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 رسالة وردت من ألمانيا بشأن سياساتھا
 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 بيانات عن إدارة البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء

  
 
 
ة ٢٠١٥تموز/يوليه  ٩تلقّت األمانة مذكرة شفوية، مؤرخة   -١ ا االتحادي ة ألماني ة لجمھوري ة الدائم ، من البعث

ا بموجب " ع التزاماتھ ياً م ا، تماش ي مرفقاتھ ا ف ة ألماني ّدمت حكوم ة، ق ة الذري ة للطاق ة الدولي دى الوكال ادئ ل المب
ة  ي الوثيق واردة ف وم" (ال ة إلدارة البلوتوني ة  ١ INFCIRC/549التوجيھي ارس  ١٦المؤرخ ار  ١٩٩٨آذار/م والمش

ام السنوية ألرصدتھا  ة، األرق ادئ التوجيھي إليھا فيما يلي بـ"المبادئ التوجيھية") ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المب
اعالت من  تھلَك من المف ود المس ه الوق ذي يحتوي وم ال ة للبلوتوني ات التقديري البلوتونيوم المدني غير المشعع والكمي

  .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١المدنية حتى 

راء   -٢ وم شديد اإلث ة لليوراني ات التقديري اً يتضمن الكمي وقدمت حكومة جمھورية ألمانيا االتحادية أيضاً بيان
  .٢٠١٤األول/ديسمبر كانون  ٣١حتى 

ذكرتھا الشفوية المؤرخة   -٣ انون  ١وفي ضوء الطلب الذي أبدته حكومة جمھورية ألمانيا االتحادية، في م ك
آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549بشأن سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧األول/ديسمبر 

ة ١٩٩٨ فوية المؤرخ ذكرتھا الش ي م ه تموز/ ٩) وف ل ٢٠١٥يولي ن أج ا م فوية ومرفقاتھ ذكرة الش ه الم رد طيَّ ، ت
  إطالع جميع الدول األعضاء عليھا.

  

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

 

 البعثة الدائمة لجمھورية ألمانيا االتحادية
 لدى مكتب األمم المتحدة
 في فيينا وسائر المنظمات الدولية

  Wi-1-467.54الرقم المرجعي: 
  ٢٧/٢٠١٥رقم المذكرة: 

  مذكرة شفوية

ا أطيب  ة في فيين تھدي البعثة الدائمة لجمھورية ألمانيا االتحادية لدى مكتب األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولي
ائق التا ه الوث دم طي ّرفھا أن تق ة، ويش ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال ً تحياتھا إل ا ة وفق ة إلدارة  لي ادئ التوجيھي للمب

  البلوتونيوم:

ّين في المرفق  - ا، بالشكل المب األرقام السنوية الخاصة بأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشّعع في ألماني
  باء من المبادئ التوجيھية المذكورة،

اعالت  - تھلَك من المف ود المس ه الوق ا، بالشكل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتوي ة في ألماني المدني
  المبّين في المرفق جيم من المبادئ التوجيھية المذكورة،

ادئ  - ن المب ق دال م ي المرف ّين ف كل المب ا، بالش ي ألماني راء ف ديد اإلث وم ش ة لليوراني ات التقديري الكمي
  التوجيھية المذكورة

  .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

ذه وتغتنم البعثة  ا ھ ة في فيين ائر المنظمات الدولي الدائمة لجمھورية ألمانيا االتحادية لدى مكتب األمم المتحدة وس
  الفرصة كي تعرب من جديد عن أسمى آيات تقديرھا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

  

  [ختم] [توقيع]        

  ٢٠١٥تموز/يوليه  ٩فيينا،         

  

  

 
  

  إلى
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ا الدوليمركز فيين



 

 

  المرفق باء

  ألمانيا

  األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشّعع

  
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع (باألطنان المترية)

 (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

ر المشعع الموجود في مخازن   -١ البلوتونيوم المفصول غي
 المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

٠٫٠ ٠٫٠ 

ة   -٢ ع الموجود في مرحل عَّ ر المش البلوتونـيوم المفصول غي
ه المنتجات  ذي تحتوي وم ال اإلنتاج أو التصنيع، والبلوتوني

نَّعة أو  به المص عة ش عَّ ر المش نع غي ة الص ر مكتمل غي
ن  ا م ود أو غيرھ نع الوق ات ص ي محط ودة ف الموج

 محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

٠٫٠( ٠٫٠( 

ـّع أو   -٣ البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشع
ي  اعالت أو ف ع المف ي مواق رى ف ـَّعة أخ ات مصن منتج

 أماكن أخرى.

٣٫٠( ٢٫١(* 

ي   -٤ ه ف تَفظ ب ـّع الُمح ر المشع ول غي ـيوم المفص البلوتون
 أماكن أخرى.

٠٫٠( ٠٫٠( 

  ملحوظة:

ود   ‘١’   ي البن مول ف ـيوم المش اله،  ٤-١البلوتون أع
 الذي يخص ھيئات أجنبية.

*  

البلوتونـيوم بأي شكل من األشكال المذكورة في   ‘٢’  
دان  ٤-١البنود  أعاله، الموجود في أماكن في بل

 أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله.

*  

ود   ‘٣’   ي البن مول ف ـيوم المش اله،  ٤-١البلوتون أع
ة  ى الدول ل وصوله إل اً، قب والجاري شحنه دولي

 المتلقِّية.

٠٫٠( ٠٫٠( 

ة   * اء الجماع دة إنش ام حسب معاھ ذ ع وم)، من دة اليورات ة (معاھ ة الذري ة للطاق ع  ١٩٥٧األوروبي وجمي
وم  ل اليورات ن قِب ار الضمانات م ي إط ي وتخضع للحصر ف اد األوروب ك لالتح ي ِمل ة ھ واد النووي الم
ا أو  ة" الموجودة خارج ألماني واد "األلماني ات عن الم وّفر بيان ذلك ال تت والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ل

 مواد "األجنبية" الموجودة داخل ألمانيا.عن ال



 

 

  المرفق جيم

  ألمانيا

  الكميات التقديرية للبلوتونـيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستھلَك

  
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع (باألطنان المترية)

 (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

ع   -١ ي مواق تھلَك ف ود المس ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون
 المفاعالت المدنية.

١٠٣٫٥( ١٠٧٫٠( 

ات   -٢ ي محط تھلَك ف ود المس ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون
 إعادة المعالجة.

٠٫٠ ٠٫٠ 

ه في   -٣ تَفظ ب تھلَك المح البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المس
 أماكن أخرى.

٦٫٠( ٦٫٠( 

  ملحوظة:

دما تكون الخطط المحددة   ‘١’ سيلزم تناول معالجة المواد المرسلَة للتخلص المباشر بالمزيد من الدراسة عن
 للتخلص المباشر قد أخذت شكالً ملموساً.

  التعاريف:  ‘٢’

  يشمل الكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الذي تفرغه المفاعالت المدنية؛  :١البند   

ي محطات   :٢البند    لمه ف م تس ذي ت ود ال ه الوق ذي يحتوي وم ال ة من البلوتوني ات التقديري يشمل الكمي
 إعادة المعالجة لكنه لم ُيعالَج بعُد.

ل لغرض البلوتونيوم الذي يحتويه ا  ‘٣’ لوقود المستھلك المرَس
  إعادة المعالجة والمحتَفظ به في أماكن ببلدان أخرى.

د    ذكور في البن (يمكن أن يكون ھذا البلوتونيوم بالشكل الم
ن  ٢ ود م ي البن ذكورة ف كال الم ن األش أيٍّ م اله أو ب أع
 بالمرفق باء.) ٣إلى  ١

*  

ة   * اء الجماع دة إنش ام حسب معاھ ذ ع وم)، من دة اليورات ة (معاھ ة الذري ة للطاق ع  ١٩٥٧األوروبي وجمي
وم  ل اليورات ن قِب ار الضمانات م ي إط ي وتخضع للحصر ف اد األوروب ك لالتح ي ِمل ة ھ واد النووي الم
ا أو  ة" الموجودة خارج ألماني واد "األلماني ات عن الم وّفر بيان ذلك ال تت والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ل

 مواد "األجنبية" الموجودة داخل ألمانيا.عن ال

  



 

  المرفق دال

  ألمانيا

  الكميات التقديرية لليورانيوم شديد اإلثراء

  
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجاميع (باألطنان المترية)

 (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

اعالت   -١ ه مف ذي تحتوي راء ال ديد اإلث وم ش اليوراني
 بحوث.

٠٫٢٧( ٠٫٣٠( 

ي   -٢ ود ف ّعع) الموج راء (المش ديد اإلث وم ش اليوارني
 مخازن

٠٫٩٣( ٠٫٩٣( 

 )٠٫٠٣( ٠٫٠٣ اليورانيوم شديد اإلثراء الموجود في أماكن أخرى.  -٣

  

  

  ال يوجد في ألمانيا أي مرفق لتصنيع اليورانيوم شديد اإلثراء.
ة  ١٩٥٧حسب معاھدة إنشاء الجماعة األوروبية للطاقة الذرية (معاھدة اليوراتوم)، منذ عام  واد النووي وجميع الم

ة للطاق ة الدولي وم والوكال ل اليورات ن قِب ار الضمانات م ي إط ي وتخضع للحصر ف اد األوروب ك لالتح ة ھي ِمل
ة" الموجودة  واد "األجنبي ا أو عن الم ة" الموجودة خارج ألماني واد "األلماني الذرية. لذلك ال تتوّفر بيانات عن الم

 داخل ألمانيا.

  




