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الشمالية  رسالة وردت من المملكة المّتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
 عن سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

  بيانات عن إدارة البلوتونيوم وإدارة اليورانيوم الشديد اإلثراء

 

 

ه  ١١تلّقت األمانة مذكرة شفوية مؤرخة   -١ ا  ٢٠١٤تموز/يولي ة المتحدة لبريطاني ة للمملك ة الدائم من البعث
ا بموجب  يرلنداآالعظمى و اً اللتزامھ ا، طبق مت الحكومة في مرفقاتھ الشمالية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدَّ

ة ي الوثيق واردة ف وم (ال ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيھي ة  ١ INFCIRC/549 المب ارس  ١٦المؤرخ  ١٩٩٨آذار/م
رفق اً للم ة")، ووفق ادئ التوجيھي ام والمشار إليھا فيما يلي بـعبارة "المب ة، األرق ادئ التوجيھي يم من المب اء وج ين ب

ه  ذي يحوي وم ال ة من البلوتوني ات التقديري ر المشعع والكمي دني غي وم الم السنوية المتعلقة بأرصدتھا من البلوتوني
  .٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١وقود المفاعالت المدنية المستھلك حتى 

اً ب  -٢ دة أيضاً بيان ة المتح ة المملك رت حكوم ديد ووّف دني الش وم الم نوية ألرصدتھا من اليوراني ام الس األرق
ى  ة حت ووي المدني ود الن ي دورة الوق راء ف ي والضعيف اإلث تنفد والطبيع دني المس وم الم ن اليوراني راء وم اإلث

  .٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١

ذكرتھا الشفوية ال  -٣ ة المّتحدة في م ة المملك انون  ١مؤرخة وعلى ضوء الطلب الذي أعربت عنه حكوم ك
مب ة  ١٩٩٧ راألول/ديس وم (الوثيق إدارة البلوتوني ة ب اتھا المتعلق أن سياس ة  INFCIRC/549بش المؤرخ

ه  ١١) وفي مذكرتھا الشفوية المؤرخة ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦ ع ٢٠١٤تموز/يولي م جمي ة لعل ذه الوثيق ، ملحق بھ
  الدول األعضاء المذكرة الشفوية ومرفقاتھا. 

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



INFCIRC/549/Add.8/17 
  الملحق

 بعثة المملكة المّتحدة لدى األمم المتحدة
  فييّنا

  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١١

  

  عزيزي السيد مورويا،

  ٢٠١٣األرقام الخاصة بأرصدة المملكة المّتحدة من البلوتونيوم المدني واليورانيوم الشديد اإلثراء في عام 

نرفق طّيه لعنايتكم األرقام الخاصة بأرصدة المملكة المتحدة من البلوتونيوم المدني واليورانيوم الشديد اإلثراء في 
  .٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١

  .INFCIRC/549 Add.8ونرجو من سيادتكم التكّرم بنشر ھذه األرقام باعتبارھا الوثيقة اإلعالمية التالية 

  مع فائق االحترام

  

  [ختم]                    

  

  

  ناتانييل سوليفان
  الملحق

  

  

  

  

  السّيد نوبوھيرو مورويا
  مدير شعبة العملّيات جيم

  إدارة الضمانــــات
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  



 

  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١١

رة رقم:    ٣٠/١٤مذكِّ

ة في آتھدي البعثة الدائمة للمملكة المّتحدة لبريطانيا العظمى و يرلندا الشمالية لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولي
م لمدير العام الفيينا أطيب تحياتھا إلى  ذكرتھا الشفوية رق ى م ة، ويشرفھا أن تشير إل ة الذري ة للطاق ة الدولي لوكال

ة  ٠٠١/٩٧ مبر  ١المؤرخ انون األول/ديس ّررت ١٩٩٧ك ي ق ات الت ّدد السياس ة تح ادئ توجيھي ا مب ق بھ ، المرف
  يرلندا الشمالية أن تطبـّقھا على عملية إدارة البلوتونيوم.آحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

ذه  ات ھ ى إدارة مخزون راء وبالحاجة إل وم الشديد اإلث ـّة اليوراني وباإلضافة إلى ذلك، أقّرت تلك الرسالة بحساسي
  لمادة بذات اإلحساس بالمسؤولية الذي يحظى به البلوتونيوم المشمول بالمبادئ التوجيھية.ا

نوياً معلومات عن  وفر س وتماشياً مع التزام المملكة المّتحدة بموجب المبادئ التوجيھية المتعلقة بالبلوتونيوم بأن ت
وم ال عع والبلوتوني ر المش دني غي وم الم ن البلوتوني ة م دتھا الوطني ة أرص اعالت المدني ود المف ه وق ذي يحتوي

ى  دة حت ة المتح دة المملك ة بأرص ام الخاص ذكرة األرق ذه الم ي ھ دة ط ة المتح ة المملك ق حكوم تھلك، ترف المس
ـق ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١ ا ترف ة. كم ادئ التوجيھي يم من المب . وھذه األرقام مبّينة وفقاً للمرفقين باء وج

دني الشديد  حكومة المملكة المّتحدة طي وم الم ة المتحدة من اليوراني ة للمملك اً باألرصدة الوطني ھذه المذكرة بيان
انون  ٣١اإلثراء واليورانيوم المدني المستنفد والطبيعي والضعيف اإلثراء في دورة الوقود النووي المدنية حتى  ك

  .٢٠١٣األول/ديسمبر 

ة آووترجو حكومة المـملكة المّتحدة لبريطانيا العظمى  ة الذري يرلندا الشمالية من المدير العام للوكالة الدولية للطاق
  أن ُيعمـّم ھذه المذكرة وملحقھا على جميع الدول األعضاء للعلم.

ا العظمى و دير آوتغتنم البعثة الدائمة للمملكة المّتحدة لبريطاني د للم ذه الفرصة لتعرب من جدي دا الشمالية ھ يرلن
  اقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.العام للوكالة الدولية للط

  

  

  

  [ختم]

  

  بعثة المملكة المّتحدة
  فييّنا

  



 

 

  المملكة المّتحدة

  األرقام السنوّية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعع

  

٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١حّتى  المجاميع الوطنّية

ين   ة ب ابقة ُمدرج نة الس ام الس (أرق
رب  ى أق ًة ال ين) مقرب م  ١٠٠قوس كغ

ى  ارة إل ع اإلش وم، م ن البلوتوني م
ارة  ٥٠الكميات التي تقل عن  م بعب كغ

 كغم". ٥٠"أقل من 

 باألطنان 

البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع الموجود في مخازن المنتجات   -١
 بمحطات إعادة المعالجة.

١١٦٫١( ١١٨٫٨( 

اج أو   -٢ ع الموجود في مرحلة اإلنت البلوتونـيوم المفصول غير المشعَّ
عة شبه  عَّ ر المش ه المنتجات غي التصنيع، والبلوتونيوم الذي تحتوي
ات صنع  ي محط ودة ف ة الصنع الموج ر المكتمل نَّعة أو غي المص

 الوقود أو غيرھا من محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

١٫٢( ٠٫٨( 

البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعـّع أو منتجات   -٣
اكن  ي أم اعالت أو ف ع المف ي مواق ودة ف رى موج ـَّعة أخ مصن

 أخرى.

١٫٩( ١٫٩( 

 )١٫٠( ١٫٥ البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع المحتَفظ به في أماكن أخرى.  -٤

 )١٢٠٫٢( ١٢٣٫٠المجموع

  ملحوظة:

ـيوم  ‘١’ ود  البلوتون ي البن مول ف ات  ٤-١المش ه ھيئ ذي تملك أعاله، ال
 أجنبية.

٢٣٫٨( ٢٣٫٤( 

البلوتونـيوم الموجود في أّي شكل من األشكال المذكورة في البنود   ‘٢’
م تشمله  ٤ -١ ذا ل دان أخرى ول اكن ببل ه في أم أعاله، المحتَفظ ب

 البنود أعاله.

٠٫٩( ٠٫٩( 

اًّ،  ٤-١البلوتونـيوم المشمول في البنود   ‘٣’ أعاله، الجاري شحنه دولي
 قبل وصوله إلى الدولة المتلقـّية.

٠٫٠( ٠٫٠( 



 

 

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحويه الوقود المستھلك من المفاعالت المدنية

  

 ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١حّتى  المجاميع الوطنّية

ين   ة ب ابقة مدرج نة الس ام الس (أرق
رب  ى أق ًة ال ين) مقرب م  ١٠٠٠قوس كغ

ى  ارة إل ع اإلش وم، م ن البلوتوني م
يات التي تقل عن  ارة  ٥٠٠الكمِّ م بعب كغ

 كغم". ٥٠٠"أقل من 

 باألطنان 

ي   -١ ود ف تھلك الموج ود المس ه الوق ذي يحوي ـيوم ال البلوتون
 مواقع المفاعالت المدنية.

٧( ٨( 

البلوتونـيوم الذي يحويه الوقود المستھلك في محطات إعادة   -٢
 المعالجة.

٢٤( ٢٣( 

ي   -٣ ه ف تَفظ ب ود المستھلك المح ه الوق ذي يحوي ـيوم ال البلوتون
 أماكن أخرى.

  أقلّ من
 كغم ٥٠٠ 

  (أقّل من
 كغم) ٥٠٠ 

  

  ملحوظة:

دما تكون الخطط المحددة  سيلزم  ‘١’ تناول معالجة المواد المرَسلة للتخلص المباشر بالمزيد من الدراسة عن
  للتخلص المباشر قد أخذت شكالً ملموساً.

  
  تعاريف:

غ من المفاعالت المدنية؛  :١البند   -   يغّطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحويه الوقود الُمفرَّ

ادة المعالجة يغّطي الكميا  :٢البند   - ى محطات إع وارد إل ت التقديرية للبلوتونيوم الذي يحويه الوقود ال
  لكن لم تتم إعادة معالجته بعد.



 

  المملكة المّتحدة

  األرقام السنوّية ألرصدة اليورانيوم المدني الشديد اإلثراء

  

   ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١حّتى  المجاميع الوطنّية
 السنة السابقة ترد بين قوسين) (أرقام

ـّات   -١ ي محط زون ف راء المخ ديد اإلث وم الش اليوراني
 اإلثراء

 كغم ٠ كغم ٠

ـّات التصنيع أو   -٢ ي محط راء ف ديد اإلث وم الش اليوراني
 غيرھا من مرافق المعالجة

 كغم) ٣٤٣( كغم ٣٤٢

اعالت   -٣ ع المف ي مواق راء ف ديد اإلث وم الش اليوراني
 المدنية

 كغم) ٠( كغم ٠

اكن أخرى خالف   -٤ ي أم راء ف ديد اإلث وم الش اليوراني
اج  راء واإلنت مواقع المفاعالت المدنية ومحطات اإلث

 والمعالجة (كالمختبرات ومراكز البحوث)

 كغم)  ٩١٢( كغم ٩١٤

ع   -٥ ي مواق ـّع ف راء المشع ديد اإلث وم الش اليوراني
 المفاعالت المدنية

 كغم) ١٠( كغم ١٠

اكن أخرى   -٦ راء في أم اليورانيوم المشعـّع الشديد اإلث
 غير مواقع المفاعالت المدنية

 كغم)  ١٣١( كغم ١٣١

 كغم)  ١٫٣٩٦( كغم ١٫٣٩٨المجموع

  

  %.٢٠بنسبة تعادل أو تتجاوز  ٢٣٥-يعرَّف اليورانيوم الشديد اإلثراء بأّنه اليورانيوم المثرى باليورانيوم

  

نوّية ألرصدة  ام الس ووي األرق ود الن ي دورة الوق راء ف ي والضعيف اإلث تنفد والطبيع دني المس وم الم اليوراني
  المدنية#:

  #طن) ١١٧٩٠٠(        طن        ١٢١٦٠٠

  طن ١٠٠# مقّربًة إلى أقرب 




