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INFCIRC/549/Add.3/19 
 ۲۰۲۰ حزیران/یونیھ ۲

 عامتوزیع 
 عربي

 ، فرنسي نكلیزيإاألصل: 

نشـرة إعالمیــة

 رسالة وردت من بلجیكا بشأن سیاساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونیوم

خة تلقت  -۱ من البعثة الدائمة لبلجیكا لدى الوكالة الدولیة   ۲۰۲۰نیســان/أبریل  ۲۱األمانة مذكرة شــفویة مؤرَّ
طبقاً اللتزاماتھا بموجب "المبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم"   –للطاقة الذریة، قدمت حكومة بلجیكا في مرفقاتھا 

ــعبارة "المبادئ  ۱۹۹۸آذار/مارس  ۱٦ المؤرخة INFCIRC/549۱ (الواردة في الوثیقة ، والمـشار إلیھا فیما یلي بـــ
األرقام السـنویة ألرصـدتھا من البلوتونیوم   –التوجیھیة") ووفقاً للمرفقین باء وجیم من المبادئ التوجیھیة المذكورة 

ــعَّع الـمدني والكمـیات التـقدیرـیة من البلوتونیوم اـلذي یحتوـیھ وقود المـفاعالت الـمدنیـ  ــتھلـَك، حتى  غیر المشــ ة المســ
 .۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱

كانون األول/ دیســـمبر   ۱وعلى ضـــوء الطلب الذي أبدتھ حكومة بلجیكا في مذكرتھا الشـــفویة المؤرخة  -۲
)،۱۹۹۸آذار/مارس  ۱٦المؤرخة  INFCIRC/549بشــأن ســیاســاتھا المتعلقة بإدارة البلوتونیوم (الوثیقة  ۱۹۹۷

 . وُمرفقاتھا الطالع جمیع الدول األعضاء علیھا ۲۰۲۰نیسان/أبریل  ۲۱لمؤرخة ترد طیَّھ المذكرة الشفویة ا

 ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثیقة  ۲۰۰۹آب/أغسطس  ۱۷صدر تعدیل لھذه الوثیقة في  ۱
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 سفارة مملكة بلجیكا  
 وبعثتھا الدائمة في فیینا

 

 2020/1710المرجع: 

فھا أن   ــِرّ تھدي البعثة الدائمة لبلجیكا لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أطیب تحیاتھا الى المدیر العام للوكالة، ویش
ة   ة إلدارة البلوتونیوم (الواردة في الوثیـق ادئ التوجیھـی اً للمـب ا وفـق ب بلجیـك اـن تشـــــیر إلى االلتزام الســـــنوي من ـج

INFCIRC/549.( 

فِق البعـثة اـلدائـمة طیـَّھ معلوـمات عن أرصـــــدة البلوتونیوم في األراضـــــي البلجیكـیة حتى  ووفـقاً لـھذا االلتزام، تُر
 ، وذلك على النحو التالي:۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱

ــدة البلوتونیوم المدني    ̶ ــمل أرصـ المرفق باء من "المبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم" الذي یشـ
 غیر المشعَّع في بلجیكا؛

ھ وقود  المرفق جیم م  ̶ ذي یحتوـی ة للبلوتونیوم اـل دیرـی ات التـق الكمـی ة المتعلق ـب ادئ التوجیھـی ن المـب
 المفاعالت المدنیة المستھلك.

ــبة لكي تعبِّر مجدداً للمدیر العام للوكالة  وتغتنم البعثة الدائمة لبلجیكا لدى  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ھذه المناســ
 عن أسمى آیات تقدیرھا.

 [ختم] [توقیع]

 ۲۰۲۰نیسان/أبریل  ۲۱فیینا، 

 

 

 رافائیل ماریانو غروسي
 المدیر العام 

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 



 

 

۲۰۱۹ 

 

 المرفق باء 

 المبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم
 األرقام السنویة ألرصدة البلوتونیوم المدني غیر المشعع

 المجامیع الوطنیة 
 

 بلجیكا
 

 
 (أرقام السنة السابقة مدرجة بین قوسین)

 البلوتونیومكغ من  ۱۰۰مقّربةً إلى أقرب 

كانون  ۳۱حتى  
 ۲۰۱۹األول/دیسمبر 

كانون  ۳۱حتى 
 ۲۰۱۸األول/دیسمبر 

البلوتونیوم المفصــول غیر المشــعَّع الموجود في  -۱
 مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

 

 صفر كغ

 

 صفر كغ

ــعَّع في مرحلة  -۲ ــول غیر المشـ البلوتونیوم المفصـ
ذي ت اج أو التصـــــنیع والبلوتونیوم اـل ھ  اإلنـت حتوـی

ــبھ المصــنَّعة أو غیر   ــعَّعة ش المنتجات غیر المش
ــنیع   ــنع الموجودة في محطات تصـ المكتملة الصـ
ا من محـطات التصـــــنیع أو في  الوقود أو غیرـھ

 أماكن أخرى.

 

 

 

 ال ینطبق

 

 

 

 ال ینطبق

ــیوم الذي یحتویھ وقود "موكس"  -۳ غیر  البلوتونـــــ
عة أخرى في مواقع  ــَّ عَّع أو منتجات مصـنــــ المـش

 .في أماكن أخرىالمفاعالت أو 

 

 ال ینطبق

 

 ال ینطبق

ــعَّع الُمحتفَظ بھ  ٤ البلوتونیوم المفصـــول غیر المشـ
 في أماكن أخرى.

 

 ال ینطبق ال ینطبق

  



۲۰۱۹ 

 

كانون  ۳۱حتى  
 ۲۰۱۹األول/دیسمبر 

كانون  ۳۱حتى 
 ۲۰۱۸األول/دیسمبر 

 ملحوظة:

إـلى   ۱اـلـبـلوـتوـنـیوم اـلمشــــــمول ـفي اـلـبـنود ـمن  ‘۱’
 أعاله، الذي تملكھ ھیئات أجنبیة. ٤

 

 صفر كغ

 

 صفر كغ

البلوتونیوم بأي ـشكل من األـشكال المذكورة في  ‘۲’
أعاله، المحتفَظ ـبھ في أـماكن ببـلدان   ٤-۱البنود 

 أخرى ولذا لم تشملھ البنود أعاله.

 

 صفر كغ

 

 صفر كغ

البلوتونیوم الجاري شحنھ دولیاً، والذي مازالت   ‘۳’
حكومة بلجیكا تحتفظ بمســؤولیة عنھ في ســیاق  

  .ود المالئمة أعالهالبنالضــمانات، مشــمول في 
والحكومة ـصاحبة الوالیة القـضائیة على الجھة  
ــؤولة عن حل أي   المالكة للبلوتونیوم ھي المســ

 صعوبات متبقیة.

 

 

 صفر كغ

 

 

 صفر كغ

یجوز للحكومات أن تضــــیف أي معلومات أو   ‘٤’
 .إیضاحات أخرى تعتقد أنھا ذات فائدة 

 

 
عــــبــــارة "ال  

ال تــعــنــي  یــنــطــبــق" 
بالضـــرورة صـــفراً؛ بل  

 كغ ٥۰تعني أقل من 

 
عــــبــــارة "ال  

ــي  ــن ــع ــق" ال ت ــب ــط ــن ی
ــفراً؛ بل  ــرورة ص بالض

 كغ ٥۰تعني أقل من 
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۲۰۱۹ 

 
 المرفق جیم 

 الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة المستھلك
 

 المجامیع الوطنیة
 

 بلجیكا
 

 (أرقام السنة السابقة مدرجة بین قوسین) 

 البلوتونیومكغ من  ۱۰۰۰مقّربةً إلى أقرب 

كانون  ۳۱حتى  
 ۲۰۱۹األول/دیسمبر 

كانون  ۳۱حتى 
 ۲۰۱۸األول/دیسمبر 

البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المســتھلَك في  -۱
 مواقع المفاعالت المدنیة.

 
 كغ ٤٤٬۰۰۰

 
 كغ ٤٤٬۰۰۰

البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المســتھلَك في  -۲
 محطات إعادة المعالجة.

 
 صفر كغ

 
 صفر كغ

ك   -۳ ھ الوقود المســـــتھلـَ ذي یحتوـی البلوتونیوم اـل
 المحتفَظ بھ في أماكن أخرى.

 
 ال ینطبق

 
 ال ینطبق

 
 
 

 ملحوظة:
 
دة  معالجة المواد المرسلَة للتخلص المباشر منھا سیتطلَّب مزیداً من الدراسة عندما تكون الخطط المحدإنَّ  ‘۱’

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

غ من المفاعالت المدنیة.یغطي البلوتونیوم  :۱البند  •  الذي یحتویھ الوقود المـُفَرَّ
 
یغطي الكمـیات التـقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود الوارد إلى محـطات إعادة المـعالـجة لكن   :۲البند  •

 لم تتم إعادة معالجتھ بعد.
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