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 األصل: انكلیزي

 نشـرة إعالمیــة

 
 

 رسالة وردت من بلجیكا بشأن سیاساتھا 
 المتعلقة بإدارة البلوتونیوم

 

 

 

خة  -۱ من البعثة الدائمة لبلجیك�ا ل�دى الوكال�ة الدولی�ة  ۲۰۱٦نیسان/أبریل  ۲٦تلقت األمانة مذكرة شفویة مؤرَّ
طبق���اً اللتزاماتھ���ا بموج���ب "المب���ادئ التوجیھی���ة إلدارة  –للطاق���ة الذری���ة، ق���دمت حكوم���ة بلجیك���ا ف���ي مرفقاتھ���ا 

م��ا یل��ي ، والمش��ار إلیھ��ا فی۱۹۹۸آذار/م��ارس  ۱٦المؤرخ��ة  INFCIRC/549 ۱البلوتونی��وم" (ال��واردة ف��ي الوثیق��ة 
األرق��ام الس��نویة  –ب��ـعبارة "المب��ادئ التوجیھی��ة") ووفق��اً للم��رفقین ب��اء وج��یم م��ن المب��ادئ التوجیھی��ة الم��ذكورة 

ألرصدتھا من البلوتونیوم غی�ر المش�عَّع الم�دني والكمی�ات التقدیری�ة م�ن البلوتونی�وم ال�ذي یحتوی�ھ وق�ود المف�اعالت 
 .۲۰۱٥بر كانون األول/دیسم ۳۱المدنیة المستھلَك، حتى 

ك�انون األول/ دیس�مبر  ۱وعلى ضوء الطلب ال�ذي أبدت�ھ حكوم�ة بلجیك�ا ف�ي م�ذكرتھا الش�فویة المؤرخ�ة  -۲
)، ۱۹۹۸آذار/م��ارس  ۱٦المؤرخ��ة  INFCIRC/549بش��أن سیاس��اتھا المتعلق��ة ب��إدارة البلوتونی��وم (الوثیق��ة  ۱۹۹۷

  ھا الطالع جمیع الدول األعضاء علیھا.وُمرفقات ۲۰۱٦نیسان/أبریل  ۲٦ترد طیَّھ المذكرة الشفویة المؤرخة 

 
 
 

 ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثیقة  ۲۰۰۹آب/أغسطس  ۱۷صدر تعدیل للوثیقة المذكورة في   ۱
 

16-19036 

 



INFCIRC/549/Add.3/15 
 الملحق

 سفارة وبعثة بلجیكا الدائمة

 
 ۱٦/۲٦۰٤المرجع: 

 صفحات ۳المرفقات: 

 
فھا أن تھدي البعثة الدائمة لبلجیكا لدى الوكالة الدولیة  للطاقة الذریة أطیب تحیاتھا الى الم�دیر الع�ام للوكال�ة، ویش�رِّ

 ).INFCIRC/549تشیر إلى االلتزام السنوي من جانب بلجیكا وفقاً للمبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم (الوثیقة 

��ھ معلوم��ات ع��ن أرص��دة البلوتونی��وم ف��ي األر اض��ي البلجیكی��ة حت��ى ووفق��اً لھ��ذا االلت��زام، ترف��ق البعث��ة الدائم��ة طیَّ
 ، وذلك على النحو التالي:۲۰۱٥كانون األول/دیسمبر  ۳۱

المرفق باء من المبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم ال�ذي یغط�ي أرص�دة البلوتونی�وم الم�دني غی�ر  −
 المشعع في بلجیكا؛

وی��ھ وق��ود المرف��ق ج��یم م��ن المب��ادئ التوجیھی��ة المتعل��ق بالكمی��ات التقدیری��ة للبلوتونی��وم ال��ذي یحت −
 المفاعالت المدنیة المستھلك؛

وتغتنم البعثة الدائمة لبلجیكا لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ھ�ذه الفرص�ة ك�ي تع�رب ألمان�ة الوكال�ة مج�ّدداً ع�ن 
 أسمى آیات تقدیرھا.

 

 [الختم] 

 [التوقـیع]

 

 ۲۰۱٦نیسان/أبریل  ۲٦فیینا، 

 

 

 السید یوكیا أمانو
 المدیر العام

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 فیینا

 



 

 المرفق باء

 المبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم
 األرقام السنویة الخاصة بأرصدة البلوتونیوم المدني غیر المشّعع

____ 
 

 المجامیع الوطنیة
 بلجیكا

 ۲۰۱٥كانون األول/دیسمبر  ۳۱حتى  

 (أرقام السنة السابقة مدرجة بین قوسین)

 البلوتونیومكغ من  ۱۰۰مقّربًة إلى أقرب 

البلوتون���ـیوم المفص���ول غی���ر المشع���ـَّع الموج���ود ف���ي مخ���ازن  -۱
 المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

 كغ) ۰( كغ ۰

ع ف���ي مرحل���ة اإلنت���اج أو البلوتونی���وم  -۲ المفص���ول غی���ر المش���عَّ
عة  التص��نیع والبلوتونی��وم ال��ذي تحتوی��ھ المنتج��ات غی��ر المش��عَّ
ش�بھ المص�نَّعة أو غی�ر مكتمل�ة الص�نع الموج�ودة ف�ي محط��ات 
ص��نع الوق��ود أو غیرھ��ا م��ن محط��ات التص��نیع أو ف��ي أم��اكن 

 أخرى.

 (ال ینطبق) ال ینطبق

ال��ذي یحتوی��ھ وق��ود "م��وكس" غی��ر المشع��ـّع أو البلوتون��ـیوم  -۳
أم��اكن منتج��ات مصن��ـَّعة أخ��رى ف��ي مواق��ع المف��اعالت أو ف��ي 

 .أخرى

 كغ) ۹۰۰( ال ینطبق

البلوتون��ـیوم المفص��ول غی��ر المشع��ـّع الُمح��تَفظ ب��ھ ف��ي أم��اكن  -٤
 أخرى.

 (ال ینطبق) ال ینطبق

 ملحوظة:

أع���اله، ال���ذي یخ���ص  ٤-۱البلوتون���ـیوم المش���مول ف���ي البن���ود  ‘۱’
 ھیئات أجنبیة.

 

 ال ینطبق

 

 كغ) ۹۰۰(

 ٤-۱البلوتونـیوم بأي ش�كل م�ن األش�كال الم�ذكورة ف�ي البن�ود  ‘۲’
أع��اله، الموج��ود ف��ي أم��اكن ف��ي بل��دان أخ��رى ول��ذا ل��م تش��ملھ 

 البنود أعاله.

 كغ) ۰( كغ ۰

البلوتونیوم الجاري شحنھ دولیاً، والذي مازالت حكومة بلجیك�ا  ‘۳’
البن�ود تحتفظ بمسؤولیة عنھ في سیاق الضمانات، مشمول ف�ي 

والحكوم���ة ص���احبة الوالی���ة القض���ائیة عل���ى  .المالئم���ة أع���اله
الجھة المالكة للبلوتونیوم ھي المسؤولة عن ح�ل أي ص�عوبات 

 .متبقـیة

 كغ) ۰( كغ ۰

ز للحكومات أن تضیف أي معلومات أو إیضاحات أخرى یجو ‘٤’
 تعتقد أنھا ذات فائدة

عبارة "ال ینطب�ق" ال 
تعن�������ي بالض��������رورة 

 صفراً؛
فھ��ي تعن��ي أق��ل م��ن  

 كغ ٥۰

عب����ارة (ال ینطب����ق) ال 
تعن���������ي بالض���������رورة 

 صفراً؛
فھ���ي تعن���ي أق���ل م���ن  

 كغ ٥۰



 المرفق جیم

 الذي یحتویھالكمیات التقدیریة للبلوتونیوم 
 الوقود المستھلك من المفاعالت المدنیة

____ 
 

 المجامیع الوطنیة

 بلجیكا

 ۲۰۱٥كانون األول/دیسمبر  ۳۱حتى  
 (أرقام السنة السابقة مدرجة بین قوسین)

 البلوتونیومكغ من  ۱۰۰۰مقّربًة إلى أقرب 

 مواق�عالبلوتونیوم الذي یحتوی�ھ الوق�ود المس�تھلك ف�ي  )۱
 المفاعالت المدنیة

 كغ) ٤۰۰۰۰( كغ ٤۰۰۰۰

البلوتونی����وم ال����ذي یحتوی����ھ الوق����ود المس����تھلك ف����ي  )۲
 محطات إعادة المعالجة

 كغ) ۰( كغ ۰

البلوتونی��وم ال��ذي یحتوی��ھ الوق��ود المس��تھلَك الموج��ود  )۳
 في أماكن أخرى.

 (ال ینطبق) ال ینطبق

 
 كغ ٥۰۰ال تعني بالضرورة صفراً؛ فھي تعني أقل من عبارة "ال ینطبق" 

 
 ملحوظة:

 
سیلزم تناول معالجة المواد المرس�لَة للتخ�ـلص المباش�ر بالمزی�د م�ن الدراس�ة عن�دما تك�ون الخط�ط المح�ددة  ‘۱’

 للتخلص المباشر قد أخذت شكالً ملموساً.
 
 التعاریف: ‘۲’
 

غ من المفاعالت المدنیة.: یغطي البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقو۱البند  •  د المـَُفرَّ
 
 للبلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود الوارد الى محطات إعادة المعالجة الكمیات التقدیریة: یشمل ۲البند  •

 لكن لم ُتعاد معالَجتھ بعُد.
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