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  رسالة وردت من بلجيكا عن

 سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم
 

 
  
 
دمت               ٢٠١٠أغسطس   / آب ٦تلقت األمانة مذآرة شفوية مؤرخة         -١ ة ق دى الوآال ة ل ا الدائم ة بلجيك  من بعث

وم   "مة بلجيكا في مرفقاتها، تمشيًا مع التزامات بلجيكا بمقتضى   حكو ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيهي واردة  " (المب ال
ة  ي الوثيق ة INFCIRC/549١ف ارس / آذار١٦ المؤرخ ـ ١٩٩٨م ي ب ا يل ا فيم شار إليه ة" والم ادئ التوجيهي ") المب

ر    ووفقًا للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية المذآورة،    دني غي وم الم األرقام السنوية ألرصدتها من البلوتوني
ى    ة حت اعالت المدني ي المف ستهلك ف ود الم ه الوق ذي يحتوي وم ال ة للبلوتوني ات التقديري شعع والكمي انون ٣١الم  آ

سمبر /األول ى ٢٠٠٨دي انون األول٣١ وحت سمبر / آ ة    ٢٠٠٩دي ات التقديري صحيح للكمي ى ت افة إل ، باإلض
ى     للبلوتونيوم الذي  ة حت اعالت المدني انون األول ٣١يحتويه الوقود المستهَلك في المف سمبر  / آ وفضًال   .٢٠٠٧دي

ادة      ه الم ضي ب ا تق ًا لم ان وفق شفوية بي ذآرة ال ًا طي الم رد مرفق ك، ي ن ذل ة إلدارة  ١٤ع ادئ التوجيهي ن المب  م
 .البلوتونيوم

شفوية المؤر                -٢ ذآرتها ال ا في م ه بلجيك ذي أبدت انون األول ١خة  وعلى ضوء الطلب ال سمبر  /  آ  ١٩٩٧دي
وم   ة (بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتوني ه   )١٩٩٨مارس  / آذار١٦ المؤرخة   INFCIRC/549الوثيق رد طي ، ت

 . ومرفقاتها إلحاطة جميع الدول األعضاء علمًا بها٢٠١٠أغسطس / آب٦المذآرة الشفوية المؤرخة 

  
  

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

  
  
  

10-39766 
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  الملحق

  
  

  
 سفارة بلجيكا وبعثتها الدائمة

 
 10/01782   :رقمنا المرجعي
 ٦  :عدد الملحـــقات

 
 

  رسالة – المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم –الفريق غير الرسمي المعني بالبلوتونيوم  :الموضوع
 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧من بلجيكا فيما يتعلق باألعوام 

 
شير     تهدي البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوآالة تحياتها إلى المدير العام للوآالة الدولية للطاقة الذرية، وتتشرف بأن ت

م  شفوية رق ذآرتها ال ى م اريخ ٢٨١٨إل انون األول١ بت سمبر / آ ادئ التوجيه ١٩٩٧دي ا المب ت به ي ُأرِفق ة ، الت ي
 .المتعلقة بالتدابير التي قررت الحكومة البلجيكية تطبيقها على إدارة البلوتونيوم

الة     ذه الرس ق طي ه أن ترف ة ب ة الدائم شرف البعث ة، تت ادئ التوجيهي ك المب ضى تل ا بمقت ات بلجيك ًا اللتزام ووفق
 :المعلومات التالية بشأن آميات البلوتونيوم الموجودة على األراضي البلجيكية

 ؛٢٠٠٧ بالنسبة للحالة في نهاية عام لمرفق جيم لصحيحت –
ر المشعع                   المرفق باء  – دني غي وم الم  من المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم الذي يغطي أرصدة البلوتوني

ود            المرفق جيم في بلجيكا، و    من المبادئ التوجيهية المتعلق بالكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوق
 ؛٢٠٠٨هلك في المفاعالت المدنية في عام المست

ر المشعع                   المرفق باء  – دني غي وم الم  من المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم الذي يغطي أرصدة البلوتوني
ود            المرفق جيم في بلجيكا، و    من المبادئ التوجيهية المتعلق بالكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوق

 ؛٢٠٠٩عالت المدنية في عام المستهلك في المفا
 . من المبادئ التوجيهية١٤بيان مقتضب بشأن األرقام المعنية وفقًا للمادة  –
 

ة                  ة الذري ة للطاق وتغتنم البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوآالة هذه الفرصة آي تعرب مجددًا للمدير العام للوآالة الدولي
 .عن أسمى آيات تقديرها

 
 ٢٠١٠غسطس أ/ آب٦فيينا، في        

 
 ]ختم سفارة بلجيكا في فيينا[       

 
 
 
 

 السيد يوآيا أمانو
 المدير العام

 الوآالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا



 

 

 تصحيح
 
٢٠٠٧ 

 المرفق جيم
 
 

 الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعالت المدنية 

 ـــــــــــــــــــــــ

 الوطنيةالمجاميع 

 
 

 ٢٠٠٧ ديسمبر/األول آانون ٣١ حتى 
 )قوسين بين مدرجة السابقة السنة أرقام(

البلوتونيوم من آغم ١٠٠٠ أقرب إلى مقّربًة
 

 مواقع في الموجود المستهلك الوقود يحتويه الذي البلوتونيوم )١
 المدنية المفاعالت

 )آغم ٢٨ ٠٠٠( آغم ٢٩٫٠٠٠

 محطات في الموجود المستهلك قودالو يحتويه الذي البلوتونيوم )٢
 المعالجة إعادة

 )آغم ٠( آغم ٠

 أماآن في به المحتفظ المستهلك الوقود يحتويه الذي البلوتونيوم )٣
 أخرى

 )آغم ٠( آغم ٠

 
 

 :ملحوظة

دما تكون الخطط المحددة                            ‘١’ د من البحث عن ى مزي اج إل ا سوف تحت معالجة المواد المرَسلة للتخلـّص المباشر منه

 .لتخلـّص المباشر قد اتخذت شكًال ملموسًال

 :تعاريف ‘٢’

 .يغطي البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـَُفرَّغ من المفاعالت المدنية   :١البند   ■  

ادة المعالجة                 :٢البند   ■   ى محطات إع وارد إل ود ال ه الوق يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتوي

 .ه بعدلكن لم تتم إعادة معالجت

 
 
 
  

١/١ 



 

٢٠٠٨ 
 المرفق باء

 
 

 المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم

 األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعع

 ـــــــــــــــــــــــ

 بلجيكا
 
 

 ٢٠٠٨ ديسمبر/األول آانون ٣١ حتى 
 )قوسين بين مدرجة السابقة السنة أرقام(

 لبلوتونيوما من آغم ١٠٠ أقرب إلى مقّربًة
 

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

 )آغم ٠( آغم ٠

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

 أو التصنيع محطات من غيرها أو الوقود تصنيع محطات يف الجاهزة
 .أخرى أماآن في

 )منطبق غير( منطبق غير

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

 ) آغم١٫٤٠٠( آغم ٣٠٠

 )غير منطبق( غير منطبق .أخرى أماآن في به المحتَفظ عالمشعـّ غير المفصول البلوتونـيوم -٤

   :ملحوظة

 أعاله والمملوك لهيئات ٤ إلى ١البلوتونيوم المشمول في البنود من  ‘١’
 .أجنبية

 ) آغم١٫٤٠٠(  آغم٣٠٠

 ٤ إلى ١البلوتونيوم في أي شكل من األشكال المذآورة في البنود من  ‘٢’
 . بلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعالهأعاله، المحتَفظ به في أماآن في

 )آغم ٠( آغم ٠

 بمسؤولية تحتفظ بلجيكا حكومة مازالت والذي دوليًا شحنه الجاري البلوتونيوم ‘٣’
 الوالية صاحبة والحكومة .أعاله المالئمة البنود في مشمول عنه، رقابية

 يأ حل عن المسؤولة هي للبلوتونيوم المالكة الجهة على القضائية
 .متبقـّية صعوبات

 )آغم ٠( آغم ٠

 أنها تعتقد أخرى إيضاحات أو معلومات أي تضيف أن للحكومات يجوز ‘٤’
 .فائدة ذات

 .عبارة غير منطبق
  آغم٥٠تعني أقل من 

 .عبارة غير منطبق
 ٥٠تعني أقل من 

 آغم

 
  

١/١ 
 



 

 

٢٠٠٨ 
 المرفق جيم

 
 

 الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعالت المدنية 

 ـــــــــــــــــــــــ

 المجاميع الوطنية

 
 

 ٢٠٠٨ ديسمبر/األول آانون ٣١ حتى 
 )قوسين بين مدرجة السابقة السنة أرقام(

البلوتونيوم من آغم ١٠٠٠ أقرب إلى مقّربًة
 

 مواقع في الموجود المستهلك الوقود يحتويه الذي البلوتونيوم )١
 المدنية المفاعالت

 )آغم ٢٩٫٠٠٠( آغم ٣١٫٠٠٠

 محطات في الموجود المستهلك الوقود يحتويه الذي البلوتونيوم )٢
 المعالجة إعادة

 )آغم ٠( آغم ٠

 أماآن في به المحتفظ المستهلك الوقود يحتويه الذي البلوتونيوم )٣
 أخرى

 )منطبق غير( منطبق غير

 
 

 :ملحوظة

دما تكون الخطط المحددة                            ‘١’ د من البحث عن ى مزي اج إل ا سوف تحت معالجة المواد المرَسلة للتخلـّص المباشر منه

 .للتخلـّص المباشر قد اتخذت شكًال ملموسًا

 :تعاريف ‘٢’

 .يغطي البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـَُفرَّغ من المفاعالت المدنية :١البند  ■ 

ادة المعالجة                 :٢البند  ■  ى محطات إع وارد إل ود ال ه الوق يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتوي

 .لكن لم تتم إعادة معالجته بعد

 
 



 

٢٠٠٩ 

 المرفق باء
 
 

 المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم

 ـــــــــــــــــــــــ

 لمشععاألرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير ا

 

 بلجيكا
 
 

 ٢٠٠٩ ديسمبر/األول آانون ٣١ حتى 
 )قوسين بين مدرجة السابقة السنة أرقام(

 البلوتونيوم من آغم ١٠٠ أقرب إلى مقّربًة
 

ات   -١ ازن المنتج ي مخ ود ف شعـّع الموج ر الم صول غي ـيوم المف البلوتون
 .بمحطات إعادة المعالجة

 )آغم ٠( آغم ٠

ـيوم -٢ صول البلوتون ر المف شّعع غي ي الم ة ف اج مرحل صنيع أو اإلنت  الت
ر  أو المصنَّعة  شبه  المشعَّعة  غير المنتجات تحتويه الذي والبلوتونيوم  غي

صنيع  محطات  في الجاهزة ود  ت ا  أو الوق صنيع  محطات  من  غيره  أو الت
 .أخرى أماآن في

 )منطبق غير( منطبق غير

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

 ) آغم٣٠٠( منطبق غير

 )منطبق غير( منطبق غير .أخرى أماآن في به المحتَفظ المشعـّع غير المفصول البلوتونـيوم -٤

  :ملحوظة

ن    ‘١’ ود م ي البن شمول ف وم الم ى ١البلوتوني ات  ٤ إل وك لهيئ اله والممل  أع
 .أجنبية

 ) آغم٣٠٠( منطبق غير

ود من                   ‘٢’ ذآورة في البن ى    ١البلوتونيوم في أي شكل من األشكال الم  ٤ إل
 .أعاله، المحتَفظ به في أماآن في بلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله

 )آغم ٠( آغم ٠

ة  مازالت والذي دوليًا شحنه الجاري البلوتونيوم ‘٣’ ا  حكوم  بمسؤولية  تحتفظ  بلجيك
ة ه رقابي شمول عن ي م ود ف ة البن اله المالئم ة .أع ة صاحبة والحكوم  الوالي

ضائية ى  الق ة  عل ة  الجه وم المالك ي  للبلوتوني سؤولة  ه ن  الم ل  ع  أي ح
 .متبقـّية صعوبات

 )آغم ٠( آغم ٠

د  أخرى إيضاحات أو معلومات أي تضيف أن للحكومات يجوز ‘٤’ ا  تعتق  أنه
 .فائدة ذات

 .عبارة غير منطبق
 م آغ٥٠تعني أقل من 

 .عبارة غير منطبق
 ٥٠تعني أقل من 

 آغم

 
١/٢ 

 



 

 

٢٠٠٩ 
 المرفق جيم

 
 

 الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعالت المدنية 

 ـــــــــــــــــــــــ

 المجاميع الوطنية

 
 

 ٢٠٠٩ ديسمبر/األول آانون ٣١ حتى 
 )قوسين بين مدرجة السابقة السنة أرقام(

البلوتونيوم من آغم ١٠٠٠ أقرب إلى مقّربًة
 

 مواقع في الموجود المستهلك الوقود يحتويه الذي البلوتونيوم )١
 المدنية المفاعالت

 ) آغم٣١٫٠٠٠( آغم ٣٣٫٠٠٠

 محطات في الموجود المستهلك الوقود يحتويه الذي البلوتونيوم )٢
 المعالجة إعادة

 )آغم ٠( آغم ٠

 أماآن في به المحتفظ المستهلك الوقود يحتويه الذي البلوتونيوم )٣
 أخرى

 )منطبق غير( منطبق غير

 
 

 :ملحوظة

دما تكون الخطط المحددة                            ‘١’ د من البحث عن ى مزي اج إل ا سوف تحت معالجة المواد المرَسلة للتخلـّص المباشر منه

 .للتخلـّص المباشر قد اتخذت شكًال ملموسًا

 :تعاريف ‘٢’

 .لوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـَُفرَّغ من المفاعالت المدنيةيغطي الب :١البند   ■

ى محطات                 :٢البند   ■ وارد إل ود ال ه الوق ذي يحتوي يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم ال

 .إعادة المعالجة لكن لم تتم إعادة معالجته بعد

 

 
٢/٢ 

 



 

 م من المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيو١٤بيان وفقًا للمادة 
 ـــــــــــــــــــــــ

شرين األول  ي ت وبر /ف دم     ٢٠٠٩أآت ة األق اعالت الثالث ر المف د عم ة تمدي ة البلجيكي ررت الحكوم ، ق
)Doel 1و Doel 2و Tihange 1 (  ر          .بعشر سنوات د بتغيي ذا التمدي اك حاجة لتثبيت ه ا زالت هن وم

 .مناسب في التشريع

 :باء وجيم، يمكن تقديم اإليضاح التكميلي التاليوفيما يتعلق باألرقام الواردة في المرفقين 

 :٣المرفق باء، النقطة  )أ
ود    ع عناصر وق ا زال تجمي وآس، م ود م صنيع وق د إغالق محطة ت ه، بع ذآير بأن ن الت د م ال ب

ستمراً   ارج م ي الخ صنَّعة ف وآس الم ود م اد وق ن أوت وآس م ي الخاص   .م دول الزمن ًا للج ووفق
ود                 بالتشغيل والتوريد لمحطات     اد وق ة أوت ات ضخمة في آمي القوى النووية، يمكن أن تحدث تقلب

ة  FBFCموآس وعناصر وقود موآس الموجودة في محطة  ام    ) Areva( الدولي ة آل ع  .في نهاي
 .وهو ما يؤآد الفارق الكبير في األرقام من سنة إلى أخرى تحت هذا البند

 :‘١’، الملحوظة ٣ و٢المرفق باء، النقطتان  )ب
جدول أنه ال فرق بين آمية البلوتونيوم الموجودة على األراضي البلجيكية والجزء المملوك يبين ال 

وم بلجيكي   .منه لهيئات أجنبية ذا   .وهو ما يعطي االنطباع بأنه لم يعد هناك وجود ألي بلوتوني وه
ات صغيرة             .ليس صحيحًا تمامًا شطة البحث وآمي ة عن أن ات صغيرة ناجم اك آمي زال هن فال ت

ابي  تحتوي ات تختفي      .ها النفايات غير المكيَّفة، وهي ما زالت خاضعة للضبط الرق ذه الكمي لكن ه
 .عند تقريب الكسور

 ):١المرفق جيم، النقطة  )ج
رغم                ى ال آميات البلوتونيوم الموجودة في الوقود المستهلك ال تزداد في آل عام بنفس المقدار، عل

طاقة النووية ثابت تقريبًا، وبالتالي فإن إنتاج البلوتونيوم من أن إنتاج الطاقة النووية المستمد من ال
 :ويرجع ذلك إلى األسباب التالية .ثابت تقريبًا

 أن تقريب آسور الكميات الحقيقية يؤدي إلى بعض التقلبات؛ -  
دتها    -   غ م ي دورات تبل ل ف اعالت يعم هرًا١٨أن بعض المف ود .  ش ات الوق وآمي

آما أن  . من المفاعالت ليست متماثلة دائمًا في آل عامالمستهلك التي يتم تفريغها
د ال              ذا البن ذآورة تحت ه ستهَلك والم ود الم آميات البلوتونيوم الموجودة في الوق

 .تشمل البلوتونيوم الموجود في الوقود الذي ال يزال داخل المفاعل
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