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٢٠١٥ تشرين األول/أكتوبر ١٣
 

عامتوزيع 
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األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
  رسالة وردت من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

 الشمالية بشأن سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم وآيرلندا
 

 بيانات عن إدارة البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء
 
 
  
ا  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٣٠تلقَّت األمانة مذكرة شفوية مؤرخة   -١ من البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطاني

ا  العظمى وآيرلندا ا، انسجاماً مع التزامھ ة في مرفقاتھ دمت الحكوم ة ق ة الذري ة للطاق الشمالية لدى الوكالة الدولي
ة  ي الوثيق واردة ف وم (ال ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيھي ة  INFCIRC/549بمقتضى المب ارس  ١٦المؤرخ آذار/م

ا ل١٩٩٨١ ة ، والمشار إليھا فيما يلي بـعبارة "المبادئ التوجيھية")، ووفًق ادئ التوجيھي يم من المب اء وج رفقين ب لم
ذي  وم ال ة للبلوتوني ات التقديري ر المشعع والكمي دني غي وم الم المذكورة، األرقام السنوية ألرصدتھا من البلوتوني

  .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستھلك في 

٢-   ً ا دة أيضاً بيان ة المتح ة المملك ّدمت حكوم دني  وق وم الم نوية ألرصدتھا من اليوراني ام الس يتضمن األرق
ووي  ود الن راء الموجود في دورة الوق تنفد والطبيعي والضعيف اإلث دني المس وم الم الشديد اإلثراء ومن اليوراني

  .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١المدنية في 

ذكرتھا ا  -٣ ي م دة ف ة المتح ة المملك ه حكوم ذي أبدت ب ال وء الطل ى ض ة وعل فوية المؤرخ انون  ١لش ك
مبر  ة  ١٩٩٧األول/ديس وم (الوثيق إدارة البلوتوني ة ب اتھا المتعلق أن سياس ة  INFCIRC/549بش  ١٦المؤرخ

ا ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٣٠) ومذكرتھا الشفوية المؤرخة ١٩٩٨آذار/مارس  ذكرة الشفوية ومرفقاتھ ه الم ، ترد طي
  من أجل إطالع جميع الدول األعضاء عليھا.

 
 
 

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

 بعثة المملكة المتحدة لدى األمم المتحدة
  فيينا

  

  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٣٠

  

  السيد المحترم مورويا،

  ٢٠١٤أرقام أرصدة المملكة المتحدة من البلوتونيوم المدني واليورانيوم الشديد اإلثراء في عام 

ى  راء حت ديد اإلث وم الش دني واليوراني وم الم دة من البلوتوني ة المتح ام أرصدة المملك ايتكم أرق ه لعن ق طي  ٣١نرف
  .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر 

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

  تقدير،وتفّضلوا بقبول فائق االحترام وال

  

  [ختم] [توقيع]                  

  إيان فريمان                  
  الملحق                  

  

  

  

  

  السيد نوبوھيرو مورويا
  مدير شعبة العمليات جيم

  إدارة الضمانات
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

 



 

 بعثة المملكة المتحدة
  فيينا

  

  50/15مذكرة رقم: 

ة في  تھدي البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولي
م  ذكرتھا الشفوية رق ى م ة، ويشرفھا أن تشير إل ة الذري ة للطاق ة الدولي فيينا أطيب تحياتھا إلى المدير العام للوكال

ة  001/97 مبر  ١المؤرخ انون األول/ديس ّررت ١٩٩٧ك ي ق ات الت ّدد السياس ة تح ادئ توجيھي ي تتضمن مب ، الت
  لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أن تطبـّقھا على إدارة البلوتونيوم.حكومة ا

ذه  ات ھ ى إدارة مخزون راء وبالحاجة إل وم الشديد اإلث ـة اليوراني وباإلضافة إلى ذلك، أقّرت تلك الرسالة بحساسي
  بادئ التوجيھية.المادة بذات اإلحساس بالمسؤولية الذي يحظى به البلوتونيوم المشمول بالم

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

ة المتحدة ة المملك ى  المستھلك، ترفق حكوم ة المتحدة حت ام الخاصة بأرصدة المملك ذكرة األرق ذه الم  ٣١طي ھ
مبر  انون األول/ديس ـق ٢٠١٤ك ا ترف ة. كم ادئ التوجيھي ن المب يم م اء وج رفقين ب اً للم ة وفق ام مبين ذه األرق . وھ

مدني الشديد حكومة المملكة المتحدة طي ھذه المذكرة بياناً عن األرصدة الوطنية للمملكة المتحدة من اليورانيوم ال
ى  ة حت ووي المدني ود الن اإلثراء واليورانيوم المدني المستنفد والطبيعي والضعيف اإلثراء الموجود في دورة الوق

  .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١

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

ام  دير الع ّدداً للم وتغتنم البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ھذه المناسبة لتعرب مج
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  

  [ختم] [توقيع]         

  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٣٠         

  

  



 

ع   األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّ
  المملكة المتحدة

  
  

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع الوطنية

(أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)  
كغم من  ١٠٠مقربًة الى أقرب 

مع اإلشارة إلى الكميات التي البلوتونيوم، 
 ٥٠كغم بعبارة "أقل من  ٥٠تقل عن 

 كغم".
 باألطنان 
البلوتونـيوم المفصول غير المشعـَّع الموجود في مخازن المنتجات   ١

 بمحطات إعادة المعالجة.
  

١٢٢٫١ 
  
)١١٨٫٨( 

ع الموجود في مرحلة اإلنتاج أو   ٢ البلوتونـيوم المفصول غير المشعَّ
عة شبه التصنيع،  والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعَّ

المصنَّعة أو غير مكتملة الصنع الموجودة في محطات صنع الوقود 
 أو غيرھا من محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

  
  
  

٠٫٨ 

  
  
  
)٠٫٨( 

البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعـّع أو منتجات   ٣
 المفاعالت أو في أماكن أخرى. مصنـَّعة أخرى في مواقع

  
١٫٩ 

  
)١٫٩( 

 )١٫٥( ١٫٥ البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع الُمحتَفظ به في أماكن أخرى.  ٤

 )١٢٣٫٠( ١٢٦٫٣ المجموع

  
  ملحوظة:

  
 )٢٣٫٤( ٢٣٫٠ أعاله، الذي يخص ھيئات أجنبية. ٤- ١البلوتونـيوم المشمول في البنود ‘ ١’

   
أعاله،  ٤- ١بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود  البلوتونـيوم‘ ٢’

 الموجود في أماكن في بلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله.
  

٠٫٠ 
  
)٠٫٩( 

   
أعاله، والجاري شحنه دولياً، قبل ٤- ١البلوتونـيوم المشمول في البنود ‘ ٣’

 وصوله إلى الدولة المتلقِّية.
  

٠٫٠ 
  
)٠٫٠( 

  
  



 

  الكميات التقديرية للبلوتونـيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية
  المملكة المتحدة -المستھَلك 

  
  

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع الوطنية

(أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين) مقربًة الى  
كغم من البلوتونيوم، مع اإلشارة إلى  ١٠٠٠أقرب 

كغم بعبارة "أقل من  ٥٠٠عن الكميات التي تقل 
 كغم". ٥٠٠

 باألطنان 

البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستھلَك في مواقع المفاعالت  ١
 المدنية.

  
٨ 

  
)٨( 

   

البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستھلَك في محطات إعادة  ٢
 المعالجة.

  
٢٢ 

  
)٢٣( 

   

الذي يحتويه الوقود المستھلَك المحتَفظ به في أماكن البلوتونـيوم  ٣
 أخرى.

  
 كغم ٥٠٠أقل من 

  
 كغم) ٥٠٠(أقل من 

  
  

  ملحوظة:
  

سيلزم تناول معالجة المواد المرسلَة للتخـلص المباشر بالمزيد من الدراسة عندما تكون الخطط المحددة للتخلص   ‘١’
  المباشر قد أخذت شكالً ملموساً.

  
  تعاريف:

  
غ من المفاعالت المدنية؛  :١ البند     يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الُمفرَّ

  
يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة المعالجة لكن لم تتم   :٢البند 

  إعادة معالجته بعد.
  

    



 

  المدني الشديد اإلثراء*األرقام السنوية ألرصدة اليورانيوم 
  المملكة المتحدة

  
  

(أرقام  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع الوطنية
 السنة السابقة ترد بين قوسين)

 كغم ٠ كغم ٠ اليورانيوم الشديد اإلثراء المخزون في محطـّات اإلثراء  ١

اليورانيوم الشديد اإلثراء الموجود في محطـّات التصنيع أو   ٢
 من مرافق المعالجة غيرھا

 ) كغم٣٤٢( كغم ٣٤٨

اليورانيوم الشديد اإلثراء الموجود في مواقع المفاعالت   ٣
 المدنية

 كغم) ٠( كغم ٠

اليورانيوم الشديد اإلثراء الموجود في أماكن أخرى خالف   ٤
مواقع المفاعالت المدنية ومحطات اإلثراء واإلنتاج وإعادة 

 البحوث)المعالجة (كالمختبرات ومراكز 

 ) كغم٩١٤( كغم ٩١٣

اليورانيوم الشديد اإلثراء المشعـّع الموجود في مواقع   ٥
 المفاعالت المدنية

 كغم) ١٠( كغم ٥

اليورانيوم المشعـّع الشديد اإلثراء الموجود في أماكن   ٦
 أخرى غير مواقع المفاعالت المدنية

 كغم) ١٣١( كغم ١٣١

 ) كغم١٫٣٩٨( كغم ١٫٣٩٨ المجموع

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

  
  

األرقام السنوية ألرصدة اليورانيوم المدني المستنفد والطبيعي والضعيف اإلثراء الموجود في دورة الوقود النووي 
  المملكة المتحدة: -المدنية 

  
(أرقام السنة  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في     المجموع الوطني

  السابقة ترد بين قوسين)

  

  **طن) ١٢١٦٠٠( **طن ١٢٣٥٠٠     اليورانيوم المستنفد والطبيعي والضعيف اإلثراء
  
  
  طن ١٠٠مقّربًة إلى أقرب  **
  

  

 




