المعالجة.  

 

)٤ ٥٠٠(  

     

تَفظ  -٣ تھلَك المح ود المس البلوتونـيوم الذي يحتويه الوق
  ٦٢ ٥٠٠ به في أماكن أخرى.

 

)٥٦ ٥٠٠(  

    
   :ملحوظة

    
تخلص  ‘١’ لة لغرض ال واد المرَس ة الم تحتاج معالج س

ذ  دما َتتَِّخ ة عن ن الدراس د م ى مزي ا إل ر منھ المباش
   خطط التخلص المباشر شكال ملموًسا.

    
   تعاريف: ‘٢’

    
د   ذي  ١البن وم ال ة للبلوتوني ات التقديري يغطي الكمي

غ من المفاعالت المدنية.    يحتويه الوقود المـَُفرَّ
    
د   ذي  ٢البن وم ال ة للبلوتوني ات التقديري يغطي الكمي

ادة المعالجة  ى محطات إع وارد إل يحتويه الوقود ال
   لكن لم تتم إعادة معالَجته بعد.

    
، الجاري شحنه ٣-١البلوتونيوم المشمول في البنود  ‘٣’

   دولياً، قبل وصوله إلى الدولة المتلقـّية.
  

____________________________  

 كغم ١٠٠٠*  مقّربًة إلى 




