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عام توزيع 
 عربي 

سيةوالفرن ةنكليزياإلاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
 رسالة وردت من بلجيكا بشأن

 سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم 
 

 

  

ــفوـية مؤرـخة  تلـقت    -١ من البعـثة اـلدائـمة لبلجيـكا ـلدى الوـكاـلة اـلدولـية   ٢٠٢١أـيار/ـمايو   ١٢األـماـنة ـمذكرة شــ
اتـها   ــى "المـبادئ التوجيهـية إلدارة   –للـطاـقة اـلذرـية ـقدَّـمت حكوـمة بلجيـكا في ُمرفـق اً مع التزاـماتـها بمقتضــ ـــي تـماشــ

ة   ــار إليهـا فيمـا يلي ١٩٩٨آذار/مـارس    ١٦المؤرخـة    INFCIRC/549١البلوتونيوم" (الواردة في الوثيـق ، والمشـــ
ــ"المبادئ التوجيهية")، ووفقاً للُمْرفَقَْين باء وجيم من المبادئ التوجيهية المذكورة   األرقاَم السنوية ألرصدتها من    –ب

المدنية المـستهلَك حتى  البلوتونيوم المدني غير المـشعَّع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت  
 .٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٣١

كانون األول/ ديســـمبر   ١وعلى ضـــوء الطلب الذي أبدته حكومة بلجيكا في مذكرتها الشـــفوية المؤرخة    -٢
)، ١٩٩٨آذار/مارس   ١٦المؤرخة   INFCIRC/549بشــأن ســياســاتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧

  وُمرفقاتها الطالع جميع الدول األعضاء عليها. ٢٠٢١أيار/مايو  ١٢فوية المؤرخة ترد طيَّه المذكرة الش

  

 
 ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة   ٢٠٠٩آب/أغسطس   ١٧صدر تعديل لهذه الوثيقة في  ١
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  الملحق 

 

 سفارة مملكة بلجيكا وبعثتها الدائمة في فيينا
  

 ٢٠٢١/١١٩٨ المرجع:

فها أن  ــِرّ تهدي البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطيب تحياتها الى المدير العام للوكالة، ويش
ة   ة إلدارة البلوتونيوم (الواردة في الوثيـق ادئ التوجيهـي اً للمـب ا وفـق اـنب بلجيـك تشـــــير إلى االلتزام الســـــنوي من ـج

INFCIRC/549.(  

اً لـهذا االلتزام، تُر فِق البعـثة اـلدائـمة طيـَّه معلوـمات عن أرصـــــدة البلوتونيوم في األراضـــــي البلجيكـية حتى  ووفـق
  ، وذلك على النحو التالي:٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٣١

المرفق ـباء من "المـبادئ التوجيهـية إلدارة البلوتونيوم" اـلذي يشــــــمل أرصـــــدة البلوتونيوم الـمدني غير   
  المشعَّع في بلجيكا؛

ن المـبادئ التوجيهـية المتعلق ـبالكمـيات التـقديرـية للبلوتونيوم اـلذي يحتوـيه وقود المـفاعالت  المرفق جيم م  
  المدنية المستهلك.

ــبة لكي تعبِّر مجدداً للمدير العام للوكالة   وتغتنم البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المناســ
  عن أسمى آيات تقديرها.

  [ختم] [توقيع]

  ٢٠٢١أيار/مايو  ١٢فيينا في 

  

 

 السيد رافائيل ماريانو غروسي
  المدير العام

  الوكالة
  



 المرفق باء 

 

  المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم 

  األرقام السنوية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع 

  المجاميع الوطنية

 بلجيكا 
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

 البلوتونيومكغ من  ١٠٠مقّربةً إلى أقرب 

كانون  ٣١حتى   
 ٢٠٢٠األول/ديسمبر 

كانون  ٣١حتى 
  ٢٠١٩األول/ديسمبر 

البلوتونيوم المفصــول غير المشــعَّع الموجود في   -١
  مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

 (صفر كغ) صفر كغ

ــعَّع في مرحلة    -٢ ــول غير المشـ البلوتونيوم المفصـ
ه   ذي تحتوـي اج أو التصـــــنيع والبلوتونيوم اـل اإلنـت
ــبه المصــنَّعة أو غير  ــعَّعة ش المنتجات غير المش
ــنيع   ــنع الموجودة في محطات تصـ المكتملة الصـ
ا من محـطات التصـــــنيع أو في  الوقود أو غيرـه

  أماكن أخرى.

 ينطبق)(ال  ال ينطبق 

غير   -٣ "موكس"  وقود  ــه  يحتوي ــذي  ال البلوتونيوم 
ــنَّعة أخرى في مواقع   ــعَّع أو منتجات مصــ المشــ

  المفاعالت أو في أماكن أخرى.

 (ال ينطبق) ال ينطبق 

ــعَّع الُمحتفَظ به البلوتونيوم    -٤ المفصـــول غير المشـ
  في أماكن أخرى.

  (ال ينطبق) ال ينطبق 

    



 بلجيكا 
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

 البلوتونيومكغ من  ١٠٠مقّربةً إلى أقرب 

كانون  ٣١حتى   
 ٢٠٢٠األول/ديسمبر 

كانون  ٣١حتى 
  ٢٠١٩األول/ديسمبر 

  ملحوظة:

من    ‘١’ البنود  في  المشـــــمول   ٤إلى    ١البلوتونيوم 
  هيئات أجنبية. الذي تملكهأعاله، 

 (صفر كغ) صفر كغ

البلوتونيوم بأي شــكل من األشــكال المذكورة في   ‘٢’
ه في    ٤-١البنود   دان أعاله، المحتفَظ ـب اكن ببـل أـم

  أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله.

 (صفر كغ) صفر كغ

ــحنه دولياً، والذي مازالت    ‘٣’ البلوتونيوم الجاري شـ
ــياق   ــؤولية عنه في سـ حكومة بلجيكا تحتفظ بمسـ

ــمول في  ــمانات، مشـ  .البنود المالئمة أعالهالضـ
والحكومة صــاحبة الوالية القضــائية على الجهة  

الـكة   للبلوتونيوم هي المســـــؤوـلة عن ـحل أي الـم
  صعوبات متبقية.

 (صفر كغ) صفر كغ

ات أو    ‘٤’ ات أن تضـــــيف أي معلوـم يجوز للحكوـم
  إيضاحات أخرى تعتقد أنها ذات فائدة

عبارة "ال ينطبق" ال 
تعني بالضرورة صفراً؛ 

 كغ  ٥٠بل تعني أقل من 

ال تعني  عبارة "ال ينطبق" 
بالضرورة صفراً؛ بل تعني 

 كغ  ٥٠أقل من 



  المرفق جيم

 

 الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلك 

 المجاميع الوطنية

  بلجيكا 
 (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

 البلوتونيوم كغ من  ١٠٠٠إلى أقرب مقّربةً 

  
كانون  ٣١حتى 

 ٢٠٢٠األول/ديسمبر 
كانون  ٣١حتى 

  ٢٠١٩األول/ديسمبر 

البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المســتهلَك في   -١
  المفاعالت المدنية. مواقع

 كغ)  ٤٤٠٠٠( كغ  ٤٥٠٠٠

البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المســتهلَك في   -٢
  محطات إعادة المعالجة.

 (صفر كغ) صفر كغ 

ك    -٣ ه الوقود المســـــتهلـَ ذي يحتوـي البلوتونيوم اـل
  المحتفَظ به في أماكن أخرى.

 (ال ينطبق) ال ينطبق

ال تعني  عبارة "ال ينطبق"   
بالضرورة صفراً؛ بل تعني 

 كغ. ٥٠٠أقل من 

(عبارة "ال ينطبق" ال 
تعني بالضرورة صفراً؛ 

 ٥٠٠بل تعني أقل من 
  كغ. 

 

 ملحوظة:

المباشر منها سيتطلَّب مزيداً من الدراسة عندما تكون الخطط المحدَّدة  إنَّ معالجة المواد المرسلَة للتخلص    ‘١’
 للتخلص المباشر قد أخذت شكالً ملموساً.

 التعاريف:  ‘٢’

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

  ات  يغطي    :٢البند ةالكمـي ديرـي ه الوقود الوارد إلى محطـات إعـادة   التـق ذي يحتوـي للبلوتونيوم اـل
 المعالجة لكن لم تتم إعادة معالجته بعد.




