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  بشأن سياساتھا المتعلقة رسالة وردت من سويسرا
 بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

 

ة   -١ فوية مؤرخ ذكرة ش ة م باط/فبراير  ١٨تلقت األمان ة  ٢٠١٥ش دى الوكال را ل ة لسويس ة الدائم ن البعث م
ا  ي ُمرفقاتھ را ف ة سويس مت حكوم دَّ ة ق ة الذري ة للطاق ادئ  –الدولي را بمقتضى "المب ات سويس ع التزام ياً م تماش

ة ، والمشار ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦ؤرخة الم ١ INFCIRC/549 التوجيھية إلدارة البلوتونيوم" (الواردة في الوثيق
ذكورة  ة الم ادئ التوجيھي اَم السنوية  –إليھا الحقاً بـ"المبادئ التوجيھية")، ووفقاً للُمْرَفَقْين باء وجيم من المب األرق

اعالت  ود المف ه وق ذي يحتوي وم ال ة للبلوتوني ات التقديري ع والكمي عَّ ر المش دني غي وم الم ن البلوتوني ألرصدتھا م
 .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١ة المستھلَك حتى المدني

ذكرتھا الشفوية المؤرخة   -٢ انون األول/ ديسمبر  ١وعلى ضوء الطلب الذي أبدته حكومة سويسرا في م ك
ة  ١٩٩٧ وم (الوثيق إدارة البلوتوني ة ب اتھا المتعلق أن سياس ة  INFCIRC/549بش ارس  ١٦المؤرخ )، ١٩٩٨آذار/م

م ّطيَّه المذكرة الشفوية المؤرخة     وُمرفقاتھا لعلم جميع الدول األعضاء. ٢٠١٥شباط/فبراير  ١٨ُتعمَّ

 

 

 

 

 

 
  ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧صدر تعديل للوثيقة المذكورة في   ١
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INFCIRC/549/Add.4/19 
 الملحق

  البعثة الدائمة لسويسرا لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
 واألمم المتحدة، والمنظمات الدولية

  

  ٤/٢٠١٥المذكرة رقم 

  

ة أطيب  م المتحدة والمنظمات الدولي ا واألم اون في أوروب ة األمن والتع تھدي البعثة الدائمة لسويسرا لدى منظم
ن  دتھا م نوية ألرص ام الس ة األرق ى األمان ل إل رفھا أن ترس ة، ويش ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال ا إل تحياتھ

ة المستھلك  البلوتونيوم المدني اعالت المدني ود المف ه وق ذي يحتوي وم ال ة للبلوتوني ات التقديري ع والكمي عَّ غير المش
  ، وذلك طبقاً اللتزاماتھا بموجب "المبادئ التوجيھية إلدارة البلوتونيوم".٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

رب ي تع ذه الفرصة ك را ھ ة لسويس ة الدائم نم البعث ات  وتغت ة عن أسمى آي ة الذري ة للطاق ة الدولي دداً للوكال مج
  تقديرھا.

  

  

  

  

  [ختم]

  ٢٠١٥شباط/فبراير  ١٨فيينا، في 

  

  

  

  

  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

  المرفق باء

  سويسرا

ع   األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّ

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع الوطنية
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

بًة إلى أقرب  ، البلوتونيوممن  كغ ١٠٠مقرَّ
 كغ ٥٠علماً بأن الكميات التي تقّل عن 
 مذكورة على ھذا النحو

   

ع الموجود في مخازن   -١ عَّ ر المش البلوتونيوم المفصول غي
 المنتجات بمحطات إعادة المعالجة

-- )--( 

اج أو   -٢ ة اإلنت ع في مرحل عَّ ر المش البلوتونيوم المفصول غي
ر  ات غي ه المنتج ذي تحتوي وم ال نيع والبلوتوني التص
ات  ي محط اھزة ف ر الج نَّعة أو غي به المص عة ش عَّ المش

ود أو  نيع الوق ي تص نيع أو ف ات التص ن محط ا م غيرھ
 أماكن أخرى.

-- )--( 

ع أو   -٣ عَّ ر المش ود "موكس" غي ه وق البلوتونيوم الذي يحتوي
ي  اعالت أو ف ع المف ي مواق رى ف نَّعة أخ ات مص منتج

 أماكن أخرى

-- )--( 

اكن   -٤ ه في أم ع المحتَفظ ب البلوتونيوم المفصول غير المشعَّ
 أخرى

 )كغ ٥٠(أقّل من  كغ ٥٠أقّل من 

   ملحوظة:

ود   ‘١’   ي البن مول ف ـيوم المش اله،  ٤-١البلوتون أع
 الذي يخص ھيئات أجنبية.

-- )--( 

ذكورة في   ‘٢’   البلوتونـيوم بأي شكل من األشكال الم
ود  دان أخرى  ٤-١البن ي بل اكن ف ي أم أعاله، الموجود ف

 ولذا لم تشمله البنود أعاله.

-- )--( 

ـيوم  ‘٣’   ود  البلوتون ي البن مول ف اله،  ٤-١المش أع
 والجاري شحنه دولياً، قبل وصوله إلى الدولة المتلقِّية.

-- )--( 

  



٢  

  المرفق جيم

  سويسرا

  الكميات التقديرية للبلوتونـيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستھلَك

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع الوطنية
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

بة إلى أقرب  من  كغ ١٠٠٠مقرَّ
البلوتونيوم، علماً بأن الكميات التي تقلُّ 

 مذكورة على ھذا النحو كغ ٥٠٠عن 
   
ع   -٥ ي مواق تھلَك ف ود المس ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون

 المفاعالت المدنية.
 )كغ ١٤ ٠٠٠( كغ ١٤ ٠٠٠

ي محطات   -٦ تھلَك ف ود المس ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون
 إعادة المعالجة.

-- )--( 

البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستھلَك المحتَفظ به في   -٧
 أماكن أخرى.

 )كغ ٤ ٠٠٠( كغ ٤ ٠٠٠

   ملحوظة:

يلزم  ‘١’ ط  س ون الخط دما تك ة عن ن الدراس د م ر بالمزي تخلص المباش لَة لل واد المرس ة الم اول معالج تن
 المحددة للتخلص المباشر قد أخذت شكالً ملموساً.

  التعاريف:  ‘٢’

اعالت ١البند   -   رغ من المف ود المف ه الوق : يشمل الكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتوي
  المدنية؛

د   -   ي ٢البن لمه ف م تس ذي ت ود ال ه الوق ذي يحتوي وم ال ن البلوتوني ة م ات التقديري مل الكمي : يش
 محطات إعادة المعالجة لكنه لم يعالَج بعد.

ل   ‘٣’ تھلك المرَس ود المس ه الوق ذي يحتوي وم ال البلوتوني
دان  اكن ببل ي أم ه ف تَفظ ب ة والمح ادة المعالج لغرض إع

 أخرى.

 )كغ ٠( كغ ٠

د    (يمكن أن يكون ھذا البلوتونيوم بالشكل المذكور في البن
ن  ٢ ود م ي البن ذكورة ف كال الم ن األش أيٍّ م اله أو ب أع
 بالمرفق باء.) ٣إلى  ١

  

 




