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عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 رسالة وردت من سويسرا بشأن

 سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 

  
من البعثة الدائمة لسويسرا لدى الوكالة  ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٢٤تلقت األمانة مذكرة شفوية مؤرخة  -١

را في ُمرفقاتها الدولية للطاقة الذرية  ويس ى "المبادئ التوجيهية  –قدَّمت حكومة س ياً مع التزاماتها بمقتض تماش
ار إليها الحقاً ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  ١/549INFCIRCإلدارة البلوتونيوم" (الواردة في الوثيقة  ، والمش

األرقاَم السنوية ألرصدتها  –"المبادئ التوجيهية")، ووفقاً للُمْرفَقَْين باء وجيم من المبادئ التوجيهية المذكورة بـ
من البلوتونيوم المدني غير المشعَّع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلَك 

 .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

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

  علم جميع الدول األعضاء.وُمرفقاتها ل ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٢٤ترد ّطيَّه المذكرة الشفوية المؤرخة 

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



INFCIRC/549/ADD.4/23 
  الملحق

 

 البعثة الدائمة لسويسرا لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا، واألمم المتحدة، والمنظمات الدولية في فيينا

  UN/IO-٠٥/٢٠١٩المذكرة رقم 

 

را لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا واألمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا  ويس تهدي البعثة الدائمة لس
اً للفقرة  رف، وفق ية، وتتش لذر قة ا ة للطا لدولي لة ا كا ا إلى الو اته ب تحي ة إلدارة  ١٤أطي ادئ التوجيهي من المب

ه، األرقاَم السنوية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم المدني ، بأن ترسل، في المرفقات طي)INFCIRC/549البلوتونيوم (
تهلَك، حتى  عع والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المس كانون  ٣١غير المش

 .٢٠١٨األول/ديسمبر 

ة لكي تعرب مجدداً للوكالة الدولية للطاقة  را هذه الفرص ويس مى آيات وتغتنم البعثة الدائمة لس الذرية عن أس
  تقديرها.

  

 [التوقيع] [الختم]                  

  

 المرفقات المذكورة

  

 ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٢٤فيينا، في 

  

 إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)



 

 

  المرفق باء

 سويسرا

  األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية

(أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين) 
، البلوتونيومكغ من  ١٠٠مقربةً الى أقرب 

 ٥٠مع اإلشارة إلى الكميات التي تقل عن 
  كغ". ٥٠كغ بعبارة "أقل من 

عَّع الموجود في   -١ ول غير المش البلوتونيوم المفص
  حطات إعادة المعالجةمخازن المنتجات بم

--  )--(  

البلوتونيوم المفصول غير المشعَّع في مرحلة اإلنتاج   -٢
نيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير  أو التص
نع  نَّعة أو غير المكتملة الص به المص عَّعة ش المش
نيع الوقود أو غيرها من  الموجودة في محطات تص

  محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

--  )--(  

البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعَّع   -٣
نَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو  أو منتجات مص

  في أماكن أخرى

--  )--(  

يوم المفصول غير المشعَّع الُمحتفَظ به في   -٤ البلوتونـ
  أماكن أخرى.

  كغ) ٢(أقّل من   كغ ٢أقّل من 

    

مول في البنود ‘ ١’مالحظة: أعاله،   ٤ - ١البلوتونيوم المش
  الذي يخص هيئات أجنبية.

--  )--(  

البلوتونـيوم بأي شكل من األشكال المذكورة   ‘٢’ 
أعاله، المحتفَظ به في أماكن  ٤إلى  ١في البنود من 

 ببلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله.

--  )--(  

مول في البن‘ ٣’  أعاله،  ٤ - ١ود البلوتونيوم المش
وله إلى الدولة  حنه دولياً، قبل وص والجاري ش

 المتلقية

--  )--(  

   



 

  المرفق جيم

 سويسرا

  الكميات التقديرية للبلوتونـيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلَك

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى   المجاميع الوطنية

السابقة مدرجة بين (أرقام السنة 
كغ  ١٠٠٠قوسين) مقربة الى أقرب 

من البلوتونيوم، مع اإلشارة إلى 
كغ  ٥٠٠الكميات التي ال تتجاوز 

 كغ). ٥٠٠بعبارة "أقل من 

ك في مواقع   :١ تهلَ ه الوقود المس ذي يحتوي البلوتونيوم ال
  المفاعالت المدنية.

  كغ) ١٤ ٠٠٠(  كغ ١٤ ٠٠٠

تهلَك في محطات إعادة   :٢ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
  المعالجة.

--  )--(  

يوم الذي يحتويه الوقود المستهلَك المحتفَظ به في   -٣ البلوتونـ
  أماكن أخرى.

  كغ) ٦ ٠٠٠(  كغ ٦ ٠٠٠

     

   مالحظة:

’١‘
  

لة لغرض التخلّص  ة عندما تكون معالجة المواد المرَس تحتاج إلى مزيد من الدراس ر منها س المباش
  الخطط المحددة للتخلّص المباشر قد اتخذت شكالً ملموساً.

  التعاريف:  ‘٢’

غ من المفاعالت  :١البند  -  يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الُمفرَّ
  المدنية؛

مل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات  :٢البند  -  يش
  إعادة المعالجة لكنه لم يُعالج بعد.

ل لغرض   ‘٣’ تهلك المرَس البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
  إعادة المعالجة والمحتفَظ به في أماكن ببلدان أخرى.

كل المذكور في البند (يمكن أن يكون هذا البلوتونيوم على الش
كال المذكورة في البنود من  ٢  ١أعاله أو على أّيٍ من األش

  من المرفق باء.) ٣إلى 

  (صفر كغم)  صفر كغم

 




