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INFCIRC/549/Add.9/21 
 ۲۰۱۹ تشرین الثاني/نوفمبر ۱۱

 
 عامتوزیع 

 عربي
 سيرواألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 

 بشأن رسالة وردت من االتحاد الروسي 
 سیاساتھ المتعلقة بإدارة البلوتونیوم

 

 

 

ت  -۱ من البعثة الدائمة لالتحاد الروسي  ۲۰۱۹تشرین األول/أكتوبر  ۱۸األمانة مذكرة شفویة مؤرخة تلقـ�������َّ
لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة قدَّمت حكومة االتحاد الروس������ي في مرفقاتھا، طبقاً اللتزاماتھا بموجب "المبادئ 

والمشار إلیھا  ۱۹۹۸آذار/مارس  ۱٦المؤرخة  549INFCIRC/۱التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم" (الواردة في الوثیقة 
الحقاً بعبارة "المبادئ التوجیھیة")، ووفقاً للمرفقین باء وجیم من المبادئ التوجیھیة، األرقام الس������نویة ألرص������دة 

لمس������تھَلك، البلوتونیوم المدني غیر المش������عع والكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة ا
 .۲۰۱۸كانون األول/دیسمبر  ۳۱حتى 

كانون  ۱وعلى ض�������وء الطلب الذي أبدتھ حكومة االتحاد الروس�������ي في مذكرتھا الش�������فویة المؤرخة  -۲
المؤرخ��ة  INFCIRC/549بش��������أن س�������ی��اس��������اتھ��ا المتعلق��ة ب��إدارة البلوتونیوم (الوثیق��ة  ۱۹۹۷األول/دیس�������مبر 

ومرفقاتھا إلطالع  ۲۰۱۹تشرین األول/أكتوبر  ۱۸ة المؤرخة )، ترد طیھ المذكرة الشفوی۱۹۹۸آذار/مارس  ۱٦
 .جمیع الدول األعضاء علیھا

 

 
 )./1Mod./549INFCIRC(الوثیقة  ۲۰۰۹آب/أغسطس  ۱۷صدر تعدیل لھذه الوثیقة في  ۱



INFCIRC/549/Add.9/21 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة 
 لالتحاد الروسي 

 لدى المنظمات الدولیة 
 في فیینا

Erzherzog-Karl-Strasse 182 Теl.: (043-1) 282 53 91, 282 53 93 
А-1220 Viеnna Fах: (043-1) 280 56 87 

 

 

 n-4371المرجع رقم: 

المنظمات الدولیة في فیینا أطیب تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة تھدي البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى 
بإحالة نس��خة من الرس��الة الواردة من الش��ركة الحكومیة للطاقة الذریة "روزاتوم" والتي تتض��من الذریة وتتش��رف 

وي في وقود المفاعالت أرقام سنویة ألرصدة البلوتونیوم المدني غیر المشعع، والكمیات المقدرة للبلوتونیوم المحت
 .المدنیة المستھلك، في األشكال المنصوص علیھا في المرفقین باء وجیم من المبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم

 
 وتغتنم البعثة الدائمة لالتحاد الروسي ھذه الفرصة لتعرب من جدید لألمانة عن فائق تقدیرھا.

 
 : ثالث صفحات.المرفقات

 
 [الختم]

 ۲۰۱۹تشرین األول/أكتوبر  ۱۸فیینا، 

 

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 فیینا

 

 



 

 

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة     الشركة الحكومیة للطاقة الذریة
 "روزاتوم"شركة 

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

 No. 1-7.1/48469 ۲۰۱۹كتوبر تشرین األول/أ ۱٦

To No.____________________ 

 الموضوع: أرصدة البلوتونیوم

من المبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم، أبعث إلیكم باألرقام السنویة الخاصة بأرصدة البلوتونیوم  ۱٤وفقاً للفقرة 
ن في المرفق باء بالمبادئ ال توجیھیة، والكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي المدني غیر المش���عّع، بالش���كل المبیـ���������َّ

ن في المرفق جیم بالمبادئ التوجیھیة، حتى  یحویھ الوقود المس������تھلَك من المفاعالت المدنیة، بالش������كل المبیـ�������������َّ
 .۲۰۱۸كانون األول/دیسمبر  ۳۱

 : صفحتان.المرفقات

 

 

 

 -نائب المدیر للعالقات الدولیة
 بیالییفا .ب .(توقیع) م )توقیع(       مدیر العالقات الدولیة

 



 

 

 المرفق باء
 

 األرقام السنویة الخاصة بأرصدة البلوتونیوم المدني غیر المشعَّع
 

كانون  ۳۱حتى  اإلجمالي لدى المنظمة، الشركة (بالكیلوغرامات)
األول/دیسمبر 

۲۰۱۸ 

كانون  ۳۱(حتى  
یسمبر األول/د

۲۰۱۷( 

البلوتونیوم المفص��ول غیر المش��عَّع الموجود في مخازن  -۱
 ٥٦ ٥۰۰ المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

 
)۷۰۰ ٥٦( 

المفصول غیر المشعع في مرحلة االنتاج أو البلوتونیوم  -۲
الص�������ن��اع��ة والبلوتونیوم ال��ذي تحتوی��ھ المنتج��ات غیر 
المش���ععة ش���بھ المص���نعة أو ش���بھ الجاھزة في محطات 
ص������نع الوقود أو غیرھا من محطات الص������ناعة أو في 

 ۱۲۰۰ أماكن أخرى

 

 )- ( 

البلوتونیوم الذي یحتویھ وقود "موكس" غیر المش��عع أو  -۳
جات م فاعالت أو في منت عة أخرى في مواقع الم ص�������ن

 ۳۲۰۰ أماكن أخرى

 

)۱۸۰۰( 

 )٥۰۰(  ٤۰۰ البلوتونیوم المفصول الموجود في أماكن أخرى -٤

    ملحوظة:

أعاله،  ٤إلى  ۱المش�������مول في البنود من البلوتونیوم  ‘۱’
 ۰٫۱ الذي تمتلكھ ھیئات أجنبیة.

 
)۰٫۳( 

البلوتونیوم بأي ش����كل من األش����كال المذكورة في البنود  ‘۲’
أعاله، المحتفَظ بھ في أماكن ببلدان أخرى  ٤إلى  ۱من 

 ۰٫٦ ولذا ال تشملھ البنود أعاله.

 

)۰٫٦( 

 

  



 المرفق جیم

 الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة المستھلك

كانون  ۳۱حتى  اإلجمالي لدى المنظمات، الشركات*) (بالكیلوغرامات)
األول/دیسمبر 

۲۰۱۸ 

كانون  ۳۱(حتى  
األول/دیسمبر 

۲۰۱۷( 

یحتویھ الوقود النووي المس�������تھلك في البلوتونیوم الذي  -۱
 ۷۹ ۰۰۰ مواقع المفاعالت المدنیة

 
)۷۸۰۰۰( 

البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المس�������تھلك في محطات  -۲
 ٤۰۰۰ إعادة المعالجة

 
)۳۰۰۰( 

البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المس�������تھلك المحتفظ بھ  -۳
 ۸٤ ۰۰۰ في أماكن أخرى

 
)۷۸۰۰۰( 

    ملحوظة:

ل�ة لغرض التخلص  ‘۱’ س�������تحت�اج مع�الج�ة المواد المرس�������َ
المباش����ر منھا إلى مزید من الدراس����ة عندما تَتَِّخذ خطط 

 التخلص المباشر شكال ملموًسا.

   

 التعاریف: ‘۲’

یغطي الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ  ۱البند 
غ من المفاعالت المدنیة.  الوقود المـُفَرَّ

یغطي الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ  ۲البند 
الوقود الوارد إلى محط��ات إع��ادة المع��الج��ة لكن لم تتم 

 إعادة معالَجتھ بعد.
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