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٢٠١٨تموز/يوليه  ٣٠
 

عامتوزيع 
 عربي

إنكليزي، فرنسياألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
  رسالة وردت من بلجيكا بشأن سياساتها

 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 
 
  
خة   -١ من البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوكالة الدولية  ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٩تلقت األمانة مذكرة شفوية مؤرَّ

ا  اته ا في مرفق ة بلجيك ت حكوم دم ة، ق ذري ة ال اق ة إلدارة  –للط ادئ التوجيهي ب "المب ا بموج اته اً اللتزام طبق
قة  مارس آذا ١٦المؤرخة  ١/549INFCIRCالبلوتونيوم" (الواردة في الوثي ما يلي ١٩٩٨ر/ ها في ار إلي ، والمش

ذكورة  ة الم ادئ التوجيهي اء وجيم من المب اً للمرفقين ب ة") ووفق ادئ التوجيهي ارة "المب ة  –بعب نوي ام الس األرق
عَّع المدني والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت  دتها من البلوتونيوم غير المش ألرص

ته مبر  ٣١لَك، حتى المدنية المس أن ٢٠١٧كانون األول/ديس اً إعالن بش فوية أيض . ويرد مرفقاً بهذه المذكرة الش
 حالة السياسة النووية في بلجيكا.

فوية المؤرخة   -٢ وء الطلب الذي أبدته حكومة بلجيكا في مذكرتها الش مبر  ١وعلى ض كانون األول/ ديس
اتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم ١٩٩٧ ياس أن س )، ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549(الوثيقة  بش

 وُمرفقاتها الطالع جميع الدول األعضاء عليها.  ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٩ترد طيَّه المذكرة الشفوية المؤرخة 
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  )./1Mod./549INFCIRC(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧صدر تعديل لهذه الوثيقة في   ١
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INFCIRC/549/Add.3/17 
  الملحق
 

 وبعثتها الدائمة في فييناسفارة مملكة بلجيكا 

Schönburgstrasse 10 A-1040 Vienna 
Tel.: +43 1 502 07 14 
Fax: +43 1 502 07 11 
Email: vienna@diplobel.fed.be 
austria.diplomatie.belgium.be 

  2018/194المرجع: 

فها أن  ِرّ تهدي البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطيب تحياتها الى المدير العام للوكالة، ويش
قاً للمبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم (الواردة في الوث كا وف نب بلجي نوي من جا ير إلى االلتزام الس قة تش ي

INFCIRC/549.( 

ي البلجيكية حتى  دة البلوتونيوم في األراض  ٣١ووفقاً لهذا االلتزام، تُرفِق البعثة الدائمة طيَّه معلومات عن أرص
  ، وذلك على النحو التالي:٢٠١٧كانون األول/ديسمبر 

دة البلوتونيوم ال - مل أرص مدني غير المرفق باء من "المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم" الذي يش
  المشعَّع في بلجيكا؛

المرفق جيم من المبادئ التوجيهية المتعلق بالكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت  -
  المدنية المستهلك؛

  إعالن بشأن حالة السياسة النووية في بلجيكا. -

الفرصة لكي تعرب للمدير العام للوكالة الدولية وتغتنم البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه 
  للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

 

  توقيع) الختم] (ال[
 ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٩فيينا، 

  

 )Bart Pennewaertمسؤول االتصال: بارت بينيفارت (

  Bart.Pennewaert@diplobel.fed.be+؛ البريد اإللكتروني: ٤٣ ١ ٥٠٢ ٠٧ ١٤رقم الهاتف: 

  

  سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا



 

 المرفق باء

  المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم

  األرقام السنوية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع

  بلجيكا

  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى       المجاميع الوطنية

  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين) 
  مكغ ١٠٠مقّربة إلى أقرب 

 البلوتونيوم
ع الموجود في   -١ عـَّ يوم المفصول غير المش البلوتونـ

 )مكغ صفر( مكغ صفر مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.
عَّع في مرحلة اإلنتاج  البلوتونيوم  -٢ ول غير المش المفص

نيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير  أو التص
نَّعة أو غير  به المص عَّعة ش نع الالمش مكتملة الص

ا من  نيع الوقود أو غيره ات تص الموجودة في محط
 (ال ينطبق) ال ينطبق محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

يوم الذي يحتوي  -٣ ه وقود "موكس" غير المشعَّع البلوتونـ
عة أخرى في مواقع المفاعالت أو في  أو منتجات مصنـَّ

 (ال ينطبق) ال ينطبق .أماكن أخرى
عَّع الُمحتفَظ به في   -٤ ول غير المش يوم المفص البلوتونـ

 (ال ينطبق) ال ينطبق أماكن أخرى.
  ملحوظة:

مول في البنود من   ‘١’ يوم المش أعاله،  ٤إلى  ١البلوتونـ
 (*)م)كغ (صفر مكغ صفر هيئات أجنبية. تملكهالذي 

يوم بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود   ‘٢’ البلوتونـ
أعاله، المحتفَظ به في أماكن ببلدان أخرى  ٤إلى  ١من 

 )مكغ صفر( مكغ صفر ولذا لم تشمله البنود أعاله.
الجاري شحنه دولياً، والذي مازالت حكومة  البلوتونيوم  ‘٣’

مانات،  ياق الض ؤولية عنه في س بلجيكا تحتفظ بمس
مول في  احبة  .البنود المالئمة أعالهمش والحكومة ص

ائية على الجهة المالكة للبلوتونيوم هي  الوالية القض
 )مكغ صفر( مكغ صفر .أي صعوبات متبقـية تذليلالمسؤولة عن 

يجوز للحكومات أن تضيف أي معلومات أو إيضاحات   ‘٤’
 أنها ذات فائدة تعتقدأخرى 

عبارة "ال ينطبق" ال 
رورة  الض تعني ب

  صفراً؛
 ٥٠بل تعني أقل من 

 مكغ

عبارة (ال ينطبق) ال 
رورة  الض تعني ب

  صفراً؛
ل من  ل تعني أق ب

 مكغ ٥٠

    "صفر")(بتغيير "ال ينطبق" إلى  ٢٠١٦(*) تصويب لإلعالن الصادر عام 



 

  المرفق جيم

  

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلك

  بلجيكا

  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى       المجاميع الوطنية

  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين) 
  مكغ ١٠٠٠مقّربة إلى أقرب 

 البلوتونيوممن 

ك في  البلوتونيوم  )١ تهل ه الوقود المس ذي يحتوي ال
 المفاعالت المدنية مواقع

 )مكغ ٤١٠٠٠( مكغ ٤٢٠٠٠

ك في   )٢ تهل ه الوقود المس ذي يحتوي البلوتونيوم ال
 محطات إعادة المعالجة

 )مكغ صفر( مكغ صفر

تهلَك الموجود   )٣ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
 في أماكن أخرى.

 (ال ينطبق) ال ينطبق

  
  مكغ ٥٠٠عبارة "ال ينطبق" ال تعني بالضرورة صفراً؛ بل تعني أقل من 

  ملحوظة:

ة عندما تكون الخطط   ‘١’ تتطلَّب مزيداً من الدراس ر منها س لص المباش لَة للتخـ إنَّ معالجة المواد المرس
  المحدَّدة للتخلص المباشر قد أخذت شكالً ملموساً.

  التعاريف:  ‘٢’

  غ من المفاعالت المدنية. يشمل البلوتونيوم  :١البند   الذي يحتويه الوقود المـُفَرَّ

  مل   :٢البند للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد الى محطات إعادة  الكميات التقديريةيش
  المعالجة لكن لم تُعاد معالَجته بعُد.

  

   



 

 من المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم ١٤إعالن وفقاً للمادة 

)٢٠١٧(  

  

 

ادر في عام ٢٠١٥و ٢٠١٣عامي في  فيما يخص عملية التخلِّي  ٢٠٠٣، أكَّدت الحكومة البلجيكية قرارها الص
 التدريجي عن الطاقة النووية في بلجيكا، على النحو التالي:

غيل المفاعالت النووية بعد مرور   - يد الطاقة الكهربائية  ٤٠الحفاظ على مبدأ وقف تش عاماً على تول
  التجارية؛

ابقة فيما يتعلق بثالثة مفاعالت، أال وهي المفاعالت تيهانج إدخا  - تثناء على النقطة الس  Tihange( ١ل اس

  سنوات أخرى؛ ١٠، والتي ُسمح بتشغيلها لمدة )Doel 2( ٢) ودويل Doel 1( ١) ودويل 1

  الخلوص من ذلك إلى الجدول الزمني التالي بشأن إغالق مختلف المفاعالت النووية:  -

  

 ٢٠٢٥شباط/فبراير  ١٥  ):Doel 1( ١دويل   •

  ٢٠٢٥كانون األول/ديسمبر  ١  ):Doel 2( ٢دويل   •

  ٢٠٢٢تشرين األول/أكتوبر  ١  ):Doel 3( ٣دويل   •

  ٢٠٢٥تموز/يوليه  ١  ):Doel 4( ٤دويل   •

  ٢٠٢٥تشرين األول/أكتوبر  ١  ):Tihange 1( ١تيهانج   •

  ٢٠٢٣شباط/فبراير  ١  ):Tihange 2( ٢تيهانج   •

  ٢٠٢٥أيلول/سبتمبر  ١  ):Tihange 3( ٣انج تيه  •

 




