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خة    ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٣٠رسالة مؤرَّ
الحد من بشأن للنرويج متعلقة ببيان مشترك وردت من البعثة الدائمة 

 استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء وإلغائه في التطبيقات المدنية

 

 بيان مشترك بشأن الحد من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء
 وإلغائه في التطبيقات المدنية

  

 

للنرويج، نيابًة عن حكومات من البعثة الدائمة  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٣٠تلقَّت األمانة رسالة مؤرخة   -١
ين ا ،األرجنت تراليا ،وأرميني دا ،وأس يكية ،وبولن ة التش ا ،والجمھوري ة كوري ا ،وجمھوري دانمرك ،وجورجي  ،وال
ا نغافورة ،وروماني ويد ،وس يلي ،والس ين ،وش دا ،والفلب دا ،وفنلن يك ،وكن دة ،والمكس ة المتح رويج ،والمملك  ،والن
ا دا ،ونيجيري ات ال ،وھولن ةوالوالي دة األمريكي ع  ،متح ى جمي ا عل الة وملحقيھ يم الرس ة تعم ا من األمان ب فيھ تطل

  الدول األعضاء في الوكالة.

م طيه نص الرسالة وملحقيھا إلعالم جميع الدول األعضاء كما ھو مطلوب.  -٢  وُيعمَّ

  



INFCIRC/912 
  الملحق

 

  الدولية في فييناللنرويج لدى المنظمات البعثة الدائمة 

1-2017-005-BAH  

  بيان مشترك بشأن الحد من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء وإلغائه في التطبيقات المدنية

ة  رويج ُتھدي البعثة الدائم ا للن ة في فيين دى المنظمات الدولي ة، أطيب ل ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال ا إل تحياتھ
ات أن تتشرف بو ًة عن حكوم ة، نياب ة الوكال ة تطلب من أمان دا والجمھوري تراليا وبولن ا وأس ين وأرميني األرجنت

دا  دا وكن ين وفنلن يلي والفلب ويد وش نغافورة والس ا وس دانمرك وروماني ا وال ا وجورجي ة كوري يكية وجمھوري التش
دة  ات المتح دا والوالي ا وھولن رويج ونيجيري دة والن ة المتح يك والمملك ةوالمكس ذكرة األمريكي م نص الم ، أن ُتعمِّ

  الشفوية التالية وملحقيھا على جميع الدول األعضاء في الوكالة.

د  ق مزي دھا لتحقي ذل قصارى جھ د بب ة، تتعھ والدول األعضاء المذكورة آنفاً، إذ تقر بمسؤولياتھا الوطنية والدولي
  من التقدم في الحد من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء في التطبيقات المدنية وإلغاء استخدامه فيھا. 

راء وال وع وعن طريق الحد من مخزونات اليورانيوم الشديد اإلث االت وق دول أيضاً احتم تبعد ال ا، تس تخلص منھ
راء شكالً من أشكال  ديد اإلث وم الش ل الحد من اليوراني ذلك يمث ابيين. ول د اإلرھ ي ي راء ف ديد اإلث وم الش اليوراني

  التقليص الدائم للتھديدات وجزءاً ال يتجزأ من الجھود الدولية لمكافحة تھديدات اإلرھاب النووي.

اً  دوإدراك ود ب ة لوج ات المدني م التطبيق ي معظ راء ف ديد اإلث وم الش تخدام اليوراني ى اس ة عل ر قائم دة غي ائل مؤك
اء  ة وإلغ لليورانيوم الشديد اإلثراء، ينبغي أن يظل الحد من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء في التطبيقات المدني

ع ال ا لجمي ة علي ة المطاف أولوي ات في نھاي ك التطبيق وم شديد استخدامه في تل ا زالت تحوز يوراني ي م دول الت
  اإلثراء. 

ل  ات تحوي مل عملي ائل تش راء بوس ديد اإلث وم الش تخدام اليوراني ن اس د م ي الح ر ف دم كبي ل تق رز بالفع د أُح وق
ا، وتخفيض درجة  دال التكنولوجي المفاعالت القائمة على اليورانيوم الشديد اإلثراء، وإغالقھا، وإزالة الوقود، وإب

ك  ٢٥. وأزالت بالفعل أكثر من اإلثراء دولة جميع اليورانيوم الشديد اإلثراء من أراضيھا وساھمت من خالل ذل
اء استخدام  ى إلغ ود في إطار سعينا إل ذه الجھ المي. وسوف نواصل ھ ووي الع ز األمن الن ر في تعزي بدور كبي

  نھاية المطاف. اليورانيوم الشديد اإلثراء، إلى أقصى حد ممكن، في التطبيقات المدنية في

والھدف من البيان المشترك بشأن الحد من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء وإلغائه في التطبيقات المدنية ھو أن 
وم  تلزم الدول (المشار إليھا فيما يلي باسم "الدول المؤيدة") نفسھا بعناصر خطة شاملة للحد من استخدام اليوراني

  في التطبيقات المدنية. –دامه في نھاية المطاف وإلغاء استخ –الشديد اإلثراء 

وم  ان المشترك بشأن الحد من استخدام اليوراني ويرجى من الدول األعضاء في الوكالة الراغبة في تأييد ھذا البي
يم  الشديد اإلثراء وإلغائه في التطبيقات المدنية أن ُتبلغ أمانة الوكالة بذلك من خالل مذكرة شفوية، وأن تطلب تعم

  .INFCIRCلك الرسائل الرسمية على جميع الدول األعضاء في الوكالة كوثيقة تصدر كنشرة إعالمية ت

  



 

 

ة  ة الدولي وتغتنم البعثة الدائمة للنرويج لدى المنظمات الدولية في فيينا ھذه الفرصة كي ُتعرب مجدداً ألمانة الوكال
  للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا. 

  

  

  [الختم]

  ٣٠/١/٢٠١٧فيينا، 

  

  

  : انالمرفق

 بيان مشترك بشأن الحد من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء وإلغائه في التطبيقات المدنية  -

ي  - ه ف راء وإلغائ ديد اإلث وم الش تخدام اليوراني ن اس د م أن الح وعي بش الغ الط ة اإلب وذجي آللي ب نم قال
  التطبيقات المدنية

  



 

 

  بيان مشترك بشأن الحد من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء وإلغائه في التطبيقات المدنية

يكية ،وبولندا ،وأستراليا ،وأرمينيا ،األرجنتينإن الدول التالية:  ا ،والجمھورية التش ة كوري ا ،وجمھوري  ،وجورجي
دانمرك ا ،وال نغافورة ،وروماني ويد ،وس يلي ،والس ين ،وش دا ،والفلب دا ،وفنلن يك ،وكن دة ،والمكس ة المتح  ،والمملك
ى والواليات المتحدة األمريكية ،وھولندا ،ونيجيريا ،والنرويج ، تلزم نفسھا بالعناصر التالية لخطة شاملة تھدف إل

  قات المدنية: في التطبي –وإلغائه في نھاية المطاف  –الحد من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء 

  االمتناع عن استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء في المرافق أو التطبيقات المدنية الجديدة  -١  

ات      ق أو التطبيق ي المراف اً، ف ن عملي در الممك راء، بالق ديد اإلث وم الش تخدام اليوراني ب اس تجنُّ
اعالت البحوث،  ق مف ي مراف تخدامه ف ك اس ي ذل ا ف دة، بم ة الجدي ة، المدني ات الحرج والمجّمع

ة  اعالت المدني ريعة، والمف اعالت الس ية، والمف اعالت النبض ة، والمف ات دون الحرج والمجّمع
  الخاصة بالدفع وإنتاج القوى، وكذلك في إنتاج النظائر المشعة؛

  تحويل مفاعالت اليورانيوم الشديد اإلثراء أو إغالقھا  -٢  

ا تحويل جميع المفاعالت المدنية التي تس  -أ     تخدم اليورانيوم الشديد اإلثراء أو إغالقھا، بم
ة  ات دون الحرج ة، والمجّمع ات الحرج وث، والمجّمع اعالت البح ك مف ي ذل ف

  والمفاعالت النبضية، والمفاعالت السريعة، حالما يتأتَّى ذلك اقتصادياً وتقنياً. 

راء ال  -ب     وم الضعيف اإلث ود اليوراني وير وق جيع لتط دعم والتش لة ال ة مواص الي الكثاف ع
  . ١وتأھيله، بما يشمل برامج التعاون المتعدد الجنسيات

القيام عن طيب خاطر بتبادل خبراتھا وتكنولوجياتھا بشأن الحد من استخدام اليورانيوم   -ج    
  الشديد اإلثراء وفق شروط مالئمة. 

  التخلص منھاإزالة مخزونات اليورانيوم الشديد اإلثراء أو تخفيض درجة إثرائھا أو   -٣  

إعادة جميع اليورانيوم المدني الشديد اإلثراء إلى بلدان المنشأ أو التخلص منه بصورة   -أ    
ى  راء، مت نھائية أو تخفيض درجة إثراء المخزونات المتبقية من اليورانيوم الشديد اإلث
تخدام  ى اس ة عل ر قائم ة غي دائل عملي د ب ا توج اً، وحيثم ادياً وتقني ك اقتص أتَّى ذل يت

  ليورانيوم الشديد اإلثراء.ا

  دعم الجھود اإلقليمية للحد من اليورانيوم الشديد اإلثراء أو إلغائه.  -ب    

ائض   -ج     ا بالفعل كف ن عنھ راء المعل تخفيض درجة إثراء مخزونات اليورانيوم الشديد اإلث
ا  يعلن عنھ ي س افية الت راء اإلض ديد اإلث وم الش ات اليوراني د مخزون لة تحدي ومواص

  لتخفيض درجة إثرائھا.  كفائض

 
ان المشترك    ١ ه البي ذي أطلق ة ال الي الكثاف راء الع وم الضعيف اإلث ود اليوراني دد الجنسيات في تطوير وق اإلشارة إلى التعاون المتع

ذلك  وفرنسا والوالياتوجمھورية كوريا الرباعي (بلجيكا  ذي عززه ك ووي في سول، وال ة األمن الن ؤتمر قم المتحدة) الصادر في م
  وفرنسا والواليات المتحدة) الصادر في مؤتمر قمة الھاي لألمن النووي. وجمھورية كوريا بلجيكا وألمانيا البيان المشترك الخماسي (



 

 

الغ الطوعي بشأن الحد  –من خالل الوكالة  –القيام   -د    ة لإلب وذجي آللي بوضع قالب نم
ا  ع م ة من أجل تتب ات المدني ه في التطبيق من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء وإلغائ

راء وتخفيض د وم الشديد اإلث ة اليوراني ات إزال دم في عملي رجة تحرزه البلدان من تق
  إثرائه وعمليات التخلص منه، ومخزوناته.

  البدائل من اليورانيوم الضعيف اإلثراء إلنتاج النظائر الطبية  -٤  

دينوم  -أ    ة للموليب اج النظائر الطبي ة المستخدمة في إنت ا ٩٩-تحويل المرافق الحالي ، حيثم
عيف اإلث وم الض تخدام اليوراني ة، الس ة التقني ن الناحي اً م ك ممكن ون ذل بة يك راء بنس

  . ٢٠١٧٢كانون األول/ديسمبر  ٣١بحلول  ٪١٠٠

دينوم  -ب    اج الموليب راخيص إنت -تركيز الجھود العالمية على تسريع الموافقة على إصدار ت

وم ٩٩ ت ٩٩-وناتجه الوليد التكنيتي ى اس ائَمين عل ر الق وم شبه المستقر غي خدام اليوراني
  .الشديد اإلثراء

ات   -ج     ل بموجب اتفاق دينومالعم ي الموليب داول منتج ة وج ارة الدولي يين  ٩٩-التج الرئيس
دينوم -للتحول إلى أھداف اليورانيوم الضعيف اإلثراء ولوقف استيراد وتصدير الموليب

ة،  ٩٩ ة المنطبق القوانين المحلي اً ب راء، رھن وم الشديد اإلث ى استخدام اليوراني القائم عل
ع المستوى ا ق الرفي رر أعضاء الفري م يق ا ل دادات النظائر المشعة وم أمن إم ي ب لمعن

دان  ة في المي اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي الطبية الذي أنشأته وكالة الطاق
دينوم اج الموليب ة إلنت ة المرخص درة العالمي ادي أن الق د  ٩٩-االقتص ه الولي وناتج

  شبه المستقر لم تعد كافية وأصبحت غير مستدامة.  ٩٩-التكنيتيوم

ة   -د     ة والرقابي راء لألطر القانوني وم الشديد اإلث ضمان عدم مخالفة أي صادرات لليوراني
اً ١القائمة وأن تكون إما ( ة أو رھن ة المطلوب ) لغرض وحيد، وھو إنتاج النظائر الطبي

اذ إجراءات ملموسة للتحول  راء باتخ وم الشديد اإلث بتعھد من المرفق المتلقي لليوراني
ا في ٢وم الضعيف اإلثراء، أو (إلى استخدام اليوراني تخلص منھ داً ألغراض ال ) تحدي

وم  توى اليوراني ى مس واد إل ك الم راء تل ة إث يض درج ق تخف ن طري ي ع د المتلق البل
  الضعيف اإلثراء أو باستخدام وسائل آمنة أخرى.

  

 
د اإلشارة إلى البيان المشترك الرباعي (الواليات المتحدة وفرنسا وبل   ٢ ذي ُعق جيكا، وھولندا) الصادر في مؤتمر قمة األمن النووي ال

وم  ى استخدام اليوراني ة عل ر قائم ات غي ى عملي اج إل ل صناعات اإلنت دعم تحوي في سول والذي يسلط الضوء على التعاون الجاري ل
  الشديد اإلثراء.



 

 

  [اسم البلد]

  استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراءقالب نموذجي آللية اإلبالغ الطوعي عن الحد من 
  وإلغائه في التطبيقات المدنية

ل  راء، وتحوي وم الشديد اإلث ة اليوراني ات إزال دم المحرز في عملي ع التق الغرض من آلية اإلبالغ الطوعي ھو تتب
ديد ا وم الش راء اليوراني ة إث يض درج راء، وتخف ديد اإلث وم الش تخدم اليوراني ي َتس وث الت اعالت البح راء، مف إلث

ه  غ مستويات إثرائ وعمليات التخلص منه، ومخزوناته. ويعرَّف اليورانيوم الشديد اإلثراء بأنه اليورانيوم الذي تبل
وم ٪٢٠ ن اليوراني ر م ن ٢٣٥-أو أكث الغ ع ان اإلب ة بمك ن األھمي غ)، وم الكيلوغرام (ك ات ب ن الكمي ر ع . وُيعبَّ

ة  اً للوثيق نوياً وسُيرسل INFCIRC/225كميات الفئتين األولى والثانية وفق وذجي س . وسيجري تحديث القالب النم
ول  ة بحل ى الوكال وم  ١إل ابقة للحد من استخدام اليوراني ر أيضاً األنشطة الس ى أن يشمل التقري ارس، عل آذار/م

ن راء. ويمك ديد اإلث ول  الش ه بحل رر تقديم ر األول المق اً للتقري ايو  ١أيض طة  ٢٠١٧أيار/م ي األنش أن يغط
  التاريخية.

  ٢٠كانون األول/ديسمبر ___ ٣١األرقام السنوية في 

  ١األرصدة الحالية لليورانيوم الشديد اإلثراء المستخدم لألغراض المدنية

 التعليقات الكمية الوصف

   

   

   

 

  اليورانيوم الشديد اإلثراء عن طريق إعادته إلى بلد المنشأ أو عمليات التصدير األخرى(عمليات) إزالة 

كمية اليورانيوم الشديد  ٢نوع المرفق
 اإلثراء

 السنة البلد المتلقي

    

    

    

  

  

  

 
  . INFCIRC/549الوثيقة حسب ما أشارت إليه من قبل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا من خالل    ١

  . INFCIRC/549مثل محطات اإلثراء، ومحطات صنع الوقود، ومواقع المفاعالت، وما إلى ذلك. الوثيقة    ٢



 

 

وم الضعيف  ى اليوراني راء إل راء أو (عمليات) تحويل مفاعالت البحوث من استخدام اليورانيوم الشديد اإلث اإلث
 (عمليات) إغالقھا

 الحالة الراھنة تاريخ التحويل  اسم المفاعل

   

   

   

  

 جھود تخفيض درجة إثراء فائض أرصدة اليورانيوم الشديد اإلثراء 

كمية فائض اليورانيوم الشديد  الوصف
 اإلثراء الذي خفضت درجة إثرائه

تاريخ (تواريخ) عمليات تخفيض 
 درجة اإلثراء

   

   

   

 




