
 

 
 تسخير الذرة من أجل السالم

INFCIRC/549/Add.7/10 

 1033 تموز/ٌولٌه 31

 
 عامتوزيع 

 عربً
 األصل: انكلٌزي

 نشـرة إعالميــة

 

 

 رسالة وردت من الصين بشأن

 سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 

 

 

متتن البة تتك الةالمتتك للصتتٌن لتتة  الوكةلتتك  1033حزٌران/ٌونٌتته  12تلّقتتا األمةنتتك متتفكرة متتخوٌك م ر تتك  -3

ولٌتتك للقة تتك الفرٌتتك  تتّةما حكومتتك الصتتٌن  تتً مر قةتاتتةه قبقتتة  للتزامةتاتتة بمو تتا المبتتةة  التو ٌاٌتتك  ةارة الة

 INFCIRC/549 البلوتونٌتتو) لالتتوارةة  تتً الو ٌقتتك
والممتتةر يلٌاتتة  ٌمتتة ٌلتتً  3991آفار/متتةر   31الم ر تتك  3

تو ٌاٌتكه مةلومتةا عتن األر تة) الةتنوٌك المتةلقتك بـ"المبةة  التو ٌاٌك"(ه وو قة  للمر قٌن بةء و ٌ) من المبتةة  ال

 .1030كةنون األول/ةٌةمبر  13بأرصةتاة من البلوتونٌو) المةنً غٌر الممةع حتى 

 3992كتةنون األول/ ةٌةتمبر  3وعلى ضوء القلا التفي ببةتته الصتٌن  تً متفكرتاة المتخوٌك الم ر تك  -1

(ه تترة قٌته 3991آفار/متةر  31الم ر تك  INFCIRC/549 قتكبمأن ةٌةةتةتاة المتةلقتك بترةارة البلوتونٌتو) لالو ٌ

 لةل)  مٌع الةول األعضةء. 1033حزٌران/ٌونٌه  12مر قةا المفكرة المخوٌك الم ر ك 
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INFCIRC/549/Add.7/10 

 الملحق

 ألرصدة السنوية األرقام

 البلوتـونيوم المدني غير المشعـّع

 

 

 1030كةنون األول/ةٌةمبر  13حتى  الم ةمٌع الوقنٌك

 بقك مةر ك بٌن  وةٌن(لبر ة) الةنك الةة

كغ) من البلوتونٌو) مع  300مقّربك  يلى ب را 

 يةراج

 كغ) كمة هً 00الكمٌةا التً تقل عن 

 لكغ) من البلوتونٌو)(

البلوتونتتتـٌو) المخصتتتول غٌتتتر الممةتتتـّع المو تتتوة  تتتً  -3

 م ةزن المنت ةا بمحقةا يعةةة المةةل ك.

31٣1 ( 0 ) 

البلوتونـٌو) المخصول غٌر الممّةع  تً مرحلتك ا نتتةج  -1

بو التصتنٌع والبلوتونٌتتو) التتفي تحتوٌتته المنت تتةا غٌتتر 

ةك متبه المصتنَّةك بو غٌتر ال تةهزة  تً محقتةا  الممةَّ

تصنٌع الو وة بو غٌرهتة متن محقتةا التصتنٌع بو  تً 

 بمةكن ب ر .

0 ( 0 ) 

الممةتـّع  البلوتونـٌو) الفي ٌحتوٌه و وة "موك " غٌر -1

بو منت تتةا مصنتتـَّةك ب تتر   تتً موا تتع المختتةع ا بو 

  ً بمةكن ب ر .

0 ( 0 ) 

ظ بتته  تتً البلوتونتتـٌو) المخصتتول غٌتتر الممةتتـّع المحتتتخ   -٤

 بمةكن ب ر .

0 ( 0 ) 

    ملحوظك:

بعتتت اه التتتفي تملكتتته  ٤-3البلوتونٌتتتو) الممتتتمول  تتتً البنتتتوة  ‘3’

 هٌلةا ب نبٌك.

 ٤-3مكل متن األمتكةل المتفكورة  تً البنتوة البلوتونٌو) بأي  ‘1’

بعتت اه المحتتتخ ظ بتته  تتً بمتتةكن ببلتتةان ب تتر  ولتتفا لتت) تمتتمله 

 البنوة بع ا.

بعتت اه ال تتةري متتحنه  ٤-3البلوتونٌتتو) الممتتمول  تتً البنتتوة  ‘1’

 ةولٌة ه  بل وصوله يلى الةولك المتلقٌك

0 ( 0 ) 

0 ( 0 ) 

0 ( 0 ) 

 




