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عامتوزيع 
 عربي

انكليزي: األصل

 نشـرة إعالميــة

  

 

  
  رسالة وردت من البعثة الدائمة

  لكلٍّ من االتحاد الروسي والواليات المتحدة األمريكية
  بخصوص خطاب مشترك حول االتفاق المتعلق

   باعتبارهصنَّفبإدارة والتخلص من البلوتونيوم الم
 عد الزمًا لألغراض الدفاعية والتعاون ذي الصلةلم ي

 

 
  
  

ة   الة مؤرخ ة رس ت األمان سطس / آب٣٠تلّق ات    ٢٠١٠أغ ي والوالي اد الروس ن االتح لٍّ م ة لك ة الدائم ن البعث  م
رة                  روف، ووزي المتحدة األمريكية، تحيل نص الخطاب المشترك بين وزير الخارجية الروسي، السيد سيرجي الف

شأن             الخارجية األمر  انو، ب ا أم سيد يوآي ة، ال ام للوآال دير الع ة الم ى عناي يكية، السيدة هيالري رودهام آلينتون، إل
تخلص من          إدارة وال ق ب ا يتعل االتفاق الُمبرم بين حكومة االتحاد الروسي وحكومة الواليات المتحدة األمريكية فيم

  .، بصيغته المعدَّلة ذي الصلةوالتعاونالدفاعية البلوتونيوم المصنَّف باعتباره لم يعد الزمًا لألغراض 

 .ويعمَّم طيه نص تلك الرسالة، والخطاب المرفق بها آما هو مطلوب فيها، إلطالع الدول األعضاء عليها
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INFCIRC/806 
 الملحق

  
  

 ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠
  
 

  سعادة السيد يوآيا أمانو
  المدير العام

  للوآالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا

  

 
 عادة السيد أمانو،س 

  
 

يرجي         سيد س ي، ال ة الروس ر الخارجي ين وزي شترك ب ق الم اب الُمرف يكم نص الخط ل إل سّرنا أن ُنحي ي
م في                        ة دور مه ى تأدي ة إل دعوة الوآال ون، ل ام آلينت الفروف، ووزيرة الخارجية األمريكية، السيدة هيالري روده

ة              مجال التحقق في إطار االتفاق المعدل الُمبرم بين حك         ات المتحدة األمريكي ة الوالي اد الروسي وحكوم ة االتح وم
اون ذي             ة والتع ًا لألغراض الدفاعي د الزم م يع اره ل وم المصنَّف باعتب تخلص من البلوتوني إدارة وال ق ب ا يتعل فيم

 .٢٠١١الصلة، وذلك بهدف االنتهاء من إعداد االتفاقات الضرورية الُملزمة قانونًا في عام 

ا اال   و حكومت الة    وترج ذه الرس يم نص ه ّضلوا بتعم ة أن تتف دة األمريكي ات المتح ي والوالي اد الروس تح
 . إلطالعها عليهاINFCIRCومرفقاتها على جميع الدول األعضاء آوثيقة إعالمية 

 

 مع فائق االحترام،

 

 ]توقـيع[ ]توقـيع[
  

 ألكسندر زمييفسكي
 الممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى

 ة في فييناالمنظمات الدولي   

 ديفيس. غلين ت
  الممثل الدائم للواليات المتحدة األمريكية

 لدى المنظمات الدولية في فيينا   
 

 

 نص خطاب من الوزيرة آلينتون والوزير الفروف : المرفق

 



  نص الخطاب الوارد من وزيرة الخارجية األمريكية، السيدة هيالري رودهام آلينتون،
 ووزير الخارجية الروسي، السيد سيرجي الفروف، إلى عناية المدير العام للوآالة، السيد أمانو

 

  سعادة السيد يوآيا أمانو
  المدير العام

  للوآالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا

 

 سعادة السيد المدير العام،

اد الروسي فيما يتعلق إن االتفاق المعقود بين حكومة الواليات المتحدة األمريكية وحكومة االتح
بإدارة والتخلص من البلوتونيوم المصنَّف باعتباره لم يعد الزمًا لألغراض الدفاعية والتعاون ذي الصلة، 

أبريل من هذا العام، يساعد آثيرًا / نيسان١٣بصيغته المعدَّلة بموجب البروتوآول الذي وّقعنا عليه في 
 .دم االنتشار ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةعلى تحقيق أهداف مهمة تتصل بنزع األسلحة وع

فهذا االتفاق يضع للمرة األولى إطارًا للتعاون وُيرسي هيكًال للتخلص من البلوتونيوم الصالح 
االستعمال في صنع األسلحة والمصنَّف باعتباره لم يعد الزمًا للبرنامج الدفاعي الخاص بكلٍّ من الطرفين، 

وهو  . طنًا متريًا لكلٍّ منهما أي ما يكفي لصنع آالف األسلحة النووية٣٤ي البداية بما آان يبلغ مقداره ف
يقّدم أيضًا إرشادات للتخلص من البلوتونيوم اإلضافي الصالح لالستعمال في صنع األسلحة، الذي قد ُيعَلن 

 .آفائض في المستقبل

الق في مجال التخلص يدعو وباإلضافة إلى ذلك، فإن االتفاق المذآور هو أول اتفاق على اإلط
الخطوات الالزمة إلبرام اتفاقات مناسبة مع الوآالة لتمكينها من تنفيذ تدابير "األطراف إلى اتخاذ جميع 

 ".التحّقق فيما يتعلق ببرنامج التخلص الخاص بكل طرف

والغرض من هذا الخطاب هو دعوة الوآالة إلى المشارآة في جميع الجهود الالزمة لتأدية هذا 
الدور المهم في مجال التحقق، بهدف إعداد االتفاقات الضرورية الُملزمة قانونًا في مجال التحقق في عام 

٢٠١١. 

 .ونأمل في أن تنظر الوآالة في طلبنا هذا على وجه السرعة وبعين اإليجاب

 مع فائق االحترام،              

 
 الفروف سيرجي

  وزير الشؤون الخارجية في
 االتحاد الروسي   

 ري رودهام آلينتونهيال
  وزيرة الشؤون الخارجية في الواليات

 المتحدة األمريكية   
 




