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رسالة وردت من بلجیكا بشأن سیاساتھا المتعلقة بإدارة  
 البلوتونیوم 

 

 
 
من البعثة الدائمة لبلجیكا لدى الوكالة الدولیة    2022نیســـان/أبریل   22تلقَّت األمانة مذكرة شـــفویة مؤرخة  .1

تـماشــــــیاً مع التزاـماتـھا بمقتضـــــى "المـبادئ التوجیھـیة إلدارة    –للـطاـقة اـلذرـیة ـقدَّـمت حكوـمة بلجیـكا في ُمرفـقاتـھا  
ــار إلیـھا فیـما یلي بـ  1998 آذار/ـمارس 16المؤرـخة    INFCIRC/549  1البلوتونیوم" (الواردة في الوثیـقة   ، والمشـــ

ة   ادئ التوجیھـی اء وجیم من المـب اً للمرفقین ـب ة")، ووفـق ادئ التوجیھـی ا من   –"المـب ــدتـھ ة ألرصـــ اَم الســـــنوـی األرـق
ــت ــعَّع والكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة المســ ھلَك  البلوتونیوم المدني غیر المشــ

 .2021 كانون األول/دیسمبر 31 حتى

ة   .2 ة المؤرـخ ا الشـــــفوـی ذكرتـھ ا في ـم ة بلجیـك ھ حكوـم ذي أعرـبت عـن ب اـل انون األول/  1وفي ضـــــوء الطـل ـك
ــة    1997 دیســـــمبر (الوثیق البلوتونیوم  ــإدارة  ب ــة  المتعلق ــا  ــاتھ ــاســــ ســـــی ــأن  ــة    INFCIRC/549بشــــ المؤرخ

وُمرفقاتھا لكي تّطلع علیھا    2022نیســان/أبریل   22ة  )، ترد طیَّھ المذكرة الشــفویة المؤرخ1998 آذار/مارس 16
 .جمیع الدول األعضاء

 

 
 ) d.1INFCIRC/549/Mo(الوثیقة   2009آب/أغسطس  17صدر تعدیل لھذه الوثیقة في   1



 

 

 سفارة مملكة بلجیكا وبعثتھا الدائمة في فیینا

 

 073/2022 المرجع:

فھا أن   ــِرّ تھدي البعثة الدائمة لبلجیكا لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أطیب تحیاتھا الى المدیر العام للوكالة، ویش
في  (الواردة  البلوتونیوم  إلدارة  ــة  التوجیھی ــادئ  للمب ــاً  وفق ــا  بلجیك ــب  ــان ج من  الســـــنوي  االلتزام  إلى  تشـــــیر 

 ).INFCIRC/549 الوثیقة

فِق البعـثة اـلدائـمة طیـَّھ معلوـمات عن أرصـــــدة البلوتونیوم في األراضـــــي البلجیكـیة حتى  ووفـقاً لـھذا االلتزام، تُر
 ، وذلك على النحو التالي:2021كانون األول/دیسمبر   31

عَّع   مل أرصـدة البلوتونیوم المدني غیر المـش  المرفق باء من "المبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم" الذي یـش
 الموجود في بلجیكا؛

اعالت    ھ وقود المـف ذي یحتوـی ة للبلوتونیوم اـل دیرـی ات التـق الكمـی ة المتعلق ـب ادئ التوجیھـی المرفق جیم من المـب
 المدنیة المستھلك.

وتغتنم البعثة الدائمة لبلجیكا لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ھذه المناسـبة لتُعرب مجدداً للمدیر العام للوكالة عن 
 آیات تقدیرھا. أسمى

 

 [الختم] [التوقیع]

 2022نیسان/أبریل   22فیینا،  

 

 

 

 

 

 

 السید رافائیل ماریانو غروسي 

 المدیر العام
 الوكالة

 



 

1/2الصفحة   

 المرفق باء

 المبادئ التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم 

 
 المدني غیر المشعَّع األرقام السنویة ألرصدة البلوتونیوم 

 المجامیع الوطنیة 

 
 

 
 

 

 بلجیكا 
 (أرقام السنة السابقة مدرجة بین قوسین) 

 البلوتونیوم كغ من   100مقّربةً إلى أقرب 

كانون   31حتى  
 2021األول/دیسمبر 

كانون   31حتى 
 2020األول/دیسمبر 

الموجود في  البلوتونیوم المفصـــول غیر المشـــعَّع -1
 كغ) 0( كغ 0 مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

البلوتونیوم المفصـــــول غیر المشـــــعَّع في مرحـلة  -2
الــذي تحتویــھ   والبلوتونیوم  أو التصـــــنیع  اإلنتــاج 

ــعَّعة ــنَّعة أو غیر  المنتجات غیر المشـ ــبھ المصـ شـ
المكتملة الصــــنع في محطات تصــــنیع الوقود أو 

 غیرھا من محطات التصنیع أو في أماكن أخرى.
 

 
 ال ینطبق 

 
 (ال ینطبق) 

ـغـیر  -3 "ـموـكس"  وـقود  ـیـحـتویـــھ  الـــذي  اـلـبـلوـتوـنـیوم 
أو تحتویھ منتجات مصــــنَّعة أخرى في  المشــــعَّع

 مواقع المفاعالت أو في أماكن أخرى.
 

 (ال ینطبق)  ال ینطبق 

البلوتونیوم المفصــول غیر المشــعَّع الُمحتفَظ بھ في  -4
 أماكن أخرى.

 
 (ال ینطبق)  ال ینطبق 

 
  



2/2الصفحة   
 

 

 بلجیكا 
 (أرقام السنة السابقة مدرجة بین قوسین) 

 البلوتونیوم كغ من   100مقّربةً إلى أقرب 

كانون   31حتى  
 2021األول/دیسمبر 

كانون   31حتى 
 2020األول/دیسمبر 

 ملحوظة:
أعاله،    4إلى  1البلوتونیوم المشمول في البنود من  ‘1’

 ھیئات أجنبیة. الذي تملكھ
 

 كغ) 0( كغ 0

ــكال المذكورة في   البلوتونیوم  ‘2’ ــكل من األشـ بأي شـ
ھ في أمـاكن   4إلى    1البنود من   أعاله، المحتفَظ ـب

البنود   بــالتــالي  تشـــــملــھ  لم  أخرى والــذي  ببلــدان 
 المذكورة أعاله.

 

 كغ) 0( كغ 0

الـجاري شـــــحـنھ دولیـ�ا، واـلذي ـمازاـلت    البلوتونیوم  ‘3’
ــیاق   ــؤولیة عنھ في ســ حكومة بلجیكا تحتفظ بمســ

  . البنود المالئمة أعاله الضــــمانات، مشــــمول في 
والحكومة صــــاحبة الوالیة القضــــائیة على الجھة  
ة عن حـل أي   المـالكـة للبلوتونیوم ھي المســـــؤوـل

 صعوبات متبقیة.
 

 كغ) 0( كغ 0

أ ‘4’ للحكومــات أن تضـــــیف  أو یجوز  معلومــات  ي 
 إیضاحات أخرى تعتقد أنھا ذات فائدة 

 

عبارة "ال ینطبق" ال  
تعني بالضرورة صفراً؛  

 كغ  50بل تعني أقل من 

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

 كغ 50أقل من 

 
 
  



 

 المرفق جیم

 الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة المستھلَك الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم

 المجامیع الوطنیة 

 
 

 

 بلجیكا 
 

 (أرقام السنة السابقة مدرجة بین قوسین) 

 
 البلوتونیوم كغ من  1000مقّربةً إلى أقرب 

كانون   31حتى  
 2021األول/دیسمبر 

كانون   31حتى 
 2020األول/دیسمبر 

الذي یحتویھ الوقود المستھلَك    البلوتونیوم  -1
 المفاعالت المدنیة.  مواقعالموجود في 

 
 كغ)  45.000( كغ  46.000

البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المستھلَك   -2
 الموجود في محطات إعادة المعالجة.

 
 كغ) 0( كغ 0

الذي یحتویھ الوقود المستھلَك    البلوتونیوم  -3
 المحتفَظ بھ في أماكن أخرى. 

 
 (ال ینطبق)  ال ینطبق 

ارة "ال ینطبق" ال تعني   عـب
بالـضرورة ـصفراً؛ بل تعني 

 كغ.  500أقل من 

عبارة "ال ینطبق" ال تعني 
ــفراً؛ بل  ــرورة ص بالض

 كغ. 500تعني أقل من 
 
 
 

 ملحوظة:
 

معالجة المواد المرسلَة ألغراض التخلّص المباشر منھا ستتطلَّب مزیداً من النظر عندما تكون الخطط    ‘1’
 تخذت شكالً ملموساً. ا المحددة للتخلّص المباشر قد 

 
 التعاریف:  ‘2’

غ من المفاعالت المدنیة؛  یشمل البلوتونیوم  : 1البند   •  الذي یحتویھ الوقود المـُفَرَّ
 

الذي یحتویھ الوقوُد الذي َوَرَد إلى محطات إعادة المعالجة   للبلوتونیوم   الكمیات التقدیریةیشمل   : 2البند   •
 إلعادة المعالجة. ولكنھ لم یخضع بعد
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