
 
 

 

INFCIRC/549/Add.8/20 

٢٠١٨ آذار/مارس ٢٦
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

الشمالية بشأن  يرلنداآملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ورسالة وردت من الم
 سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراءبشأن التصرف في بيانات 

 

  

ة   -١ خ فوية مؤرَّ ذكرة ش ة م ت األمان مبر  ٦تلقَّ انون األول/ديس دة  ٢٠١٧ك ة المتح ة للمملك ة الدائم ن البعث م
ة  ة الدولي دى الوكال دا الشمالية ل ياً مع لبريطانيا العظمى وآيرلن ا، تماش ة في مرفقاتھ ّدمت الحكوم ة ق ة الذري للطاق

ة  واردة في الوثيق وم (ال ة للتصرف في البلوتوني ادئ التوجيھي  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549التزامھا بموِجب المب
ادئ ، ١٩٩٨١آذار/مارس  يم من المب اء وج رفقين ب والمشار إليھا فيما يلي بـعبارة "المبادئ التوجيھية")، ووفقاً للم

وم  التوجيھية المذكورة، األرقام السنوية ألرصدتھا من البلوتونيوم المدني غير المشعع والكميات التقديرية للبلوتوني
 .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستھلك في 

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

  .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١المدنية في 

ة   -٣ فوية المؤرخ ذكرتھا الش ي م دة ف ة المتح ة المملك ه حكوم ذي أبدت ب ال وء الطل ي ض انون  ١وف ك
ة  ١٩٩٧األول/ديسمبر  وم (الوثيق ة بالتصرف في البلوتوني اتھا المتعلق  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549بشأن سياس

ارس  ة ١٩٩٨آذار/م فوية المؤرخ ذكرتھا الش مبر  ٦) وم انون األول/ديس ه ال٢٠١٧ك رد طي فوية ، ت ذكرة الش م
  .ومرفقاتھا من أجل إطالع جميع الدول األعضاء عليھا

 

 
  ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧في لوثيقة لھذه اصدر تعديل   ١
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INFCIRC/549/Add.8/20 
  الملحق

 بعثة المملكة المتحدة
  فيينا

  

  ٦١/١٧المذكرة رقم: 

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

خة  ٠٠١/٩٧ انون األول/ديسمبر  ١المؤرَّ ّررت ١٩٩٧ك ي ق ّدد السياسات الت ة تح ادئ توجيھي ي تتضمن مب ، الت
  .حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أن تطبـّقھا على التصرف في البلوتونيوم

ساسيـة اليورانيوم الشديد اإلثراء وبالحاجة إلى التصرُّف في مخزونات وباإلضافة إلى ذلك، أقّرت تلك الرسالة بح
  .ھذه المادة بنفس الشعور بالمسؤولية الذي يحظى به البلوتونيوم المشمول بالمبادئ التوجيھية

نوياً معلومات عن وتماشياً مع التزام المملكة المتحدة بموجب المبادئ التوجيھية المتعلقة  ّدم س أن تق البلوتونيوم ب ب
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

ى  ة المتحدة حت ام الخاصة بأرصدة المملك ذكرة األرق ذه الم ة المتحدة طي ھ ة المملك  ٣١المستھلك، ترفق حكوم
مبر  انون األول/ديس ـق ٢٠١٦ك ا ترف ة. كم ادئ التوجيھي ن المب يم م اء وج رفقين ب اً للم ة وفق ام مبين ذه األرق . وھ

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

  .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١

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

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

  

  

  [التوقيع][الختم] 

 ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٦

  



  

٢ 

ع  األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّ

  المملكة المتحدة

 ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع الوطنية

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

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

 كغ". ٥٠

 باألطنان 

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

  
١٢٩٫٣ 

  
)١٢٥٫٢( 

ع في مرحلة اإلنتاج أو البلوتونيوم المف  -٢ صول غير المشعَّ
عة  التصنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعَّ

شبه المصنَّعة أو غير المكتملة الصنع الموجودة في محطات 
تصنيع الوقود أو غيرھا من محطات التصنيع أو في أماكن 

 .أخرى

  
  
 
  

٠٫٨ 

  
  
 
  
)٠٫٨( 

ع أو  -٣  البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعَّ
منتجات مصنـَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماكن 

 .أخرى

 
  

١٫٩ 

 
  
)١٫٩( 

ع الُمحتَفظ به في أماكن   -٤ البلوتونـيوم المفصول غير المشعَّ
 .أخرى

 
١٫٥ 

 
)١٫٥( 

 )١٢٩٫٤( ١٣٣٫٥ المجموع

  
  ملحوظة:

  
أعاله، الذي  ٤إلى  ١البلوتونـيوم المشمول في البنود من  ‘١’

 .تملكه ھيئات أجنبية
  

٢٣٫٢ 
  
)٢٣٫٢( 

 ١البلوتونـيوم بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود من  ‘٢’
أعاله، المحتَفظ به في أماكن ببلدان أخرى ولذا لم  ٤إلى 

 .تشمله البنود أعاله

  
  

٠٫٠ 

  
  
)٠٫٠( 

أعاله، والجاري  ٤إلى  ١البلوتونـيوم المشمول في البنود من  ‘٣’
 شحنه دولياً، قبل وصوله إلى الدولة المتلقِّية.

  
٠٫٠ 

  
)٠٫٠( 

  



 

٣ 

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

 ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع الوطنية  

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

ي  ات الت ى الكمي البلوتونيوم، مع اإلشارة إل
ن  ل ع ن  ٥٠٠تق ل م ارة "أق غ بعب  ٥٠٠ك

 كغ".

 باألطنان      

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

  
١١ 

  
)٨( 

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

  
١٨ 

  
)٢١( 

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

 
 كغ ٥٠٠أقل من 

 
 كغ) ٥٠٠(أقل من 

  
  ملحوظة:

  
دما تكون الخطط ‘   ١’  إنَّ معالجة المواد المرسلَة للتخـلص المباشر منھا سيتطلَّب مزيداً من الدراسة عن

ً المحّددة للتخلص المباشر قد أخذت شكالً مل   .موسا
  

  التعاريف:
  

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

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

  
    



 

٤ 

  األرقام السنوية ألرصدة اليورانيوم المدني الشديد اإلثراء*
  المملكة المتحدة

ي  المجاميع الوطنية   مبر  ٣١ف انون األول/ديس ام  ٢٠١٦ك (أرق
 السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

اليورانيوم الشديد اإلثراء المخزون في محطـّات   -١
 ثراءاإل

 كغ) ٢كغ ( ٢

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

 كغ) ٣٥١كغ ( ٣٧٢

اليورانيوم الشديد اإلثراء الموجود في مواقع   -٣
 المفاعالت المدنية

 كغ) ٠كغ ( ٠

اليورانيوم الشديد اإلثراء الموجود في أماكن أخرى   -٤
غير مواقع المفاعالت المدنية ومحطات اإلثراء 

وإعادة المعالجة (كالمختبرات ومراكز والتصنيع 
 البحوث)

 كغ) ٩١٤كغ ( ٨٥٨

اليورانيوم الشديد اإلثراء المشعـّع الموجود في   -٥
 مواقع المفاعالت المدنية

 كغ) ٥كغ ( ٥

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

 كغ) ١٣٢كغ ( ١٣٢

 كغ) ١٤٠٤كغ ( ١٣٧٠ المجموع  

  
  %.٢٠بنسبة تعادل أو تتجاوز  ٢٣٥-عرَّف اليورانيوم الشديد اإلثراء بأنه اليورانيوم المثرى باليورانيومي  *

ء الموجود في دورة الوقود األرقام السنوية ألرصدة اليورانيوم المدني المستنفد والطبيعي والضعيف اإلثرا
  المملكة المتحدة - النووي

ي   المجموع الوطني   مبر  ٣١ف انون األول/ديس نة  ٢٠١٦ك ام الس (أرق
  السابقة مدرجة بين قوسين)

  **طن) ١٢٧١٠٠( **طن ١٢٦٧٠٠  اليورانيوم المستنفد والطبيعي والضعيف اإلثراء  
  
 طن ١٠٠قّربًة إلى أقرب م  **




