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 نشـرة إعالميــة

  

 

 رسالة وردت من الصين بشأن سياساتھا 
 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 
 
  
 
خة   -١ ة  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨تلقت األمانة مذكرة شفوية مؤرَّ من البعثة الدائمة للصين لدى الوكالة الدولي

وم  ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيھي ا بموجب المب اً اللتزاماتھ ا، طبق ي مرفقھ ة الصين ف دَّمت حكوم ة ق ة الذري للطاق
ادئ  ١٩٩٨ذار/مارس آ ١٦المؤرخة  ١ INFCIRC/549(الواردة في الوثيقة  ارة "المب ي بعب ا يل ا فيم والمشار إليھ

التوجيھية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيھية، معلومات عن األرقام السنوية المتعلقة بأرصدتھا من 
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١البلوتونيوم غير المشعَّع المدني حتى 

 
ه حكوم  -٢ ذي أبدت ذكرتھا الشفوية المؤرخة وعلى ضوء الطلب ال انون األول/ديسمبر  ١ة الصين في م ك

رد ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549عن سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧ )، ت
خة    ومرفقاتھا إلطالع جميع الدول األعضاء عليھا. ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨طيه المذكرة الشفوية المؤرَّ

  
  
  

 
  ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧تعديل لھذه الوثيقة في صدر   ١
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  الملحق
 

 

  البعثة الدائمة لجمھورية الصين الشعبية 
 لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
  

CPM-P-2017-085  
  
  

  مذكرة شفوية
  
  

ام تھدي البعثة الدائمة لجمھورية الصين  دير الع ى الم ا إل َب تحياتھ ة أطي ة الذري ة للطاق الشعبية لدى الوكالة الدولي
ة  فوية المؤرخ ذكرتھا الش ى م ير إل رفھا أن تش ة ويش مبر  ١للوكال انون األول/ديس ادئ ١٩٩٧ك ا مب ق بھ ، المرف

  لبلوتونيوم.توجيھية تحدد السياسات التي قررت حكومة جمھورية الصين الشعبية أن تطبقھا على عملية إدارة ا

ذه  ة الصين الشعبية طّي ھ ة جمھوري ذكورة، ترفق حكوم ة الم ادئ التوجيھي التزام الصين بموجب المب وعمالً ب
ع المدني، حتى    .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١المذكرة األرقام السنوية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم غير المشعَّ

د  ذه الفرصة لتعرب من جدي ة ھ ة الذري وتغتنم البعثة الدائمة لجمھورية الصين الشعبية لدى الوكالة الدولية للطاق
  للمدير العام للوكالة عن أسمى آيات تقديرھا.

  
  

  [الختم] [التوقيع]

  البعثة الدائمة لجمھورية الصين الشعبية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨

  
  
  

  السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

ع   األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّ
  

 ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى   المجامـيع الوطنية
  (كغ من البلوتونيوم)

  
ـَّع الموجود في مخازن البلوتونـيوم -١ ر المشع المفصول غي

 المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.
٢٥٫٤(  ٤٠٫٩ ( 

اج أو -٢ ة اإلنت ي مرحل ع ف عَّ ر المش وم المفصول غي البلوتوني
عة التصنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه  عَّ ر المش المنتجات غي

ي  ودة ف نع الموج ة الص ر المكتمل نَّعة أو غي به المص ش
محطات تصنيع الوقود أو غيرھا من محطات التصنيع أو 

 في أماكن أخرى.

٠(  ٠ ( 

ع أو -٣ عَّ ر المش ود "موكس" غي ه وق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون
مواقع المفاعالت أو في أماكن منتجات مصنـَّعة أخرى في 

 أخرى.

٠(  ٠ ( 

اكن -٤ ه في أم ع الُمحتَفظ ب عَّ البلوتونـيوم المفصول غير المش
 أخرى.

٠(  ٠ ( 

 ملحوظة:

ود   ‘١’  ي البن مول ف وم المش ذي  ٤-١البلوتوني اله، ال أع
 تملكه ھيئات أجنبية.

٠(  ٠ ( 

كال   ‘٢’  ن األش كل م ي أي ش ود ف وم الموج البلوتوني
ود  ي البن ذكورة ف ي  ٤-١الم ه ف تَفظ ب اله، المح أع

 أماكن ببلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله.

٠(  ٠ ( 

أعاله، الجاري  ٤-١البلوتونيوم المشمول في البنود   ‘٣’ 
 شحنه دولّيًا، قبل وصوله إلى الدولة المتلقية.

٠(  ٠ ( 

  
  
 




