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رسالة ور د ت من الوالیات المتحدة األمریكیة عن سیاساتھا المتعلقة  
 بإدارة البلوتونیوم 

 

 

 

، من البعثة الدائمة للوالیات المتحدة  2021تشــرین األول/أكتوبر    12تلقت األمانة مذكرة شــفویة، مؤرخة   -1
ا  مع  ـــی اتـھا تـماشــ األمریكـیة ـلدى الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة ـقدـمت حكوـمة الوالـیات المتـحدة األمریكـیة في مرفـق

ــة الوثیق في  (الواردة  البلوتونیوم"  إلدارة  ــة  التوجیھی ــادئ  "المب بموجــب  ــا  ــاتھ لمؤرخــة ا  NFCIRC/549  1  التزام
ــار إلیھا فیما یلي بــــــــ"المبادئ التوجیھیة")، ووفقا  للمرفقین باء وجیم من المبادئ    1998آذار/مارس   16 والمشــ

ــعع والكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي   ــدتھا من البلوتونیوم المدني غیر المشـ ــنویة ألرصـ التوجیھیة، األرقام السـ
 .2020كانون األول/دیسمبر   31حتى    یحتویھ الوقود المستھلك من المفاعالت المدنیة

ا الشـــــفوـیة المؤرـخة   -2 وعلى ضـــــوء الطـلب اـلذي أـبدـتھ حكوـمة الوالـیات المتـحدة األمریكـیة في ـمذكرتـھ
المؤرخة    INFCIRC/549  عن ســــــیاســـــاتـھا المتعلقة بإدارة البلوتونیوم (الوثیقة  1997كانون األول/دیســـــمبر   1

ومرفقاتھا إلطالع   2021تشــرین األول/أكتوبر    12المذكرة الشــفویة المؤرخة )، ترد طی ھ 1998آذار/مارس   16
   جمیع الدول األعضاء علیھا.

 

 
 ). INFCIRC/549/Mod.1(الوثیقة   2009آب/أغسطس  17صدر تعدیل لھذه الوثیقة في  1
 

21-03597A 



 

 1الصفحة  

INFCIRC/549/Add.6/23 
 الملحق 

 

083/2021 

 

 

 مذكرة شفویة 

 

للوالیات المتحدة لدى المنظمات الدولیة في فیینا أطیب تحیاتھا إلى المدیر العام للوكالة الدولیة  تھدي البعثة الدائمة  
ویلتزم التقریر   بشــأن أرصــدة البلوتونیوم المدني.  2020للطاقة الذریة، ویشــر  فھا أن تقدم التقریر الســنوي لعام  

لعــام   الســـــنویــة  الوثیقــة    2020بــاإلعالنــات  التوجیھیــة إلدارة  ال  INFCIRC/549في إطــار  معنونــة "المبــادئ 
ویقد  م المرفقان باء وجیم من المبادئ التوجیھیة نوع وشـــكل المعلومات التي یتعین اإلبالغ عنھا في  البلوتونیوم".

 .2020كانون األول/دیسمبر   31والبیانات مستوفاة حتى   تلك اإلعالنات.

ي تعرب مجددا  للمدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن وتغتنم البعثة الدائمة للوالیات المتحدة ھذه الفرصة ك
 أسمى آیات تقدیرھا.

 

 بعثة الوالیات المتحدة لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 ،2021تشرین األول/أكتوبر   12

 فیینا، النمسا

 [التوقیع] [الختم]

 

 

 الملحقان:

 المشع ع، المرفق باءاألرقام السنویة ألرصدة البلوتونیوم المدني غیر  -

  الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المستھلك من المفاعالت المدنیة، المرفق جیم  -



 2الصفحة  
 

 األرقام السنویة ألرصدة البلوتونیوم المدني غیر المشع ع

 (المرفق باء من المبادئ التوجیھیة الدولیة إلدارة البلوتونیوم)

 2020كانون األول/دیسمبر  31حتى  المجامیع الوطنیة

 [أرقام السنة السابقة مدرجة بین قوسین]  
كغ من البلوتونیوم، مع   100مقر بة  الى 

كغ  50اإلشارة إلى الكمیات التي تقل عن 
 كغ  50بعبارة "أقل من 

البلوتونیوم المفصـــــول غیر المشـــــع ع الموجود في  -1
 .مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة

0 ]0[ 

البلوتونیوم المفـصول غیر المـشع ع في مرحلة اإلنتاج   -2
أو التصـنیع والبلوتونیوم الذي تحتویھ المنتجات غیر  
المشـــع عة شـــبھ المصـــن عة أو غیر المكتملة الصـــنع  
الموجودة في محطات تصــــنیع الوقود أو غیرھا من 

 محطات التصنیع أو في أماكن أخرى.

طن    0.05[أقل من   طن متري   0.05أقل من  
 متري] 

البلوتونیوم الذي یحتویھ وقود "موكس" غیر المـشع ع   -3
أو منتجات مصــــن عة أخرى في مواقع المفاعالت أو  

 .في أماكن أخرى

 أطنان متریة]  4.6[ أطنان متریة  4.6

ــع ع المحتف ظ بھ في  -4 ــول غیر المشـ البلوتونیوم المفصـ
 أماكن أخرى.

 متریة] أطنان    44.8[  أطنان متریة  44.8

مول في البنود من  ‘1’   4إلى   1البلوتونیوم المـش
 أعاله، الذي یخص ھیئات أجنبیة.

0 ]0[ 

أعاله،   4-1البلوتونیوم المشــمول في البنود   ‘2’ 
ھ   اـلذي یوـجد في أـماكن ببـلدان أخرى وـلذا لم تشـــــمـل

 البنود أعاله.

0 ]0[ 

اـلـبـنود   ‘3’  ـفي  اـلمشــــــمول  ،  4  -1اـلـبـلوـتوـنـیوم 
 شحنھ دولی ا، قبل وصولھ إلى الدولة المتلقیة. الجاري  

0 ]0[ 

 
 :ملحوظتان

طنا  متریا  من البلوتونیوم المفصـول أ عل ن أنھا تفوق احتیاجات    49.4معا  ذ كر كمیة مقدارھا   4و 3یرد في البندین  
أطنان متریة المشــمولة في البندین    7.8وتشــك  ل ھذه الكمیة، باإلضــافة إلى كمیة البلوتونیوم البالغة   األمن القومي.

أطنان متریة تم التخلص منھا كنفایات بعد رفع الضـمانات عنھا وكمیة   4.5من المرفق جیم وكمیة مقدارھا  3و 1
)، ما مجموعھ 1994طن متري ف قدت بـسبب االـضمحالل اإلـشعاعي (وجمیع ذلك بعد أیلول/ـسبتمبر   0.2مقدارھا  

طـنا  مترـی ا تملكـھا الحكوـمة وأعلـنت الوالـیات المتـحدة    61.5كمـیة مـقدارـھا   البلوتونیوم، منـھا:طـنا  مترـی ا من    61.9
ا   دارـھ ة مـق اـجات األمن القومي، وكمـی ا تفوق احتـی دان    0.4أنـھ دة من بـل ات المتـح ا الوالـی ة قبلتـھ ان المترـی من األطـن

  أخرى في إطار برامج منع االنتشار النووي.



 3الصفحة  
 

 تونیوم الذي یحتویھ الكمیات التقدیریة للبلو
 المدنیة المستھل ك   وقود المفاعالت

 
 (المرفق جیم من المبادئ التوجیھیة الدولیة إلدارة البلوتونیوم)

 

 2020كانون األول/دیسمبر  31حتى  المجامیع الوطنیة

 [أرقام السنة السابقة بین قوسین] 
كغ من البلوتونیوم،   1000مقر بة  الى أقرب 

كغ كما  500الكمیات التي تقل عن مع إدراج 
 ھي

ــتھل ك في مواقع  -1 البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المسـ
 المفاعالت المدنیة.

 طنا  متریا ]  727[ طنا  متریا   753

في  -2 ك  المســـــتھلــ  الوقود  ــھ  یحتوی ــذي  ال البلوتونیوم 
 محطات إعادة المعالجة.

0 0 

المـستھل ك المحتف ظ بھ البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود   -3
 في أماكن أخرى.

 طنا  متریا ] 12[ طنا  متریا   12

 

 ملحوظتان:

من األطنان المتریة من البلوتونیوم كانت تملكھا الحكومة ســــابقا  وح و  لت إلى   0.1كمیة مقدارھا   1یشــــمل البند  
أطنان متریة من البلوتونیوم تملكھا   7.7كمیة مقدارھا   3ویشـــمل البند   مفاعالت مدنیة ثم جرى تشـــعیعھا الحقا .

وتشــك  ل ھاتان الكمیتان،   الحكومة، ی قد ر أنھا باقیة في الوقود المســتھلك وأ عل ن أنھا تفوق احتیاجات األمن القومي.
بالمرفق باء، وكمیة  4و 3طنا  متریا  المفاد بھا في البندین    49.4باإلضـافة إلى كمیة البلوتونیوم المفصـول البالغة  

من األطـنان    0.2أطـنان متریة تم التخلص منـھا كنـفایات بـعد رفع الضــــــمانات عنـھا، وكمـیة مـقدارھا   4.5قدارھا  م
طنا  متریا  التي تملكھا   61.9المتریة ف ـقدت بســــــبب االضـــــمحالل اإلشــــــعاعي، مجموع  كمیة البلوتونیوم البالغة  

اـجات األ ا تفوق احتـی دة أنـھ ات المتـح ت الوالـی ة والتي أعلـن دان أخرى في الحكوـم من القومي أو التي وردت من بـل
ــ  الكمیة غیر المبی نة ھي كمیة تقدر   إطار برامج منع االنتـشار النووي. طنا  متریا  من البلوتونیوم ا ـستحد ثت   65بــــ
 في شحنات نشطة لمفاعالت مدنیة.
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