
 

 
 الوآالة الدولية للطاقة الذريـة

 نشـرة اعالميــة
 

 رسالة وردت من حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية عن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 وتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراءبيانات عن إدارة البل

ة   -1 فوية مؤرخ رة ش ام مذآ ر الع ى المدي رين األول1تلق توبر / تش يا  2002أآ ة ألمان ة لجمهوري ثة الدائم ن البع  م
يا بموجبها            ة ألمان ة قامت حكوم دى الوآال ة ل " المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم" وفقا اللتزاماتها بمقتضى –االتحادي

وارد ( يقة   ال  بتقديم بيانات عن رصيد البلوتونيوم الموجود -) 1998مارس  / آذار16 المؤرخة   INFCIRC/549ة في الوث
 .2001ديسمبر / آانون األول31في أراضي ألمانيا حتى 

 
 قدمت حكومة جمهورية ألمانيا         2002أآتوبر   / تشرين األول    1وفي مرفق آخر لمذآرتها الشفوية المؤرخة              -2

 .2001ديسمبر / آانون األول31بيانا عن رصيدها من اليورانيوم الشديد اإلثراء حتى االتحادية أيضا 
 
ديسمبر / آانون األول  1وعلى ضوء الطلب الذي أبدته جمهورية ألمانيا االتحادية في مذآرتها الشفوية المؤرخة              -3

، ترد طيه   )1998مارس  / آذار 16ة   المؤرخ  INFCIRC/549الوثيقة  ( بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم         1997
 .  و مرفقاتها من أجل اطالع جميع الدول األعضاء2002أآتوبر / تشرين األول1نصوص المذآرة الشفوية المؤرخة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. توفيرا للنفقات، ُطِبَع من هذه الوثيقة عدد محدود من النسخ
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INFCIRC/549/Add.2/5 
Attachment 

 الملحــق
 

التحادية لدى مكتب األمم المتحدة لجمهورية ألمانيا ا البعثة الدائمة
 فيينا والمنظمات الدولية األخرى،

Ref :467.53 
35/02 Note No : 

Ge/kb 
 
 

 مذآرة شفوية
 

تهدي البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا االتحادية لدى مكتب األمم المتحدة  والمنظمات الدولية األخرى في فيينا                       
 124/97ولية للطاقة الذرية؛ ويشرفها أن تشير إلى مذآرتها الشفوية رقم                     أطيب تحياتها إلى مدير عام الوآالة الد            

 التي تتضمن مبادئ توجيهية تحدد السياسات التي قررت حكومة جمهورية                1997ديسمبر  / آانون األول   1المؤرخة  
 .ألمانيا االتحادية أن تطبقها على عملية إدارة البلوتونيوم

 
ادية في هذه المذآرة، تمشيا مع التزام ألمانيا بموجب المبادئ التوجيهية،              وترفق حكومة جمهورية ألمانيا االتح      

 .2001ديسمبر / آانون األول31بيانات عن رصيد البلوتونيوم الموجود في أراضي ألمانيا حتى 
 

 من المرفق جيم ال       2 من المرفق باء و      1ولما آانت ألمانيا خالية من أي مرافق إعادة معالجة فإن السؤالين                    
وفيما يخص أي مواد تم شحنها إلى الخارج، خصيصا بغرض إعادة معالجتها، تود ألمانيا أن تشير إلى                      .طبقان عليها ين

 .فينبغي مراعاة ذلك عند استخدام البيانات الحالية ألغراض إحصائية .عدم توافر البيانات المتعلقة بمثل هذه المواد
 

ويستخدم اليورانيوم الشديد اإلثراء في بعض       . الشديد اإلثراء  وباإلضافة إلى ذلك أدرج طوعا رصيد اليورانيوم        
ويتألف اليورانيوم الشديد اإلثراء الجاري تخزينه، أساسا، من وقود مستهلك خاص بالمفاعل العالي                  .المفاعالت البحثية 

 مرافق  وهناك آميات أصغر على شكل سائب تتم مناولتها في              .الحرارة الحصوي القاع موضوع داخل براميل خزن          
ولما آانت ألمانيا خالية من أي نشاط يتعلق باليورانيوم الشديد اإلثراء فال يوجد رصيد من اليورانيوم                           .بحثية متنوعة 

 .أماآن تشارك في أنشطة إثراء/الشديد اإلثراء في مرافق
 
 

 إلى السيد محمد البرادعي، مدير عام
 الوآالة الدولية للطاقة الذرية

Vienna International Centre 
1400 Vienna 
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إن جميع المواد النووية الموجودة داخل دول االتحاد األوروبي هي ملك االتحاد األوروبي الذي تمثله وآالة                      
 . اليوراتوم المختصة باإلمدادات

 
ينا وتغتنم البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا االتحادية لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في في                     

 .هذه الفرصة لتعرب من جديد لمدير عام الوآالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها
 
 
 

 2002أآتوبر / تشرين األول1فيينا، في       



ANNEX B 

 المرفق باء
 ألمانيا

 
 األرقام السنوية  الخاصة بالمقتنيات من البلوتونيوم المدني غير المشعع

 
تى  انون 31ح  آ

مبر  /األول ام (2001ديس أرق
 )السنة السابقة ترد بين قوسين

 )باألطنان المترية(المجاميع 

    
البلوتونيوم المفصول غير المشعع في المنتجات الموجودة في محطات                  ال يوجد )ال يوجد(

 إعادة المعالجة
1- 

    
البلوتونيوم المفصول غير المشعع في مرحلة اإلنتاج أو الصناعة                               0ر3 )0ر44(

 الذي تحتويه المنتجات غير المشععة شبه المصنعة أو شبه                والبلوتونيوم
الجاهزة في محطات صنع الوقود أو غيرها من محطات الصناعة أو في              

 أماآن أخرى 

2- 

    
غير المشعع أو منتجات مصنعة      " موآس"البلوتونيوم الذي يحتويه وقود       *9ر0 )7ر48(

 أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماآن أخرى
3- 

    
 1ر6 )1ر10(

 
 -4 البلوتونيوم المفصول غير المشعع الموجود في أماآن أخرى

    
  

** 
:ملحوظة أعاله، الذي تملكه هيئات أجنبية 4-1البلوتونيوم المشمول في البنود  ‘1‘

 
    
  

** 
 أعاله،  4-1البلوتونيوم في أي شكل من األشكال المذآورة في البنود            ‘2‘

 ن في بلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعالهالذي يوجد في أماآ
 

    
 أعاله، والجاري نقله دوليا، قبل       4-1البلوتونيوم المشمول في البنود       ‘3‘  

 وصوله الى الدولة المتلقية
 

    
 * تنظيف مرفق تصنيع سابق تمهيدا إلخراجه من الخدمة تماما  
    
ارج ألمانيا أو عن المواد             ال تتوافر بيانات عن المواد الموجودة خ                     

فجميع تلك المواد ملك االتحاد                 .الموجودة داخل ألمانيا       " األجنبية"
 .األوروبي

** 



ANNEX C 

 المرفق جيم

 ألمانيا

 

 الكميات التقريبية من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلك
 

تى  انون 31ح  آ
مبر  /األول ام (2001ديس أرق

 )ين قوسينالسنة السابقة ترد ب

 )باألطنان المترية(المجاميع 

    
 -1 .البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في مواقع المفاعالت المدنية 46ر3 )41ر24(
    

 -2 .البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في محطات إعادة المعالجة ال يوجد ال يوجد
    
 -3 .ويه الوقود المستهلك في أماآن أخرىالبلوتونيوم الذي يحت 5ر47 )5ر47(
    
:ملحوظة   
من الضروري القيام بمزيد من الدراسة لعملية معالجة المواد المرسلة                     

بغرض التخلص المباشر، وذلك عندما تكون الخطط الخاصة بالتخلص               
 .المباشر قد اتخذت شكلها المجسد

’1’ 

    
 ‘2‘ التعاريف  
قديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود         يشمل الكميات الت    

 ؛الذي تفرغه المفاعالت المدنية
  1البند  -

 يشمل الكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود             
 .الذي تم تسلمه في محطات إعادة المعالجة لكنه لم يعالج بعد

  2البند  -

  
** 

ض إعادة معالجته والموجود      البلوتونيوم الذي يحتويه وقود مستهلك بغر        
 .في أماآن داخل بلدان أخرى

‘3‘ 

 أعاله أو   2يمكن أن يكون هذا البلوتونيوم على الشكل المذآور في البند            (  
 ) من المرفق باء3 إلى 1على أي أشكال أخرى مذآورة في البنود من 

 

ال تتوافر بيانات عن المواد الموجودة خارج ألمانيا أو عن المواد                                   
فجميع تلك المواد ملك االتحاد                 .الموجودة داخل ألمانيا       " جنبيةاأل"

 .األوروبي

** 

 

 



ANNEX D 

 المرفق دال
 ألمانيا

 
 الكميات التقديرية من اليورانيوم الشديد اإلثراء

 
ديسمبر / آانون األول  31حتى  

ابقة  (2001 نة الس ام الس أرق
 )ترد بين قوسين

 )باألطنان المترية(المجاميع 

    
 -1 .اليورانيوم الشديد اإلثراء الذي تحتويه مفاعالت بحثية 0ر07 )0ر05(
    
 -2 الذي تحتويه المخازن) المشعع(اليوارنيوم الشديد اإلثراء  0ر73 )0ر53(
    
 -3 اليورانيوم الشديد اإلثراء السائب الشكل 0ر03 )0ر06(
    
ورانيوم ال يوجد في ألمانيا مرفق مختص بتصنيع أو بإعادة معالجة الي                         

 .فجميع تلك المواد ملك االتحاد األوروبي .الشديد اإلثراء
 

 
 
 
 


