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عامتوزيع 
 عربي

، فرنسياألصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

  رسالة وردت من بلجيكا بشأن
 سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 
  
 

 

من البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوكالة الدولية  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٧تلقت األمانة مذكرة شفوية مؤرخة  -١
ا  ي مرفقاتھ ا ف ة بلجيك دمت حكوم ة، ق ة الذري ة إلدارة  –للطاق ادئ التوجيھي ب "المب ا بموج اً اللتزاماتھ طبق

ة  ي الوثيق واردة ف وم" (ال ة  ١INFCIRC/549البلوتوني ارس آذار/ ١٦المؤرخ ي ١٩٩٨م ا يل ا فيم ار إليھ ، والمش
ذكورة  ة الم ادئ التوجيھي ن المب يم م اء وج رفقين ب اً للم ة") ووفق ادئ التوجيھي ـعبارة "المب نوية  –ب ام الس األرق

اعالت  ود المف ه وق ذي يحتوي وم ال ة من البلوتوني ع المدني والكميات التقديري ألرصدتھا من البلوتونيوم غير المشعَّ
  .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١ك، حتى المدنية المستھلَ 

ذكرتھا الشفوية المؤرخة  -٢ ا في م ة بلجيك ه حكوم ذي أبدت انون األول/ديسمبر  ١وعلى ضوء الطلب ال ك
)، َتِرُد ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة   INFCIRC/549عن سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧

  ومرفقاتھا إلطالع جميع الدول األعضاء عليھا. ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٧طيه المذكرة الشفوية المؤرخة 

  
  

 
  ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧صدر تعديل للوثيقة المذكورة في  ١
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INFCIRC/549/Add.3/14 
  الملحق

 السفارة والبعثة الدائمة لبلجيكا

 
  15/2704الرقم المرجعي: 

  صفحتانالمرفقان: 

  

ة، ويشرفھا أن تشير  ام للوكال تھدي البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحياتھا الى المدير الع
  ).INFCIRC/549إلى االلتزام السنوي من جانب بلجيكا وفقاً للمبادئ التوجيھية إلدارة البلوتونيوم (الوثيقة 

ى  ة حت وم في األراضي البلجيكي  ٣١ووفقاً لھذا االلتزام، ترفق البعثة الدائمة طّيه معلومات عن أرصدة البلوتوني
  ، وذلك على النحو التالي:٢٠١٤كانون األول/ديسمبر 

دني   -   وم الم ي أرصدة البلوتوني ذي يعن وم" ال ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيھي المرفق باء من "المب
  بلجيكا؛ غير المشعع في

ود   -   ه وق ذي يحتوي وم ال ة للبلوتوني ات التقديري ق بالكمي ة المتعل ادئ التوجيھي المرفق جيم من المب
  المفاعالت المدنية المستھلك؛

ّدداً عن  ة مج ة الوكال وتغتنم البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ھذه الفرصة كي تعرب ألمان
  أسمى آيات تقديرھا.

  

  [توقـيع]

  [ختم]

  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٧فيينا، 

  

  

  

  السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا

  
  
  
  



 

 المرفق باء
  
  
  

  المبادئ التوجيھية إلدارة البلوتونيوم

  األرقام السنوية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعع
_______  

  
  المجاميع الوطنية

  بلجيكا
  

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

  البلوتونيومكغ من  ١٠٠مقّربًة إلى أقرب 
 

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

 كغ) ٠( كغ ٠

ع الموجود في مرحلة   -٢ البلوتونـيوم المفصول غير المشعَّ
اإلنتاج أو التصنيع، والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات 
عة شبه المصنَّعة أو غير مكتملة الصنع  غير المشعَّ

من  الموجودة في محطات صنع الوقود أو غيرھا
 محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

 (ال ينطبق) ال ينطبق

البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود موكس غير المشعـّع أو   -٣
منتجات مصنـَّعة أخرى مما ھو موجود في مواقع 

 .أماكن أخرىالمفاعالت أو في 

 كغ) ١٤٠٠( كغ ٩٠٠

الُمحتَفظ به في  البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع  -٤
 أماكن أخرى.

 (ال ينطبق) ال ينطبق

  ملحوظة:

أعاله، الذي يخص  ٤- ١البلوتونـيوم المشمول في البنود   ‘١’
 ھيئات أجنبية.

 كغ) ١٣٠٠( كغ ٩٠٠

بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود  البلوتونـيوم  ‘٢’
أعاله، الموجود في أماكن في بلدان أخرى ولذا لم  ٤-١

 تشمله البنود أعاله.

 كغ) ٠( كغ ٠

البلوتونيوم الجاري شحنه دولياً، والذي مازالت حكومة   ‘٣’
بلجيكا تحتفظ بمسؤولية عنه في سياق الضمانات، 

والحكومة صاحبة  .البنود المالئمة أعالهمشمول في 
الوالية القضائية على الجھة المالكة للبلوتونيوم ھي 

 .المسؤولة عن حل أي صعوبات متبقـّية

 كغ) ٠( كغ ٠

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

عبارة "ال ينطبق" ال 
 تعني بالضرورة صفراً؛

 ٥٠فھي تعني أقل من  
 كغ

ة (ال ينطبق) ال تعني عبار
  بالضرورة صفراً؛

 ٥٠فھي تعني أقل من  
 كغ

    



 

  المرفق جيم
  
  
  

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلك من المفاعالت المدنية
____________  

  
  المجاميع الوطنية

  بلجيكا
  

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  
  بين قوسين)(أرقام السنة السابقة مدرجة 

  البلوتونيومكغ من  ١٠٠٠مقّربًة إلى أقرب 
 

 مواقعالبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلك في   )١
 المفاعالت المدنية

 كغ) ٣٨٠٠٠( كغ ٤٠٠٠٠

البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلك في محطات   )٢
 إعادة المعالجة

 كغ) ٠( كغ ٠

الذي يحتويه الوقود المستھلَك الموجود في  البلوتونيوم  )٣
 أماكن أخرى.

 (ال ينطبق) ال ينطبق

  
  كغ ٥٠٠عبارة "ال ينطبق" ال تعني بالضرورة صفراً؛ فھي تعني أقل من 

  
  

  ملحوظة:
  
تناول معالجة المواد المرسلَة للتخلص المباشر بالمزيد من الدراسة عندما تكون الخطط المحددة  سيلزم  ‘١’

  للتخلص المباشر قد أخذت شكالً ملموساً.
  
  التعاريف:  ‘٢’

  
  غ من المفاعالت المدنية.  :١البند   يغطي البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـَُفرَّ
  
  لبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد الى محطات ل الكميات التقديريةيشمل   :٢البند

  إعادة المعالجة لكن لم ُتعاد معالَجته بعُد.
  

 




