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رسالة وردت من الواليات المتحدة األمريكية عن سياساتھا المتعلقة 
 بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

ة   -١ فوية، مؤرخ ذكرة ش ة م ت األمان بتمبر  ٢٢تلق دة ٢٠١٧أيلول/س ات المتح ة للوالي ة الدائم ن البعث ، م
ااألمريكية لدى  ة في مرفقاتھ ات المتحدة األمريكي ة الوالي دَّمت حكوم يًا مع  ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ق تماش

ة  ي الوثيق واردة ف وم" (ال ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيھي ب "المب ا بموج ة ال ١ NFCIRC/549التزاماتھ مؤرخ
ارس  ١٦ ادئ  ١٩٩٨آذار/م ن المب يم م اء وج رفقين ب اً للم ة")، ووفق ـ"المبادئ التوجيھي ي ب ا يل ا فيم ار إليھ والمش

ذي  وم ال ة للبلوتوني ات التقديري عَّع والكمي ر المش دني غي وم الم ام السنوية ألرصدتھا من البلوتوني التوجيھية، األرق
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١ة حتى يحتويه الوقود المستھلك من المفاعالت المدني

ة   -٢ فوية المؤرخ ذكرتھا الش ي م ة ف دة األمريكي ات المتح ة الوالي ه حكوم ذي أبدت ب ال وء الطل ى ض وعل
مبر  ١ انون األول/ديس ة  ١٩٩٧ك وم (الوثيق إدارة البلوتوني ة ب اتھا المتعلق ن سياس ة  INFCIRC/549ع المؤرخ
ع  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٢فوية المؤرخة )، ترد طّيه المذكرة الش١٩٩٨آذار/مارس  ١٦ ا إلطالع جمي ومرفقاتھ

   الدول األعضاء عليھا.

 

  

  

  

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

 

 بعثة الواليات المتحدة لدى المنظمات الدولية في فيينا

  

035/2017  

  

  مذكرة شفوية

ام   دير الع ى الم ا إل ا أطيب تحياتھ ة في فيين دى المنظمات الدولي ات المتحدة ل ة للوالي ة الدائم تھدي البعث
ة  وم" (الوثيق ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيھي ن "المب يم م اء وج رفقين ب اً للم ة، ووفق ة الذري ة للطاق ة الدولي للوكال

INFCIRC/549)ى الم ّرفھا أن ترسل إل ع ، ُيش عَّ وم المفصول والمش ة بأرصدة البلوتوني ام المتعلق ام األرق دير الع
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١الموجودة في الواليات المتحدة حتى 

ة   ة للطاق ة الدولي ام للوكال وتغتنم البعثة الدائمة للواليات المتحدة ھذه الفرصة كي تعرب مجدداً للمدير الع
  الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  [التوقيع] [الختم]

  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٢

  فيينا، النمسا

  

  

  

  

  الملحقان:
ع   األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّ

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلك من المفاعالت المدنية



 

عاألرقام    السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّ

  (المرفق باء من المبادئ التوجيھية الدولية إلدارة البلوتونيوم)

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١ في المجاميع الوطنية
  [أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين]

  كغ من البلوتونيوم ١٠٠مقّربًة إلى أقرب 
ن  ل ع ي تق ات الت ى الكمي ار إل  ٥٠ويش

ن  ل م ارة "أق اً بعب ن  ٠٫٠٥كيلوغرام ط
 متري"

البلوتونـيوم المفصول غير المشعـَّع الموجود في مخازن  )١
 ] ٠[  ٠ المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

ع في مرحلة اإلنتاج أو البلوتونيوم  )٢ المفصول غير المشعَّ
عة  التصنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعَّ

شبه المصنَّعة أو غير المكتملة الصنع الموجودة في محطات 
تصنيع الوقود أو غيرھا من محطات التصنيع أو في أماكن 

 -أخرى.
طن  ٠٫٠٥أقل من 
 متري

طن  ٠٫٠٥أقل من [
 ]متري

ع أو  )٣ البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعَّ
منتجات مصنـَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماكن 

 ]أطنان مترية ٤٫٦[ أطنان مترية ٤٫٦ أخرى.

ع الُمحتَفظ به في أماكن  )٤ البلوتونـيوم المفصول غير المشعَّ
 ]طناً مترّيًا ٤٤٫٤[ طناً مترّيًا ٤٤٫٨ أخرى.

الذي تملكه  ٤-١البلوتونيوم المشمول في البنود   ‘١’ 
 ] ٠[  ٠ ھيئات أجنبية.

أعاله، الذي  ٤-١البلوتونيوم المشمول في البنود   ‘٢’ 
 ] ٠[  ٠ يوجد في أماكن ببلدان أخرى ولذا لم ُيذكر أعاله.

، الجاري شحنه ٤-١البلوتونيوم المشمول في البنود   ‘٣’ 
 ] ٠[  ٠ دولّيًا، قبل وصوله إلى الدولة المتلقية.

  
  ملحوظة:

دين  ي البن رد ف دارھا  ٤و ٣ي ة مق ر كمي اً ِذك ا  ٤٩٫٤مع ن أنھ ول أُعلِ وم المفص ن البلوتوني اً م اً متري وق طن تف
ة المشمولة  ٧٫٨احتياجات األمن القومي.  وتشكِّل ھذه الكمية، باإلضافة إلى كمية البلوتونيوم البالغة  ان متري أطن

ع الضمانات  ٤٫٥من المرفق جيم وكمية مقدارھا  ٣و ١في البندين  أطنان مترية تم التخلص منھا كنفايات بعد رف
دارھا  ة مق ا وكمي بب اال ٠٫٢عنھ دت بس ري فُق ن مت بتمبر ط د أيلول/س ك بع ع ذل عاعي (وجمي محالل اإلش ض

دارھا  ٦١٫٩)، ما مجموعه ١٩٩٤ ة مق ا: كمي وم، منھ ا من البلوتوني ة  ٦١٫٥طناً مترّيً ا الحكوم ا تملكھ اً مترّيً طن
دارھا  ة مق ومي، وكمي وق احتياجات األمن الق ا تف ات  ٠٫٤وأعلنت الواليات المتحدة أنھ ا الوالي ري قبلتھ طن مت

  ن بلدان أخرى في إطار برامج منع االنتشار النووي.المتحدة م
    



  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستھلَك

  (المرفق جيم من المبادئ التوجيھية الدولية إلدارة البلوتونيوم)

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع الوطنية
  [أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين]

  كغ من البلوتونيوم ١٠٠مقّربًة إلى أقرب 
ن  ل ع ي تق ات الت ى الكمي ار إل  ٥٠ويش

ن  ل م ارة "أق اً بعب ن  ٠٫٠٥كيلوغرام ط
 متري"

  
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستھلَك في مواقع  )١

 ]٦٤٤[ ٦٥٦ المفاعالت المدنية.
    
البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلك في محطات إعادة  )٢

 ] ٠[  ٠ المعالجة
    
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستھلَك المحتَفظ به في  )٣

 ]طناً مترّيًا ١٢[ طناً مترّيًا ١٢ أماكن أخرى.
  

  ملحوظتان:

اعالت  ٠٫١كمية مقدارھا  ١يشمل البند  ى مف لت إل ابقاً وُحوِّ ة س ا الحكوم وم كانت تملكھ طن متري من البلوتوني
ة،  ٧٫٧كمية مقدارھا  ٣مدنية ثم جرى تشعيعھا الحقاً. ويشمل البند  ا الحكوم وم تملكھ ة من البلوتوني ان متري أطن

ر أنھا باقية في الوقود المستھلك وأُعلِن أنھا ت ان، باإلضافة ُيقدَّ فوق احتياجات األمن القومي.  وتشكِّل ھاتان الكميت
دارھا  ٤و ٣طناً مترياً المفاد بھا في البندين  ٤٩٫٤إلى كمية البلوتونيوم المفصول البالغة  ة مق اء، وكمي المرفق ب ب

دارھا  ٤٫٥ ة مق ا، وكمي ع الضمانات عنھ د رف ات بع ا كنفاي تخلص منھ م ال ة ت ري ٠٫٢أطنان متري دت  طن مت فُق
ة  وم البالغ ة البلوتوني وَع كمي عاعي، مجم ي  ٦١٫٩بسبب االضمحالل اإلش ة والت ا الحكوم ي تملكھ اً الت اً متري طن

ع  رامج من أعلنت الواليات المتحدة أنھا تفوق احتياجات األمن القومي أو التي وردت من بلدان أخرى في إطار ب
  االنتشار النووي.

  

  

  

  

 




