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نكليزيإاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

 رسالة وَرَدت من الواليات المتحدة األمريكية
 عن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

  

فوية، مؤرخة   -١ بتمبر  ٢٣تلقت األمانة مذكرة ش لدائمة للواليات المتحدة ٢٠١٩أيلول/س ، من البعثة ا
ياً مع  –األمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت حكومة الواليات المتحدة األمريكية في مرفقاتها  تماش

ة إلدارة البلوتونيوم" (الو ادئ التوجيهي ب "المب ا بموج اته ة التزام ة  549NFCIRC/I١اردة في الوثيق المؤرخ
"المبادئ التوجيهية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ  ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦ ار إليها فيما يلي بـ والمش

عع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي  دتها من البلوتونيوم المدني غير المش نوية ألرص التوجيهية، األرقام الس
 .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١المستهلك من المفاعالت المدنية حتى  يحتويه الوقود

فوية المؤرخة   -٢ وء الطلب الذي أبدته حكومة الواليات المتحدة األمريكية في مذكرتها الش وعلى ض
مبر  ١ اتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧كانون األول/ديس ياس المؤرخة  INFCIRC/549عن س
فوية المؤرخة ١٩٩٨ارس آذار/م ١٦ بتمبر  ٢٣)، ترد طيّه المذكرة الش ومرفقاتها إلطالع جميع  ٢٠١٩أيلول/س

  الدول األعضاء عليها.
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 بعثة الواليات المتحدة لدى 
 المنظمات الدولية في فيينا

  

٢٠١٩/٠٥٣ 

 مذكرة شفوية

  

تهدي البعثة الدائمة للواليات المتحدة لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتها إلى المدير العام بالنيابة للوكالة 
نوي لعام  رفها أن تقدم التقرير الش دة البلوتونيوم المدني. ويلتزم  ٢٠١٨الدولية للطاقة الذرية؛ ويش أن أرص بش

ة  نوي ات الس اإلعالن ب ال ٢٠١٨التقرير ب ة بموج ة إلدارة  INFCIRC/549وثيق ادئ التوجيهي ة " المب المعنون
كل المعلومات التي يتعين اإلبالغ  البلوتونيوم". وينص المرفقان باء وجيم من المبادئ التوجيهية على نوع وش

 .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١عنها في تلك اإلعالنات. والبيانات مستوفاة في 

ة كي تعرب مجدداً للمدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة  وتغتنم البعثة الدائمة للواليات المتحدة هذه الفرص
  الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

  

 

 [الختم] [التوقيع]

  

 ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٢٣

  

 الملحقان:

  األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع، المرفق باء

  وتونيوم المدني غير المشعَّع، المرفق جيماألرقام السنوية ألرصدة البل

   



 

 

 األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع

  (المرفق باء من المبادئ التوجيهية الدولية إلدارة البلوتونيوم)

  مالحظة:

طناً مترياً من البلوتونيوم المفصول أُعِلن أنها تفوق احتياجات  ٤٩٫٣معاً ِذكر كمية مقدارها  ٤و ٣يرد في البندين 
افة إلى كمية  كل هذه الكمية، باإلض مولة في البندين  ٧٫٨البلوتونيوم البالغة األمن القومي. وتش أطنان مترية المش

مانات  ٤٫٦من المرفق جيم وكمية  ٣و ١ ة بالض أطنان مترية تم التخلص منها كنفايات بعد انتهاء مهمة خاص
بتمبر  ٠٫٢وكمية  عاعي (كلها بعد أيلول/س محالل اإلش )، مجموع كمية ١٩٩٤طن متري فقدت في االض

ً  ٦١٫٥طناً مترياً: منها كمية  ٦١٫٩ البلوتونيوم بحجم ً  طنا التي تملكها الحكومة التي أعلنت الواليات المتحدة  متريا
ة  اجات األمن القومي، وكمي ا تفوق احتي ار  ٠٫٤أنه دة من دول أخرى في إط ات المتح ا الوالي طن متري قبلته

  نتشار النووي.برامج منع اال

المجاميع 
 الوطنية

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في   
 [أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين]

رب  ى أق ةً إل ب رَّ ق ن  ١٠٠م غ م ك
ات  ارة إلى الكمي البلوتونيوم مع اإلش

ّل عن  ل من  ٥٠التي تق ارة "أق كغ بعب
  كغ" ٥٠

ازن   -١ عَّع الموجود في مخ ول غير المش البلوتونيوم المفص
  المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

٠[  ٠[  

في مرحلة اإلنتاج أو التصنيع  البلوتونيوم المفصول غير المشعَّع  -٢
والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعَّعة شبه المصنَّعة 
أو غير المكتملة الصنع الموجودة في محطات تصنيع الوقود أو 

  غيرها من محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

 ٠٫٠٥أقل من 
  طن متري

 ٠٫٠٥[أقل من 
  طن متري]

ه وقود "موكس" غير المشعَّع أو منتجات البلوتونيوم الذي يحتوي  -٣
  مصنَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماكن أخرى.

أطنان   ٤٫٦[ أطنان مترية ٤٫٦
  ]مترية

أطنان   ٤٤٫٧ البلوتونيوم المفصول غير المشعَّع الُمحتفَظ به في أماكن أخرى.  -٤
  مترية

أطنان   ٤٤٫٨[
  ]مترية

مول في البنود  البلوتونيوم  ‘١’   ه  ٤-١المش ذي تملك أعاله، ال
 هيئات أجنبية.

٠[  ٠[  

مول في البنود   ‘٢’   أعاله، الذي يوجد في  ٤-١البلوتونيوم المش
 أماكن ببلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله.

٠[  ٠[  

مول في البنود  البلوتونيوم  ‘٣’   أعاله، والجاري نقله  ٤–١المش
 دولياً، قبل وصوله إلى الدولة المتلقية.

٠[  ٠[  



 

 

 الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلَك الكميات التقديرية للبلوتونيوم

  (المرفق جيم من المبادئ التوجيهية الدولية إلدارة البلوتونيوم)

المجاميع 
 الوطنية

مبر  ٣١في    انون األول/ديس  ٢٠١٨ك
 [أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين]

رب  ى أق ةً إل ب رَّ ق ن  ١٠٠٠م غ م ك
مع اإلشارة إلى الكميات التي  البلوتونيوم

 ٥٠٠كغ بعبارة "أقل من  ٥٠٠تقّل عن 
  كغ"

البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلَك في مواقع   -١
  المفاعالت المدنية.

٧٠٤  ً   طناً مترياً] ٦٨٨[  طناً متريا

الذي يحتويه الوقود المستهلَك في محطات  البلوتونيوم  -٢
  إعادة المعالجة.

٠[  ٠[  

البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلَك المحتفَظ به   -٣
  في أماكن أخرى.

١٢  ً   طناً مترياً] ١٢[  طناً متريا

  

 ملحوظتان:

مل البند  لت إلى مفاعالت  ٠٫١كمية مقدارها  ١يش ابقاً وُحّوِ طن متري من البلوتونيوم كانت تملكها الحكومة س
مل البند  عيعها الحقاً. ويش أطنان مترية من البلوتونيوم تملكها الحكومة،  ٧٫٧كمية مقدارها  ٣مدنية ثم جرى تش

تهلك وأُعِلن أنها ت افة يُقدَّر أنها باقية في الوقود المس ل هاتان الكميتان، باإلض ّكِ فوق احتياجات األمن القومي. وتش
ول البالغة  بالمرفق باء، وكمية مقدارها  ٤و ٣طناً مترياً المفاد بها في البندين  ٤٩٫٣إلى كمية البلوتونيوم المفص

مانات عنها، وكمية مقدارها  ٤٫٦ فُقدت طن متري  ٠٫٢أطنان مترية تم التخلص منها كنفايات بعد رفع الض
عاعي، مجموَع كمية البلوتونيوم البالغة  محالل اإلش بب االض طناً مترياً التي تملكها الحكومة والتي  ٦١٫٩بس

أعلنت الواليات المتحدة أنها تفوق احتياجات األمن القومي أو التي وردت من بلدان أخرى في إطار برامج منع 
ً  ٧٠بـاالنتشار النووي. الكمية غير المبيّنة هي كمية تقدر  ً  طنا من البلوتونيوم اُستحِدثت في شحنات نشطة  متريا

  لمفاعالت مدنية.

 


