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 نشـرة إعالميــة

  

 

خة  َورَدت من البعثة الدائمة  ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٩رسالة مؤرَّ
من استخدام اليورانيوم  للنرويج متعلّقة ببيان مشترك بشأن التقليل

 الشديد اإلثراء في التطبيقات المدنية إلى أدنى حّدٍ والقضاء عليه
 

 
  
الة مؤرخة   -١ من البعثة الدائمة للنرويج أرفقت بها التقرير الوطني  ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٩تلقَّت األمانة رس

ديد اإلثراء في التطبيقات المدنية إلى أدنى حّدٍ  تخدام اليورانيوم الش أن "التقليل من اس األول من جانب النرويج بش
 الدول األعضاء في الوكالة إلى نّص الرسالة وملحقها. والقضاء عليه" وطلبت من األمانة استرعاء انتباه جميع 

م طيه الرسالة وملحقها إلعالم جميع الدول األعضاء.  -٢   وحسبما هو مطلوب، تُعمَّ
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INFCIRC/912/Add.3 
  الملحق

 المنظمات الدوليةالبعثة الدائمة للنرويج لدى 
  في فيينا

1-2019-035/KEA  

 مذكرة شفوية

لذرية،  ية للطاقة ا لدول لة ا نا أطيَب تحياتها إلى الوكا ية في فيي لدول لدائمة للنرويج لدى المنظمات ا تُهدي البعثة ا
ترعاء ف أن تطلب بأن تقوم أمانة الوكالة باس رَّ فوية  وتتش اء في الوكالة إلى المذِكّرة الش انتباه جميع الدول األعض

 التالية وملحقاتها. 

ترك عّممته األمانة في الوثيقة  اء أخرى ببذل INFCIRC/912ففي بيان مش ، تعّهدت النرويج وعّدة دول أعض
تخدام اليورانيوم الش ارى جهدها إلحراز مزيد من التقدُّم فيما يتعلق بالتقليل من اس ديد اإلثراء في التطبيقات قص

  المدنية إلى أدنى حّدٍ والقضاء عليه.

ويتضمن البيان المشترك قالباً نموذجياً آلية اإلبالغ الطوعي مصّمماً لتتبُّع ما تحرزه الدول األعضاء من تقدُّم فيما 
ديد اإلثراء، وعمليات تحويل مفاعالت البحوث التي تع ديد يتعلق بعمليات إزالة اليورانيوم الش مل باليورانيوم الش

شديد اإلثراء، والتخلص والمخزونات. ومرفٌق طيّه أول تقرير  اإلثراء، وعمليات تخفيف درجة إثراء اليورانيوم ال
  وطني صادر عن النرويج.

تفادة من آلية اإلبالغ الطوعي  ترك واالس اء في الوكالة الراغبة في تأييد البيان المش ويُطلب من الدول األعض
  انة الوكالة من خالل مذكرة شفوية.إخطار أم

ة كي تعرب مجّدداً للوكالة الدولية للطاقة  وتغتنم البعثة الدائمة للنرويج لدى المنظمات الدولية في فيينا هذه الفرص
  الذرية عن أسمى آيات تقديرها. [توقـيع]

  

 ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٩فيينا، في                 

  

 المرفقات:

أن التقلي - ديد اإلثراء في التطبيقات المدنية إلى أدنى حّدٍ التقرير الوطني بش تخدام اليورانيوم الش ل من اس
  .INFCIRC/912والقضاء عليه بحسب القالب النموذجي الطوعي المرفق في الوثيقة 

  

  

 إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    



  النرويج

  اإلبالغ الطوعي بشأن التقليل من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء 
 في التطبيقات المدنية إلى أدنى حّدٍ والقضاء عليه

 .٢٣٥-أو أعلى من اليورانيوم ٪٢٠اليورانيوم الشديد اإلثراء يُعّرف بأنه يورانيوم عند مستويات إثراء 

 م.األرقام مقّربةً إلى أقرب كيلوغرام من اليورانيو

 :٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١األرقام السنوية حتى 

 المخزونات الحالية من اليورانيوم الشديد اإلثراء لالستخدامات المدنية

  التعليقات  الكمية  الوصف

اليورانيوم الشديد اإلثراء غير المشعّع الموجود في مواقع 
  مفاعالت البحوث

  مخلوط مع أكسيد الثوريوم  كغم ١أقّل من 

اليورانـيوم الشديد اإلثراء المشعع في مواقع مفاعالت 
  البحوث

  مخلوط مع أكسيد الثوريوم  كغم ٣

  

 




