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 رسالة وردت من سویسرا بشأن 
 سیاساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونیوم

 

 
 

من البعثة الدائمة لســویســرا لدى الوكالة الدولیة    2022شــباط/فبرایر    1تلقّت األمانة مذكرة شــفویة مؤرخة   -1
تماشــیاً مع التزاماتھا بمقتضــى "المبادئ التوجیھیة إلدارة   –للطاقة الذریة قدَّمت حكومة ســویســرا في ُمرفقاتھا  

ة   ــار إلیھـا فیمـا یلي    1998آذار/مـارس    16  المؤرخـة  INFCIRC/549  1البلوتونیوم" (الواردة في الوثیـق والمشـــ
األرقاَم الســــنویة ألرصــــدتھا من   –"المبادئ التوجیھیة") ووفقاً للمرفقین باء وجیم من المبادئ التوجیھیة   بـــــــــ

ــتھلَك   ــعَّع والكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة المســ البلوتونیوم المدني غیر المشــ
 .2021كانون األول/دیسمبر   31حتى  

ــة   -2 المؤرخ ــة  الشـــــفوی ــا  ــذكرتھ م في  ســـــویســـــرا  ــة  حكوم ــھ  عن ــت  أعرب ــذي  ال ــب  الطل وفي ضـــــوء 
ــمبر كانون 1 ــاتھا المتعلقة بإدارة البلوتونیوم (الوثیقة    1997 األول/دیسـ ــیاسـ ــأن سـ المؤرخة   INFCIRC/549بشـ

وُمرفقاتھا لكي تّطلع علیھا    2022ط/فبرایر  شـــبا 1)، ترد ّطیَّھ المذكرة الشـــفویة المؤرخة  1998 آذار/مارس 16
 جمیع الدول األعضاء 

 

 

 

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

 



INFCIRC/549/Add.4/26 
 الملحق 

 

 البعثة الدائمة لسویسرا 
 لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
 الدولیة في فیینا ولدى األمم المتحدة وسائر المنظمات 

 

 UN/IO-08/2022المذكرة رقم 

 

تھدي البعثة الدائمة لـسویـسرا لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا ولدى األمم المتحدة وـسائر المنظمات الدولیة  
فھا، وفقاً للفقرة   ــّرِ من "المبادئ التوجیھیة إلدارة   14في فیینا أطیب تحیاتھا إلى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ویش

نویة الخاصـة بأرصـدة البلوتونیوم   ، أن)INFCIRC/549البلوتونیوم" (الوثیقة   ل في المرفقات طیھ األرقاَم الـس ترـس
ك،   المســـــتھلــَ المــدنیــة  الــذي یحتویــھ وقود المفــاعالت  للبلوتونیوم  المــدني غیر المشـــــعَّع والكمیــات التقــدیریــة 

 .2021األول/دیسمبر   كانون 31 حتى

با، ولدى األمم المتحدة وســــائر المنظمات  وتغتنم البعثة الدائمة لســــویســــرا لدى منظمة األمن والتعاون في أورو
 الدولیة في فیینا ھذه الفرصة لتعرب مجدداً للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 المرفقات المذكورة

 [الختم] [التوقیع]  

 2022شباط/فبرایر    1فیینا، 

 

 

 نسخة إلى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة



 

 

 المرفق باء 

 سویسرا 

 األرقام السنویة ألرصدة البلوتونیوم المدني غیر المشعَّع

 

 2021كانون األول/دیسمبر  31حتى  المجامیع الوطنیة

(أرقام السنة السابقة مدرجة بین قوسین) مقربةً  
، مع  البلوتونیومكغ من  100الى أقرب  

كغ  50اإلشارة إلى الكمیات التي تقل عن 
 كغ"  50بعبارة "أقل من 

الموجود في   البلوتونیوم المفصـــــول غیر المشـــــعَّع -1
 مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة

-- )--( 

البلوتونیوم المفـصول غیر المـشعَّع في مرحلة اإلنتاج   -2
أو التصـنیع والبلوتونیوم الذي تحتویھ المنتجات غیر  

شـبھ المصـنَّعة أو غیر المكتملة الصـنع في  المشـعَّعة
أو غیرھــا من محطــات   الوقود  محطــات تصـــــنیع 

 التصنیع أو في أماكن أخرى.

-- )--( 

عَّع   -3 البلوتونیوم الذي یحتویھ وقود "موكس" غیر المـش
مواقع  في  أخرى  ــة  مصـــــنَّع ــات  منتج ــھ  تحتوی أو 

 المفاعالت أو في أماكن أخرى

-- )--( 

ــعَّع المحتفَظ بھ في  -4 ــول غیر المشـ البلوتونیوم المفصـ
 أماكن أخرى

 كغ) 2(أقل من  كغ 2أقل من 

   ملحوظة

المشـــــمول في البنود من    -‘1’   4إلى    1البلوتونیوم 
 أعاله، الذي تملكھ ھیئات أجنبیة.

-- )--( 

بأي شـكل من األشـكال المذكورة في   البلوتونیوم  -‘2’ 
من   أمــاكن   4إلى    1البنود  في  ــھ  ب المحتفَظ  أعاله، 

ببلدان أخرى والذي لم تشـملھ بالتالي البنود المذكورة  
 أعاله.

-- )--( 

 4إلى    1المشـــــمول في البنود من    البلوتونیوم   -‘3’ 
أعاله، والجاري ـشحنھ دولیاً، قبل وـصولھ إلى الدولة  

 المتلقیة.

-- )--( 



 المرفق جیم 

 سویسرا 

 الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ 
 المدنیة المستھلَك وقود المفاعالت

 

 2021كانون األول/دیسمبر  31حتى  المجامیع الوطنیة

 السنة السابقة مدرجة بین قوسین) (أرقام  
كغ من البلوتونیوم، مع  1000مقربةً الى أقرب 

كغ  500اإلشارة إلى الكمیات التي تقل عن 
 كغ"  500بعبارة "أقل من 

ك الموجود في   البلوتونیوم  -1 ذي یحتویـھ الوقود المســـــتھلـَ اـل
 مواقع المفاعالت المدنیة.

 كغ)  15 000( كغ  15 000

ك الموجود في  -2 ذي یحتویـھ الوقود المســـــتھلـَ اـل البلوتونیوم 
 محطات إعادة المعالجة.

-- )--( 

اـلذي یحتوـیھ الوقود المســـــتھلـَك المحتفَظ ـبھ في   البلوتونیوم  -3
 أماكن أخرى.

 كغ)  7 000( كغ 7 000

 

 ملحوظة

لة ألغراض التخلّص المباـشر منھا ـستتطلب مزیداً من النظر عندما تكون الخطط المحددة   ‘1’ معالجة المواد المرسـَ
 للتخلّص المباشر قد اتخذت شكالً ملموساً.

 التعاریف: ‘2’

غ من المفاعالت المدنیة؛ :1البند   -   یشمل الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود الُمفرَّ

اـلذي یحتوـیھ الوقوُد اـلذي َوَرَد إلى محـطات إـعادة    یشــــــمل الكمـیات التـقدیرـیة للبلوتونیوم  :2البند   - 
 المعالجة ولكنھ لم یخضع بعُد إلعادة المعالجة.

الذي یحتویھ الوقود المستھلك المرَسل ألغراض   البلوتونیوم  ‘3’
 إعادة المعالجة والمحتفَظ بھ في أماكن ببلدان أخرى.

 2(یمكن أن یكون ھذا البلوتونیوم بالـشكل المذكور في البند  
 3إلى   1أعاله أو بأّيٍ من األشـكال المذكورة في البنود من 

 من المرفق باء.)

 كغ) 0( كغ 0
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