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عام توزيع 

 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
 رسالة وردت من سويسرا

 بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 
  
 

من البعثة الدائمة لسويسرا لدى الوكالة الدولية   ٢٠٢٠شباط/فبراير   ٥تلقت األمانة مذكرة شفوية مؤرخة    -١
تماشــياً مع التزاماتها بمقتضــى "المبادئ التوجيهية إلدارة  –للطاقة الذرية قدَّمت حكومة ســويســرا في ُمرفقاتها  

ة  ة  INFCIRC/549١البلوتونيوم" (الواردة في الوثيـق ارس  ٦١المؤرـخ ا يلي ١٩٩٨آذار/ـم ا فيـم ــار إليـه ، والمشـــ
األرقاَم الـسنوية ألرـصدتها   –بــــــ"المبادئ التوجيهية")، ووفقاً للُمْرفَقَين باء وجيم من المبادئ التوجيهية المذكورة  

عَّع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية الم تهلَك من البلوتونيوم المدني غير المـش ـس
 .٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

كـانون  ١وفي ضـــــوء الطلـب الـذي أبـدتـه حكومـة ســـــويســـــرا في مـذكرتهـا الشـــــفويـة المؤرخـة   -٢
ة  ١٩٩٧  األول/ديســـــمبر إدارة البلوتونيوم (الوثيـق ة ـب ا المتعلـق ــاتـه اســـ ــأن ســــــي المؤرخـة  INFCIRC/549بشـــ

ع طالع جمي وُمرفقاتها إل ٢٠٢٠شــــباط/فبراير   ٥)، ترد طيَّه المذكرة الشــــفوية المؤرخة  ١٩٩٨  آذار/مارس ١٦
.الدول األعضاء عليها

___________________________________________________________________________ 

 ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧صدر تعديل لهذه الوثيقة في  ١
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 البعثة الدائمة لسويسرا
 لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

 ولدى األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في فيينا 
 

 UN/IO-15/2020المذكرة رقم 

 

 

ظمات الدولية تهدي البعثة الدائمة لـسويـسرا لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا ولدى األمم المتحدة وـسائر المن
من المبادئ التوجيهية إلدارة  ١٤في فيينا أطيب تحياتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتشـــرف، وفقاً للفقرة 

ه، األرقاَم الـسنوية الخاـصة بأرـصدة البلوتونيوم المدني ، بأن ترـسل، في المرفقات طيَّ  (INFCIRC/549)البلوتونيوم
كانون  ٣١والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المســتهلَك، حتى   غير المشــعع

 .٢٠١٩األول/ديسمبر 

وتغتنم البعثة الدائمة لسويسرا لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا ولدى األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية 
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.في فيينا هذه الفرصة لكي تعرب مجدداً 

  

 انالمذكور نالمرفقا

  [الختم] [التوقيع]

  ٢٠٢٠شباط/فبراير  ٥فيينا، 

  

 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

   



  المرفق باء 

 سويسرا

 األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع 

  

 

  ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية

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

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

الموجود في  البلوتونيوم المفصـــــول غير المشـــــعَّع  -١
  مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة

--  )--(  

البلوتونيوم المفـصول غير المـشعَّع في مرحلة اإلنتاج   -٢
أو التصـنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير 

شـبه المصـنَّعة أو غير المكتملة الصـنع في   المشـعَّعة
محطــات تصـــــنيع الوقود أو غيرهــا من محطــات 

  التصنيع أو في أماكن أخرى 

--  )--(  

البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المـشعَّع   -٣
أو منتجات مصــــنَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو 

  في أماكن أخرى 

--  )--(  

ــعَّع المحتفَظ به في   البلوتونيوم  -٤ ــول غير المشـ المفصـ
  أماكن أخرى 

  كغ) ٢(أقل من   كغ) ٢(أقل من 

    مالحظة

  ٤إلى   ١البلوتونيوم المشــــمول في البنود من   ‘١’ 
 أعاله، الذي يخص هيئات أجنبية.

--  )--(  

بأي شــكل من األشــكال المذكورة   البلوتونيوم  ‘٢’ 
أعاله، المحتفَظ ـبه في أـماكن  ٤إلى  ١في البنود من 

 .ببلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود المذكورة أعاله

--  )--(  

ــمول في البنود   البلوتونيوم  ‘٣’  أعاله،   ٤ -١المشـ
اً، قـبل وصـــــوـله إلى اـلدوـلة   والـجاري شـــــحـنه دولـي

 .المتلقية

--  )--(  

   



 

 المرفق جيم

  سويسرا

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه 
 المدنية المستهلَك  وقود المفاعالت

 

 

  ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية

  السابقة مدرجة بين قوسين)(أرقام السنة  
كغ من البلوتونيوم، مع   ١٠٠٠مقربةً الى أقرب 

كغ   ٥٠٠اإلشارة إلى الكميات التي تقل عن 
 كغ".  ٥٠٠بعبارة "أقل من 

ك في مواقع  البلوتونيوم -١ ــَ ــه الوقود المســـــتهل ــذي يحتوي ال
  المفاعالت المدنية.

  كغ)  ١٤ ٠٠٠(  كغ  ١٤ ٠٠٠

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

--  )--(  

اـلذي يحتوـيه الوقود المســـــتهلـَك المحتفَظ ـبه في   البلوتونيوم -٣
  أماكن أخرى.

  كغ)  ٦ ٠٠٠(  كغ  ٧ ٠٠٠

 

 مالحظة

لة لغرض التخلُّ  ‘١’ ــَ ص المباشـــر منها ســـتحتاج إلى مزيد من الدراســـة عندما تكون الخطط معالجة المواد المرسـ
  ص المباشر قد اتخذت شكالً ملموساً.المحددة للتخلُّ 

  التعاريف: ‘٢’

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

الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة المعالجة   يشــمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم :٢البند  -   
  لكنه لم يخضع بعُد إلعادة المعالجة.

الذي يحتويه الوقود المستهلك المرَسل لغرض   البلوتونيوم ‘٣’
  إعادة المعالجة والمحتفَظ به في أماكن ببلدان أخرى.

(يمكن أن يكون هذا البلوتونيوم على الشكل المذكور في  
أعاله أو على أّيٍ من األشكال المذكورة في البنود   ٢البند 
  من المرفق باء.) ٣إلى  ١من 

  (صفر كغ)  صفر كغ 

 




