
 

 

INFCIRC/549/Add.9/20 

٢٠١٨ر أيلول/سبتمب ٢٤
 

عامتوزيع 
 عربي

روسياألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 رسالة وردت من االتحاد الروسي بشأن
 سياساته المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

فوية مؤرخة   -١ ت األمانة مذكرة ش طس  ٢٨تلقـَّ ي لدى  ٢٠١٨آب/أغس من البعثة الدائمة لالتحاد الروس
ي في مرفقاتها، طبقاً اللتزاماتها بموجب "المبادئ  الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدَّمت حكومة االتحاد الروس

والمشار إليها  ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦لمؤرخة ا ١/549INFCIRCالتوجيهية إلدارة البلوتونيوم" (الواردة في الوثيقة 
دة  نوية ألرص الحقاً بعبارة "المبادئ التوجيهية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية، األرقام الس
تهلَك،  عع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المس البلوتونيوم المدني غير المش

 .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

 

فوية المؤرخة   -٢ ي في مذكرتها الش وء الطلب الذي أبدته حكومة االتحاد الروس كانون  ١وعلى ض
آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧األول/ديسمبر

فوية المؤرخة ١٩٩٨ طس  ٢٨)، ترد طيه المذكرة الش اء  ٢٠١٨آب/أغس ومرفقاتها الطالع جميع الدول األعض
  عليها.

 

 

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

18-05111A 



 

INFCIRC/549/Add.9/20 
 الملحق

  

 البعثة الدائمة 
 لالتحاد الروسي لدى 

 المنظمات الدولية في فيينا

 

 n-3429المرجع رقم: 

تهدي البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيَب تحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة 
رف، وفقاً للفقرة  ال )INFCIRC/549(الوثيقة  من المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم ١٤الذرية وتتش ، بإرس

ن في المرفق  األرقام السنوية الخاصة بأرصدة االتحاد الروسي من البلوتونيوم المدني غير المشعّع، بالشكل المبيـَّ
عّعباء بالمبادئ التوجيهية، والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية  كل المش ، بالش

 .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١المرفق جيم بالمبادئ التوجيهية، حتى المبيـَّن في 

  وتغتنم البعثة هذه الفرصة لكي تعرب لألمانة عن أسمى آيات تقديرها.

 المرفقات:

  

 [الختم]

  ٢٠١٨آب/أغسطس  ٢٨فيينا، في 

  

 أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 فيينا

 

  



 

 الشركة الحكومية للطاقة الذرية "روزاتوم"

 

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٢٣

 

  7.1/35886-1المرجع رقم: 

 الموضوع: أرصدة البلوتونيوم

 

من المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم، أبعث إليكم باألرقام السنوية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم  ١٤وفقاً للفقرة 
عّع ن في المرفق باء بالمبادئ التوجيهية، والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي المدني غير المش كل المبيـَّ ، بالش

ن في المرفق جيم بالمبادئ التوجيهية، حتى  كل المبيـَّ تهلَك من المفاعالت المدنية، بالش يحويه الوقود المس
 .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١

  صفحتان المرفقات:

 

 

 إم.بي. بيلياييفا  الدولية (التوقيع)مدير إدارة العالقات 

 

 



 

  المرفق باء

 األرقام السنوية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع

كانون  ٣١حتى  اإلجمالي لدى المنظمة، الشركة (بالكيلوغرامات)
األول/ديسمبر 

٢٠١٧  

كانون  ٣١(حتى  
األول/ديسمبر 

٢٠١٦( 

يوم المفصول الموجود في مخازن المنتجات   -١ البلوتونـ
  ٥٦ ٧٠٠  بمحطات إعادة المعالجة.

 
)٥٤ ٩٠٠( 

نيع   -٢ ول في مرحلة اإلنتاج أو التص البلوتونيوم المفص
به  عَّعة ش والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المش
المصنَّعة أو غير المكتملة الصنع الموجودة في محطات 

  -  التصنيع**)

 

) - ( 

عع أو   -٣ البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المش
فاعالت أو في  عة أخرى في مواقع الم ن جات مص منت

  ١٨٠٠  أماكن أخرى**)

 

)١٧٠٠( 

 )٦٠٠(   ٥٠٠  البلوتونيوم المفصول الموجود في أماكن أخرى **)  -٤

     المالحظات

مول في البنود من  البلوتونيوم  ‘١’ أعاله،  ٤إلى  ١المش
  ٠٫٣ الذي تملكه هيئات أجنبية.

 
)٠٫٣( 

كال المذكورة في البنود   ‘٢’ كل من األش البلوتونيوم بأي ش
أعاله، المحتفَظ به في أماكن ببلدان أخرى ولذا لم  ٤-١

  ٠٫٦  تشمله البنود أعاله.

 

)٠٫٦( 

 

 كغم ١٠٠*) مقّربة إلى 

  مكان الخزن **) ال توجد إشارة إلى

    



  المرفق جيم

 الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلك

كانون  ٣١حتى  اإلجمالي لدى المنظمات، الشركات*) (بالكيلوغرامات)
األول/ديسمبر 

٢٠١٧  

كانون  ٣١(حتى  
األول/ديسمبر 

٢٠١٦( 

ك في مواقع  البلوتونيوم  -١ تهلَ ه الوقود المس ذي يحتوي ال
المفاعالت المدنية (أحواض التبريد في محطات القوى 

  ٧٨ ٠٠٠  النووية ومحطة المفاعل).

 

)٧٨ ٠٠٠( 

تهلَك في محطات   -٢ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
نع في  ة الص الجة (المنتجات غير المكتمل ادة المع إع

  ٣٠٠٠  محطة المفاعل).

 

)٤٠٠٠( 

ماكن   -٣ َلك في أ ته لذي يحتويه الوقود المس البلوتونيوم ا
تهلك الخاص  أخرى (مرفق خزن الوقود النووي المس
يا، وأوكرانيا، وبلغاريا،  بمحطة القوى النووية: (روس

  ٧٨ ٠٠٠  وغيرها)).

 

)٧٣ ٠٠٠( 

     ملحوظة:

ة لغرض التخلص   ‘١’ ل ة المواد المرَس الج اج مع تحت س
ر منها إلى مزيد ة عندما تَتَِّخذ خطط  المباش من الدراس

 التخلص المباشر شكال ملموساً.

   

 التعاريف:  ‘٢’

يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه  ١البند   
غ من المفاعالت المدنية.   الوقود المـُفَرَّ

الذي يحتويه  يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم ٢البند   
ة لكن لم تتم  الج ادة المع ات إع الوقود الوارد إلى محط

  إعادة معالَجته بعد.

   

مول في البنود   ‘٣’ حنه  ٣-١البلوتونيوم المش والجاري ش
 دولياً، قبل وصوله إلى الدولة المتلقية.

   

 كغ ١٠٠٠*) مقّربةً إلى 

 




