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انكليزي: األصل

 نشـرة إعالميــة

  

 

  المتحدة ملكةالم من وردت رسالة
  بشأن الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا

 البلوتونيوم بإدارة المتعلقة سياساتها

 بيانات عن إدارة البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء

 

  

ة    ـَّتلق   -١ فوية مؤرخ ذآرة ش ة م ران ٦ت األمان ه  /  حزي دة    ٢٠١١يوني ة المتح ة للمملك ة الدائم ن البعث  م
ا العظ ضى   لبريطاني ا بمقت ع التزامه سجامًا م ا، ان ي مرفقاته ة ف دمت الحكوم ة ق دى الوآال شمالية ل دا ال مى وأيرلن

وم  ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيهي ة(المب ي الوثيق واردة ف ة  ١ INFCIRC/549 ال ارس / آذار١٦المؤرخ ، ١٩٩٨م
اء     ")المبادئ التوجيهية "والمشار إليها فيما يلي بـعبارة       رفقين ب ذآورة،      ،ووفقًا للم ة الم ادئ التوجيهي يم من المب وج

ود              ه وق ذي يحتوي وم ال ة للبلوتوني األرقام السنوية ألرصدتها من البلوتونيوم المدني غير المشعع والكميات التقديري
 .٢٠١٠ديسمبر / آانون األول٣١المفاعالت المدنية المستهلك حتى 

ام  -٢ ضمن األرق ًا يت ضًا بيان دة أي ة المتح ة المملك ّدمت حكوم دني وق وم الم سنوية ألرصدتها من اليوراني  ال
ووي                         ود الن راء الموجود في دورة الوق ستنفد والطبيعي والضعيف اإلث دني الم وم الم الشديد اإلثراء ومن اليوراني

 .٢٠١٠ديسمبر / آانون األول٣١المدنية حتى 

ة              -٣ شفوية المؤرخ ذآرتها ال ي م دة ف ة المتح ة المملك ه حكوم ذي أبدت ب ال وء الطل ى ض انون  ١وعل  آ
سمبر /األول وم     ١٩٩٧دي إدارة البلوتوني ة ب اتها المتعلق شأن سياس ة ( ب ة INFCIRC/549الوثيق  المؤرخ
ارس /آذار ١٦ ة ) ١٩٩٨م شفوية المؤرخ ذآرتها ال ي م ران ٦وف ه /حزي شفوية ٢٠١١يوني ذآرة ال ه الم رد طي ، ت

 .ومرفقاتها من أجل إطالع جميع الدول األعضاء عليها

  

 
 )INFCIRC/549/Mod.1الوثيقة  (٢٠٠٩أغسطس / آب١٧صدر تعديل للوثيقة المذآورة في   ١
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 الملحق

 
 

 حدةبعثة المملكة المت
 فيينا

 

 26/11 :مذآرة رقم

 

ة في                  تهدي البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولي
م                  شفوية رق ذآرتها ال ى م شير إل شرفها أن ت ة، وي ة الذري ة للطاق ة الدولي فيينا أطيب تحياتها إلى المدير العام للوآال

ة ا 001/97 انون األول١لمؤرخ سمبر / آ ّررت    ١٩٩٧دي ي ق سياسات الت ّدد ال ة تح ادئ توجيهي ضمن مب ي تت ، الت
 .حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أن تطبـّقها على عملية إدارة البلوتونيوم

راء              شديد اإلث وم ال ذه      وباإلضافة إلى ذلك، أقّرت تلك الرسالة بحساسيـّة اليوراني ات ه ى إدارة مخزون  وبالحاجة إل
 .المادة بنفس اإلحساس بالمسؤولية تمامًا مثل البلوتونيوم المشمول بالمبادئ التوجيهية

نويًا معلومات عن              وفر س وتماشيًا مع التزام المملكة المتحدة بموجب المبادئ التوجيهية المتعلقة بالبلوتونيوم بأن ت
وم ال    ن البلوتوني ة م دتها الوطني ة        أرص اعالت المدني ود المف ي وق ود ف وم الموج شعـّع والبلوتوني ر الم دني غي م

ى          دة حت ة المتح دة المملك ة بأرص ام الخاص ذآرة األرق ذه الم ي ه دة ط ة المتح ة المملك ق حكوم ستهلك، ترف الم
ة       . ٢٠١٠ديسمبر  /آانون األول  ٣١ ادئ التوجيهي يم من المب ا ترفق  آم  .وهذه األرقام مبيـّنة وفقًا للمرفقين باء وج

شديد               حكومة المملكة المتحدة طي هذه المذآرة بيانًا عن األرصدة الوطنية للمملكة المتحدة من اليورانيوم المدني ال
ى         ة حت ووي المدني ود الن اإلثراء واليورانيوم المدني المستنفد والطبيعي والضعيف اإلثراء الموجود في دورة الوق

 .٢٠١٠ديسمبر / آانون األول٣١

ة                 وترجو حكوم  ة الذري ة للطاق ة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من المدير العام للوآالة الدولي
 .أن يعمـّم هذه المذآرة وملحقها على جميع الدول األعضاء للعلم

ام    وتغتنم البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية هذه المناسبة لتعرب مجدّ               دير الع دًا للم
 .للوآالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها

 

 ]ختم[         

 

 ٢٠١١يونيه / حزيران٦

 



 

 

 المملكة المتحدة

 األرقام السنوية ألرصدة البلوتـونيوم غير المشعـّع المدني

 
 ٢٠١٠ديسمبر / آانون األول٣١حتى  المجاميع الوطنية

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

البلوتونيوم، مع اإلشارة إلى الكميات 
أقل " آغم بعبارة ٥٠التي ال تتجاوز 

 ". آغم٥٠من 

 باألطنان 

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

(١٠٧٫٧) ١١٠٫٣ 

البلوتونـيوم المفصول غير المشّعع في مرحلة اإلنتاج أو  -٢
التصنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعَّعة 

عة أو غير الجاهزة في محطات تصنيع الوقود أو ـَّشبه المصن
 .غيرها من محطات التصنيع أو في أماآن أخرى

(١٫٣) ١٫٤ 

غير المشعـّع أو " وآسم"البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود  -٣
منتجات مصنـَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماآن 

 .أخرى

(٢٫١) ٢٫١ 

ظ به في أماآن َـَالبلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع المحتف -٤
 .أخرى

(٠٫٩) ١٫٠ 

 (١١٢٫١) ١١٤٫٨ المجموع            

 :ملحوظة

ود  ‘١’ ي البن شمول ف وم الم ى ١البلوتوني ذي ت٤ إل اله، ال ه  أع ملك
 .هيئات أجنبية

(٢٧٫٧) ٢٨٫٠ 

ود              ‘٢’ ذآورة في البن ى   ١البلوتونيوم بأي شكل من األشكال الم  إل
ظ به في أماآن في بلدان أخرى ولذا ال تشمله          ـَ أعاله، المحتف  ٤

 .البنود أعاله

(٠٫٩) ٠٫٩ 

 أعاله، الجاري شحنه   ٤ إلى   ١البلوتونـيوم المشمول في البنود      ‘٣’
 .، قبل وصوله إلى الدولة المتلقـّيةدوليًا

(٠) ٠٫٠ 



 

٢ 

 الكميات التقديرية للبلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعالت المدنية

 
 ٢٠١٠ديسمبر / آانون األول٣١حتى  المجاميع الوطنية

أرقام السنة السابقة مدرجة بين ( 
 آغم ١٠٠٠مقربًة الى أقرب ) قوسين

ونيوم، مع اإلشارة إلى من البلوت
 آغم ٥٠٠الكميات التي ال تتجاوز 

 ".آغم ٥٠٠أقل من "بعبارة 

 باألطنان 

البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في مواقع  -١
 .المفاعالت المدنية

(٨) ٨ 

   

البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في محطات  -٢
 .إعادة المعالجة

(٢٦) ٢٥ 

   

ظ به في ـَالبلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك المحتف -٣
 .أماآن أخرى

 ٥٠٠أقل من 
 آغم

 ) آغم٥٠٠أقل من (

 :ملحوظة

دما تكون الخطط                        ‘١’ د من البحث عن ى مزي اج إل ا سوف تحت معالجة المواد المرَسلة للتخلـّص المباشر منه
 .سًاالمحددة للتخلـّص المباشر قد اتخذت شكًال ملمو

 :تعاريف

 يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الُمفرَّغ من المفاعالت المدنية؛ :١البند  -

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



 

٣ 

 ةالمملكة المتحد

 األرقام السنوية ألرصدة اليورانيوم المدني الشديد اإلثراء

 
   ٢٠١٠ديسمبر / آانون األول٣١حتى  المجاميع الوطنية

 )أرقام السنة السابقة ترد بين قوسين(

اليورانيوم الشديد اإلثراء المخزون في محطـّات  -١
 اإلثراء

 ) آغم٠(  آغم٠

حطـّات اليورانيوم الشديد اإلثراء الموجود في م -٢
 التصنيع أو غيرها من مرافق المعالجة

 ) آغم٣٤٦(  آغم٣٤٦

اليورانيوم الشديد اإلثراء الموجود في مواقع  -٣
 المفاعالت المدنية

 ) آغم٠(  آغم٠

اليورانيوم الشديد اإلثراء الموجود في أماآن أخرى  -٤
خالف مواقع المفاعالت المدنية ومحطات اإلثراء 

آالمختبرات ومراآز (لجة والتصنيع وإعادة المعا
 )البحوث مثًال

 ) آغم٩١٦(  آغم٩١٢

اليورانيوم الشديد اإلثراء المشعـّع الموجود في  -٥
 مواقع المفاعالت المدنية

 ) آغم١٠(  آغم١٠

اليورانيوم المشعـّع الشديد اإلثراء الموجود في  -٦
 أماآن أخرى خالف مواقع المفاعالت المدنية

 ) آغم١٣١(  آغم١٣١

 ) آغم١ ٤٠٤(  آغم١ ٤٠٠ مجموعال          

 

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

ود  راء الموجود في دورة الوق ضعيف اإلث دني المستنفد والطبيعي وال وم الم سنوية ألرصدة اليوراني ام ال األرق
 :النووي المدنية

 #) طن١٠٠ ٥٠٠( نط ١٠٥ ٥٠٠             

  طن١٠٠ مقّربًة إلى أقرب #               




