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  رسالة وردت من االتحاد الروسي بشأن سياساته المتعلقة 
 بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى الوكالة  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤تلقـَّت األمانة مذكرة شفوية مؤرخة   -١
ة  ادئ التوجيھي ا بموجب "المب اً اللتزاماتھ ا، طبق اد الروسي في مرفقاتھ ة االتح دَّمت حكوم الدولية للطاقة الذرية ق

ة ي الوثيق واردة ف وم" (ال ة  INFCIRC/549١ إلدارة البلوتوني ارس  ١٦المؤرخ اً  ١٩٩٨آذار/م ا الحق ار إليھ والمش
بعبارة "المبادئ التوجيھية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيھية، األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم 
تھلَك، حت ة المس اعالت المدني ود المف ه وق ذي يحتوي وم ال ة للبلوتوني ات التقديري عع والكمي ر المش دني غي ى الم

 .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١

ة   -٢ فوية المؤرخ ذكرتھا الش ي م ي ف اد الروس ة االتح ه حكوم ذي أبدت ب ال وء الطل ى ض انون  ١وعل ك
آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549بشأن سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧األول/ديسمبر

ذكرة الشفوية المؤرخة ١٩٩٨ دول األعضاء  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤)، ترد طيه الم ع ال ا الطالع جمي ومرفقاتھ
   عليھا.

  

 

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

 

 البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا

  

  n-3072المرجع رقم: 

  

ة    ة الوكال ى أمان ا إل َب تحياتھ ا أطي ة في فيين دى المنظمات الدولي اد الروسي ل ة لالتح تھدي البعثة الدائم
رة  اً للفق رف، وفق ة وتتش ة الذري ة للطاق ة  ١٤الدولي وم (الوثيق ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيھي ن المب م

INFCIRC/549ّعع، )، بإرسال األرقام السنوية الخاصة بأرصدة االتحاد الروس ي من البلوتونيوم المدني غير المش
اعالت  ود المف ه وق ذي يحتوي وم ال بالشكل المبيـَّن في المرفق باء بالمبادئ التوجيھية، والكميات التقديرية للبلوتوني

  .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١المدنية المشعع، بالشكل المبيـَّن في المرفق جيم بالمبادئ التوجيھية، حتى 
  عثة ھذه الفرصة لكي تعرب لألمانة عن أسمى آيات تقديرھا.وتغتنم الب  

  

  [ختم]

  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤فيينا، في 

  

  

  أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا



 

  ١المرفق 

  األرقام السنوية الخاصة بأرصدة
  المدني البلوتـونيوم غير المشعـّع

  اإلجمالي لدى المنظمة، 
 الشركة (بالكيلوغرامات)

كانون  ٣١حتى 
 ٢٠١٦األول/ديسمبر 

كانون  ٣١(حتى 
)٢٠١٥األول/ديسمبر

    
البلوتونـيوم المفصول الموجود في مخازن المنتجات   -١

 )٥٣١٠٠( ٥٤٩٠٠ بمحطات إعادة المعالجة.

    
المفصول في مرحلة اإلنتاج أو التصنيع  البلوتونيوم -٢

عة  والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعَّ
شبه المصنَّعة أو غير المكتملة الصنع الموجودة في 

 ) -(  - محطات التصنيع**

    
 البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعع -٣

أو منتجات مصنعة أخرى في مواقع المفاعالت أو 
 )١٥٠٠( ١٧٠٠ في أماكن أخرى**

    
 )٨٠٠( ٦٠٠ البلوتونيوم المفصول الموجود في أماكن أخرى ** -٤

    
   

   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  ١البنود من 
 )٠٫٦( ٠٫٦ ببلدان أخرى ولذا ال تشمله البنود أعاله.

  
____________________________  

  كغم ١٠٠مقّربة إلى  *
  ** ال توجد إشارة إلى مكان الخزن



  ٢المرفق 

  الكميات التقديرية للبلوتونـيوم الذي يحتويه
  وقود المفاعالت المدنية المستھلَك

  اإلجمالي لدى المنظمات،
 الشركات * (بالكيلوغرامات)

كانون  ٣١حتى 
 ٢٠١٦األول/ديسمبر 

كانون  ٣١(حتى 
)٢٠١٥األول/ديسمبر 

    
الذي يحتويه الوقود المستھلَك في مواقع  البلوتونيوم -١

المفاعالت المدنية (أحواض التبريد في محطات 
 )٧٨٠٠٠( ٧٨٠٠٠ القوى النووية ومحطة المفاعل)

    
البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلَك في  -٢

محطات إعادة المعالجة. (المنتجات غير المكتملة 
 )٥٠٠٠( ٤٠٠٠ الصنع في محطة المفاعل)

    
البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلَك في أماكن  -٣

أخرى (مرفق خزن الوقود النووي المستھلك 
الخاص بمحطة القوى النووية: روسيا، وأوكرانيا، 

 )٦٨٠٠٠( ٧٣٠٠٠ وبلغاريا، وغيرھا)
    

   ملحوظة:
  
ستحتاج معالجة المواد المرَسلة لغرض التخلص  ‘١’

المباشر منھا إلى مزيد من الدراسة عندما َتتَِّخذ 
 خطط التخلص المباشر شكال ملموًسا.

  
 التعاريف: ‘٢’

  
يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي  ١البند  

غ من المفاعالت المدنية.  يحتويه الوقود المـَُفرَّ
  
للبلوتونيوم الذي يغطي الكميات التقديرية  ٢البند  

يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة المعالجة 
 لكن لم تتم إعادة معالَجته بعد.

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

 دولياً، قبل وصوله إلى الدولة المتلقـّية.
  

____________________________  
  كغ ١٠٠٠*  مقّربًة إلى 

 




