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 رسالة وردت من سويسرا بشأن 

 سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

  

  

ة           ٢٠١٠مايو  / أيار ٤رة شفوية مؤرَّخة    ـَّتلقـَّت األمانة مذآ    -١ دى الوآال سرا ل ة   من البعثة الدائمة لسوي الدولي
ا          سرا بمقتضى            –للطاقة الذرية قدَّمت حكومة سويسرا في مرفقاته يًا مع التزامات سوي ة    " تماش ادئ التوجيهي المب

ة    " (إلدارة البلوتونيوم  ًا       ١٩٩٨مارس   / آذار ١٦ المؤرخة    INFCIRC/549١ الواردة في الوثيق ا الحق  والمشار إليه
ذآورة         ووفقًا للمرفقين باء وج   ") المبادئ التوجيهية " بـ ة الم ادئ التوجيهي سنوية ألرصدتها    –يم من المب ام ال  األرق

اعالت                     ستهلك في المف ود الم ه الوق ذي يحتوي من البلوتونيوم غير المشعَّع المدني والكميات التقديرية للبلوتونيوم ال
 .٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١المدنية حتى 

انون األول ١شفوية المؤرخة  رتها ال ـَّوعلى ضوء الطلب الذي أبدته سويسرا في مذآ         -٢ سمبر  / آ  ١٩٩٧دي
رد ط  )١٩٩٨مارس  / آذار١٦ المؤرخة    INFCIRC/549 الوثيقة(بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم       يَّه ـّ، ت

 . ومرفقاتها لعلم جميع الدول األعضاء٢٠١٠مايو / أيار٤رة الشفوية المؤرخة ـِّالمذآ

  
  
  
  

 
  .)INFCIRC/549/Mod.1وثيقة ال (٢٠٠٩أغسطس / آب١٧صدر تعديل للوثيقة المذآورة في   ١



INFCIRC/549/Add.4/14 
 الملحق

 

  دى األمم المتحدةالبعثة الدائمة لسويسرا ل
 والمنظمات الدولية

 

 

 

 

 ١٨/٢٠١٠رة رقم ـَّالمذآ

ة                     ة للطاق ة الدولي ا للوآال تهدي البعثة الدائمة لسويسرا لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياته
وم غي       ات    الذرية، ويشرِّفها أن ترسل إلى األمانة األرقام السنوية ألرصدتها من البلوتوني دني والكمي شعَّع الم ر الم

ى      انون األول ٣١التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعالت المدنية حت سمبر  / آ ، ٢٠٠٩دي
 ".المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم"وذلك وفقًا اللتزاماتها بموجب 

ا              م المتحدة والمنظم دى األم سرا ل ة لسوي ددًا                 وتغتنم البعثة الدائم ذه الفرصة لكي تعرب مج ا ه ة في فيين ت الدولي
 .للوآالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها

 

 

 ٢٠١٠مايو /فيينا، الرابع من أيار

 ]ختم[

 

 

 

 

 

 

 الوآالة الدولية للطاقة الذرية



 المرفق باء

 

 سويسرا

 مدنياألرقام السنوية ألرصدة البلوتـونيوم غير المشعـّع ال

 ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١حتى  المجاميع الوطنية

 )أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين(
 البلوتونيوم آغم من ١٠٠مقرَّبًة إلى أقرب 

 آغم مذآورة ٥٠والكميات التي تقّل عن 
 على هذا النحو

واتج     -١ ازن الن ي مخ شعَّع ف ر الم صول غي وم المف البلوتوني
 لمعالجةداخل محطات إعادة ا

 (--) 

اج أو         -٢ ة اإلنت ر المشعع في مرحل البلوتونيوم المفصول غي
عة ـَّالتصنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه النواتج شبه المصن        

ود            أو شبه الجاهزة غير المشعَّعة في محطات تصنيع الوق
 .أو غيرها من محطات التصنيع أو في أماآن أخرى

 (--) 

ود        -٣ ه وق شعَّع أو     " موآس "البلوتونيوم الذي يحتوي ر الم غي
اآن           ـَّنواتج مصن  اعالت أو في أم عة أخرى في مواقع المف

 أخرى

 (--) 

اآن      ـَالبلوتونيوم المفصول غير المشعَّع المحتف     -٤ ظ به في أم
 أخرى

 ) آغم٥٠أقّل من (  آغم٥٠أقّل من 

   

   :مالحظة

ى  ١ود البلوتونيوم المشمول في البن     ‘١’   أعاله،  ٤ إل
 .الذي تملكه هيئات أجنبية

 (--) 

ذآورة في           ‘٢’  البلوتونيوم بأي شكل من األشكال الم
دان           ـَ أعاله، المحتف    ٤ إلى   ١البنود   اآن في بل ه في أم ظ ب

 .أخرى ولذا ال تشمله البنود أعاله

 (--) 

ى    ١البلوتونـيوم المشمول في البنود      ‘٣’   أعاله،   ٤ إل
 .يًا، قبل وصوله إلى الدولة المتلقـّيةالجاري شحنه دول

 (--) 
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 المرفق جيم

 سويسرا

 الكميات التقديرية للبلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعالت المدنية

 ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١حتى  المجاميع الوطنية

)أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين(
آغم من  ١٠٠٠مقرَّبة إلى أقرب 

 ٥٠٠البلوتونيوم والكميات التي تقل عن 
 آغم مذآورة على هذا النحو

ع   -٥ ي مواق ستهلك ف ود الم ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون
 .المفاعالت المدنية

 ) آغم١٣ ٠٠٠(  آغم١٣ ٠٠٠

ادة          -٦ البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في محطات إع
 .المعالجة

 (--) 

ستهلك المحتف          البلوتونـي -٧ ود الم ه الوق ذي يحتوي ه في     ـَوم ال ظ ب
 .أماآن أخرى

 ) آغم٣ ٠٠٠(  آغم٣ ٠٠٠

   

   :مالحظة

دما تت                    ‘١’ د من الدراسة عن ى مزي ِخذ الخطط   ـَّستحتاج معالجة المواد المرَسلة لغرض التخلـّص المباشر إل
 .المحددة للتخلـّص المباشر شكًال ملموسًا

 :تعاريف ‘٢’

اعالت        :١البند  –   ن المف رَّغ م ود الُمف ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال ة للبلوتون ات التقديري شمل الكمي ي
 المدنية؛

ادة                     :٢البند  –   ى محطات إع وارد إل ود ال ه الوق ذي يحتوي وم ال ة للبلوتوني يشمل الكميات التقديري
 .المعالجة لكن لم تتم إعادة معالجته بعد

ستهلك أُ       ‘٣’ ادة      البلوتونيوم الذي يحتويه وقود م ل لغرض إع رِس
 .المعالجة والموجود في أماآن في بلدان أخرى

د             (  ذآور في البن  ٢يمكن أن يكون هذا البلوتونيوم بالشكل الم
ود       ي البن ذآورة ف كال الم ن األش أيٍّ م اله أو ب ن ٣-١أع  م

 .)المرفق باء

 ) آغم١٠٠٠(  آغم١٠٠٠

 




