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عامتوزيع 
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نكليزيإاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

رسالة وردت من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
 بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 بيانات بشأن التصرف في البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء

  
  
خة   -١ فوية مؤرَّ طس  ١٢تلقَّت األمانة مذكرة ش من البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا  ٢٠١٩آب/أغس

ياً مع مالية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدَّمت الحكومة في مرفقاتها، تماش التزامها  العظمى وآيرلندا الش
آذار/مارس  ١٦المؤرخة  ١/549INFCIRCالواردة في الوثيقة (بموِجب المبادئ التوجيهية للتصرف في البلوتونيوم 

عبارة "المبادئ التوجيهية"١٩٩٨ ار إليها فيما يلي بـ ، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية )، والمش
نوية أل عع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي المذكورة، األرقام الس دتها من البلوتونيوم المدني غير المش رص

 .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلك في 

وقدّمت حكومة المملكة المتحدة أيضاً بياناً يتضمن األرقام السنوية ألرصدتها من اليورانيوم المدني الشديد   -٢
عيف اإلثراء الموجود في دورة الوقود النووي المدنية في اإلثراء و تنفد والطبيعي والض من اليورانيوم المدني المس

  .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١

خة   -٣ ة المؤرَّ فوي ا الش ذكرته دة في م ة المتح ة المملك ه حكوم دت ذي أب ب ال وء الطل انون  ١وفي ض ك
مبر  رف ١٩٩٧األول/ديس اتها المتعلقة بالتص ياس أن س المؤرخة  INFCIRC/549في البلوتونيوم (الوثيقة  بش

فوية المؤرخة ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦ طس  ١٢) ومذكرتها الش فوية ٢٠١٩آب/أغس ، تَِرُد طّيه المذكرة الش
   ومرفقاتها من أجل إطالع جميع الدول األعضاء عليها.

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





INFCIRC/549/Add.8/21 

 ملحقال

 

 بعثة المملكة المتحدة
  فيينا

  
 ٥١/١٩مذكرة شفوية 

  

مالية لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في تهدي البعثة الدائمة للمملكة المتحدة  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الش
فوية  ير إلى مذكرتها الش فها أن تش ّرِ فيينا أطيب تحياتها إلى المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويش

خة  ٠٠١/٩٧رقم  يهية تحّدد السياسات التي قّررت ، التي تتضمن مبادئ توج١٩٩٧كانون األول/ديسمبر  ١المؤرَّ
 حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أن تطبـّقها على التصرف في البلوتونيوم.

ف في مخزونات  ت تلك الرسالة بحساسيـة اليورانيوم الشديد اإلثراء وبالحاجة إلى التصرُّ وباإلضافة إلى ذلك، أقرَّ
  بالمسؤولية الذي يحظى به البلوتونيوم المشمول بالمبادئ التوجيهية.هذه المادة بنفس الشعور 

نوياً معلومات عن أرصدتها الوطنية من  ياً مع التزام المملكة المتحدة بموجب المبادئ التوجيهية بأن تقّدم س وتماش
ترفق حكومة المملكة  البلوتونيوم المدني غير المشعع والبلوتونيوم الموجود في وقود المفاعالت المدنية المستهلك،

دة المملكة المتحدة حتى  ة بأرص مبر  ٣١المتحدة طي هذه المذكرة األرقام الخاص . وهذه ٢٠١٧كانون األول/ديس
ق حكومة المملكة المتحدة طي هذه المذكرة  األرقام مبينة وفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية. كما ترفـ

دة الوطنية للممل تنفد بياناً عن األرص ديد اإلثراء واليورانيوم المدني المس كة المتحدة من اليورانيوم المدني الش
  .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١والطبيعي والضعيف اإلثراء الموجود في دورة الوقود النووي المدنية حتى 

ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية من المدير العام بالنيا بة للوكالة الدولية للطاقة وترجو حكومة المـ
  الذرية أن يُعمـّم هذه المذكرة وملحقها على جميع الدول األعضاء من أجل اطالعها عليهما.

بة لتعرب مجّدداً للمدير العام وتغتنم البعثة الدائمة للمملكة المتحدة  مالية هذه المناس لبريطانيا العظمى وآيرلندا الش
  بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

  

 [الختم] [التوقيع]

  ٢٠١٩آب/أغسطس  ١٢

  





 

 

 المشعَّع ألرصدة البلوتونيوم المدني غير ٢٠١٧األرقام السنوية لعام 

  المملكة المتحدة

كانون  ٣١في  المجاميع الوطنية  
  ٢٠١٧األول/ديسمبر 

السنة السابقة 
)٢٠١٦(  

بةً إلى أقرب    كغ من البلوتونيوم، مع  ١٠٠مقرَّ
كغ  ٥٠اإلشارة إلى الكميات التي تقل عن 

  كغ" ٥٠بعبارة "أقل من 

  باألطنان باألطنان  

البلوتونيوم المفصول غير المشعَّع الموجود في   -١
  مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

  ١٢٩٫٣   ١٣٢٫٠ 

البلوتونيوم المفصول غير المشعَّع في مرحلة اإلنتاج   -٢
أو التصنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير 

المشعَّعة شبه المصنَّعة أو غير المكتملة الصنع 
دة في محطات تصنيع الوقود أو غيرها من الموجو

  محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

  ٠٫٨   ٠٫٧ 

البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعَّع   -٣
أو منتجات مصنَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو 

  في أماكن أخرى.

  ١٫٩   ٢٫٠ 

المفصول غير المشعَّع الُمحتفَظ به في البلوتونيوم   -٤
  أماكن أخرى.

  ١٫٥    ١٫٤  

  ١٣٣٫٥    ١٣٦٫١    المجموع    
  

 ملحوظة:

كانون  ٣١حتى  
٢٠١٧األول/ديسمبر 

السنة السابقة 
)٢٠١٦(  

أعاله،  ٤إلى  ١البلوتونيوم المشمول في البنود من   ‘١’
  الذي تملكه هيئات أجنبية.

  ٢٣٫٢   ٢٣٫١ 

البلوتونيوم بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود   ‘٢’
أعاله، المحتفَظ به في أماكن ببلدان أخرى ولذا  ٤-١

  لم تشمله البنود أعاله.

  ٠٫٠   ٠٫٠ 

أعاله،  ٤إلى  ١البلوتونيوم المشمول في البنود من   ‘٣’
والجاري شحنه دوليا، قبل وصوله إلى الدولة 

  المتلقِّية.

  ٠٫٠   ٠٫٠ 



  التقديرية للبلوتونـيوم الذي يحتويهالكميات 
 المملكة المتحدة –وقود المفاعالت المدنية المستهلَك 

كانون  ٣١حتى  المجاميع الوطنية  
  ٢٠١٧األول/ديسمبر 

السنة السابقة 
)٢٠١٦(  

بةً إلى أقرب    كغ من البلوتونيوم مع  ١٠٠٠مقرَّ
كغ بعبارة  ٥٠٠اإلشارة إلى الكميات التي تقل عن 

 كغ" ٥٠٠"أقل من 

  باألطنان باألطنان  

تهلَك في   -١ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
  مواقع المفاعالت المدنية.

١١ ١٠ 

تهلَك في   -٢ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
 محطات إعادة المعالجة.

١٨ ١٧ 

ك   -٣ تهلَ ه الوقود المس ذي يحتوي البلوتونيوم ال
 المحتفَظ به في أماكن أخرى.

  كغ ٥٠٠أقل من   كغ ٥٠٠أقل من 

  ٢٦  ٢٧  المجموع  

 

 ملحوظة:

معالجة المواد المرسلَة للتخلص المباشر منها سيتطلَّب مزيداً من الدراسة عندما تكون الخطط المحّددة إنَّ   ‘١’
  للتخلص المباشر قد أخذت شكالً ملموساً.

 التعاريف:

غ من المفاعالت المدنية؛يغطي الكميات   :١البند   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.

   



 

 

 اء*األرقام السنوية ألرصدة اليورانيوم المدني الشديد اإلثر
  المملكة المتحدة

  

ف   *  .٪٢٠بنسبة تعادل أو تتجاوز  ٢٣٥-اليورانيوم الشديد اإلثراء بأنه اليورانيوم المثرى باليورانيوميعرَّ

 

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

 

كانون  ٣١في  المجاميع الوطنية  
  ٢٠١٧األول/ديسمبر 

السنة السابقة 
)٢٠١٦( 

  كغ كغ  

ات   ١ ديد اإلثراء المخزون في محطـّ اليورانيوم الش
  اإلثراء

٢  ٢  

ات   ٢ ديد اإلثراء الموجود في محطـّ اليورانيوم الش
  التصنيع أو غيرها من مرافق إعادة المعالجة

٣٧٢  ٣٢٩  

د اإلثراء الموجود في مواقع   ٣ دي اليورانيوم الش
  المفاعالت المدنية

  كغ ٥٠٠أقل من   كغ ٥٠٠أقل من 

  

ديد اإلثراء الموجود في أماكن أخرى  .١ اليورانيوم الش
ات اإلثراء  ة ومحط دني اعالت الم غير مواقع المف
المختبرات ومراكز  ة (ك الج ادة المع نيع وإع والتص

  البحوث)

٨٥٨ ٧٧٢  

ع الموجود في مواقع   ٥ اليورانيوم الشديد اإلثراء المشعـّ
  المفاعالت المدنية

٥  ٥  

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

١٣٢  ١٣٢  

  ١٣٧٠  ١٢٤١  المجموع  

كانون  ٣١في  ع الوطنيومالمج  
  ٢٠١٧األول/ديسمبر 

السنة السابقة 
)٢٠١٦( 

بة إلى أقرب      طن ١٠٠مقرَّ

  طن ١٢٦٧٠٠  طن ١١٩٠٠٠  اليورانيوم المستنفد والطبيعي والضعيف اإلثراء


