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 عامتوزيع 

 عربً
 األصل: انكلٌزي

 نشـرة إعالميــة

 

 

 البلوتونيوم بإدارة المتعلقة سياساتها بشأن ألمانيا من وردت رسالة

 بيانات عن إدارة البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء

 

 

 

م مذ/ البعةذ  الداةمذ  لوميورٌذ  بلمانٌذا 2011نٌسذا//ببرٌل  22 تلقى المدٌر العام مذككر  فذيوٌ م مخر ذ  -1

االتحادٌ  لدى الوكال  الدولٌ  للطاق  الكرٌ  قدمت حكوم  بلمانٌا فً مرفقاتيذام طبقذاال اللتزاماتيذا بمووذل بالمبذاد  

 INFCIRC/549التووٌيٌذذ  ادار  البلوتونٌذذومب االذذوارد  فذذً الوةٌقذذ 
المفذذار و 1221آكار/مذذار   16المخر ذذ   1

إلٌيا فٌما ٌلً بـ بالمباد  التووٌيٌ ب( ووفقاال للمرفقٌ/ باء ووٌم م/ المباد  التووٌيٌ م األرقام السذنوٌ  ألرصذدتيا 

مذذ/ البلوتونٌذذوم المذذدنً مٌذذر المفذذع  والكمٌذذات التقدٌرٌذذ  مذذ/ البلوتونٌذذوم الذذكي ٌحتوٌذذه وقذذود الميذذاع ت المدنٌذذ  

 .2010كانو/ األول/دٌسمبر  31المستيلك حتى 

وقدمت حكوم  وميورٌ  بلمانٌا االتحادٌ  بٌضاال بٌانذاال ٌتضذم/ األرقذام السذنوٌ  ألرصذدتيا مذ/ الٌورانٌذوم  -2

 .2010كانو/ األول/دٌسمبر  31المدنً الفدٌد ااةراء حتى 

كانو/  1وعلى ضوء الطلل الكي ببدته حكوم  وميورٌ  بلمانٌا االتحادٌ  فً مككرتيا الفيوٌ  المخر    -3

المخر ذ    INFCIRC/549وم االوةٌقذ ـــذـإدار  البلوتونٌـــذـ  بـــذـا المتعلقـــذـأ/ سٌاساتيــذـبف 1221ول/دٌسذمبر األ

ومرفقاتيذا اطذ ج ومٌذ   2011نٌسذا//ببرٌل  22(م ترد طٌه المككر  الفذيوٌ  المخر ذ  1221آكار/مار   16

 الدول األعضاء علٌيا.

 

 
 (INFCIRC/549/Mod.1االوةٌق   2002آل/بمسط   11صدر تعدٌل للوةٌق  المككور  فً    1
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INFCRC/549/Add.2/14 

Attachment 

 

  

 البعة  الداةم  لوميورٌ  بلمانٌا االتحادٌ  

 األمم المتحد   لدى مكتل

 والمنظمات الدولٌ  األ رى فً فٌٌنا

 

 Pol 467.54  الرقم المروعً اٌروى اافار  إلى هكا الرقم عند الرّد(:

 26/2011 :المككر  رقم

 

 مككر  فيوٌ 

 

 األ ذرى فذً الدولٌذ  والمنظمذات المتحذد  مكتذل األمذم لدى لوميورٌ  بلمانٌا االتحادٌ  الداةم  البعة  تيدي 

المخر ذ   INFCIRC/549الوةٌقذ   وباافذار  إلذى الكرٌذ م للطاقذ  الدولٌذ  للوكال  العام المدٌر إلى تحٌاتيا بطٌل فٌٌنا

تتفرف بإب غ البٌانات المرفق  عذ/ رصذٌد البلوتونٌذوم المووذود فذً األراضذً األلمانٌذ   م1221آكار/مار   16

 .2010كانو/ األول/دٌسمبر  31حتى 

 

مذ/  2مذ/ المرفذق بذاء والسذخال  1لمانٌا بي مرفق اعاد  المعالو م فإ/ السذخال وحٌث إنه ال ٌوود فً ب 

وفٌما ٌ ص بٌ  مذواد تذم فذحنيا إلذى ال ذارخم وب اصذ  مذ/ بوذل إعذاد  معالوتيذام  المرفق وٌم ال ٌسرٌا/ علٌيا.

وهذو مذا  نذل األلمذانً.تود الحكوم  األلمانٌ  ب/ تفٌر إلى ب/ البٌانات المتعلق  بيكه المذواد مٌذر مووذود  لذدى الوا

 ٌنبغً مراعاته كلما است دمت البٌانات الحالٌ  ألمراض إحصاةٌ .

 

وٌوذري اسذت دام الٌورانٌذوم الفذدٌد  وبااضاف  إلى كلكم بُدِرخ طوعذاال رصذٌد الٌورانٌذوم الفذدٌد ااةذراء. 

ف بصذور  بساسذٌ  مذ/ وقذود والٌورانٌذوم الفذدٌد ااةذراء قٌذد الت ذزٌ/ ٌتذألّ  ااةراء فذً بعذض الميذاع ت البحةٌذ .

وتوود كمٌات بصغر  مستيلك ٌ ّص المياعل المرتي  الحرار  الحصوي القاج وهو موضوج فً برامٌل للت زٌ/.

وحٌث إنه ال ٌوود فً بلمانٌا بي نفاط ٌتعلذق بذإةراء فذدٌد  على فكل ساةل تتم مناولتيا فً مرافق بحةٌ  متنّوع .

 ٌورانٌوم الفدٌد ااةراء فً مرافق/بماك/ ضالع  فً بنفط  إةراء.للٌورانٌومم ف  ٌوود بي رصٌد م/ ال

 

وومٌذ  المذذواد النووٌذذ  المووذذود  دا ذذل دول االتحذذاد األوروبذذً هذذً ملذذك ل تحذذاد األوروبذذًم ممذذة  ال فذذً  

 وكال  التورٌد التابع  للٌوراتوم.

 

لمتحذذد  ولذذدى المنظمذذات الدولٌذذ  وتغتذذنم البعةذذ  الداةمذذ  لوميورٌذذ  بلمانٌذذا االتحادٌذذ  لذذدى مكتذذل األمذذم ا 

 األ رى فً فٌٌنا هكه اليرص  لتعرل م/ ودٌد للمدٌر العام للوكال  الدولٌ  للطاق  الكرٌ  ع/ بسمى آٌات تقدٌرها.

 

 

 2011نٌسا//ببرٌل  22فٌٌنام 

 

 ] تم[

 

 السٌدإلى 

 المدٌر العام للوكال  الدولٌ  للطاق  الكرٌ 

 فٌٌنا 1400



 

 

  

 المرفق باء

 بلمانٌا

 قام السنوٌ  ألرصد  البلوتـونٌوم مٌر المفعـّ  المدنًاألر

 2010كانو/ األول/دٌسمبر  31حتى  الموامٌ  اباألطنا/ المترٌ (

 ابرقام السن  السابق  ترد بٌ/ قوسٌ/(

البلوتونٌوم الميصذول مٌذر المفذع  المووذود فذً م ذاز/  -1

 المنتوات بمحطات إعاد  المعالو .

 اال فًء( ال فًء

البلوتونـٌوم الميصول مٌر المفّع  فذً مرحلذ  اانتذاخ بو  -2

التصذذذذنٌ  والبلوتونٌذذذذوم الذذذذكي تحتوٌذذذذه المنتوذذذذات مٌذذذذر 

ع  فذذبه المصذذن ع  بو مٌذذر الوذذاهز  فذذً محطذذات  المفذذع 

تصذذنٌ  الوقذذود بو مٌرهذذا مذذ/ محطذذات التصذذنٌ  بو فذذً 

 بماك/ ب رى.

0,0 (0,0) 

ٌذر المفعذـّ  بو البلوتونـٌوم الكي ٌحتوٌه وقود بموك ب م -3

منتوذذات مصنذذـ ع  ب ذذرى فذذً مواقذذ  الميذذاع ت بو فذذً 

 بماك/ ب رى.

5,1 (5,4*) 

البلوتونذذذـٌوم الميصذذذول مٌذذذر المفعذذذـّ  المحذذذتي ظ بذذذه فذذذً  -4

 بماك/ ب رى.

0,0 (0,0) 

 ملحوظ :

بعذ هم  4إلذى  1البلوتونٌوم المفمول فً البنذود  ‘1’ 

 الكي تملكه هٌةات بونبٌ .

* 

 

وتونٌوم بأي فكل م/ األفذكال المذككور  فذً البل ‘2’ 

بع هم المحتي ظ به فً بماك/ فذً  4إلى  1البنود 

 بلدا/ ب رى ولكا ال تفمله البنود بع ه.

* 

 

بعذ هم  4إلذى  1البلوتونـٌوم المفمول فً البنود  ‘3’ 

الوذذاري فذذحنه دولٌذذاالم قبذذل وصذذوله إلذذى الدولذذ  

 المتلقـٌّ .

0,0 (0,0) 

 ٌانات ع/ المواد المووود   ارخ بلمانٌا بو ع/ المواد باألونبٌ ب المووود  دا ل بلمانٌا.ال تتوّفر ب *

الوكالذ  ضذمانات مذ/ وانذل وت ضذ  للحصذر فذً إطذار الفومٌ  تلك المواد هً ملك ل تحذاد األوروبذً 

 .ٌوراتوموال للطاق  الكرٌ  الدولٌ 

 



 
 

 
 

 المرفق وٌم

 بلمانٌا

 م الكي ٌحتوٌه الوقود المستيلك فً المياع ت المدنٌ الكمٌات التقدٌرٌ  للبلوتونـٌو

 2010كانو/ األول/دٌسمبر  31حتى  الموامٌ  اباألطنا/ المترٌ (

 ابرقام السن  السابق  ترد بٌ/ قوسٌ/(

البلوتونذذذـٌوم الذذذكي ٌحتوٌذذذه الوقذذذود المسذذذتيلك فذذذً مواقذذذ   -1

 المياع ت المدنٌ .
20,1 (16,2) 

وٌذذه الوقذذود المسذذتيلك فذذً محطذذات البلوتونذذـٌوم الذذكي ٌحت -2

 إعاد  المعالو .
 ال فًء ال فًء

البلوتونـٌوم الكي ٌحتوٌه الوقذود المسذتيلك المحذتي ظ بذه فذً  -3

 بماك/ ب رى.
6,0 (5,2) 

 ملحوظ :

ل  بغرض الت لص المبافذر لمزٌذد مذ/ الدراسذ م وكلذك عنذدما تكذو/  ‘1’ سٌلزم إ ضاج معالو  المواد المرس 

 ص  للت لـّص المبافر قد ات كت فك ال ملموساال.المحطات الم ص

 تعارٌف: ‘2’

غ مذذ/  :1البند  - ٌغطذذً الكمٌذذات التقدٌرٌذذ  للبلوتونٌذذوم الذذكي ٌحتوٌذذه الوقذذود الُميذذر 

 المياع ت المدنٌ ؛

ٌغطذذً الكمٌذذات التقدٌرٌذذ  للبلوتونٌذذوم الذذكي ٌحتوٌذذه الوقذذود الذذوارد إلذذى محطذذات إعذذاد   :2البند  -

 م تتم إعاد  معالوته بعد.المعالو  لك/ ل

البلوتونٌذذذوم الذذذكي ٌحتوٌذذذه وقذذذود مسذذذتيلك بُرِسذذذل لغذذذرض  ‘3’

 إعاد  المعالو  والمووود فً بماك/ فً بلدا/ ب رى.

اٌمك/ ب/ ٌكو/ هكا البلوتونٌذوم بالفذكل المذككور فذً البنذد 

مذ/  3-1بع ه بو بأيٍّ م/ األفكال المككور  فذً البنذود  2

 المرفق باء.(

*  

 تتوّفر بٌانات ع/ المواد المووود   ارخ بلمانٌا بو ع/ المواد باألونبٌ ب المووود  دا ل بلمانٌا.ال  *

 الوكالذ  الدولٌذ ضمانات م/ وانذل وت ض  للحصر فً إطار الفومٌ  تلك المواد ملك االتحاد األوروبً 

 .ٌوراتوموال للطاق  الكرٌ 

 



 

 
 

 المرفق دال

 بلمانٌا

 نٌوم الفدٌد ااةراءالكمٌات التقدٌرٌ  للٌورا

 2010كانو/ األول/دٌسمبر  31حتى  الموامٌ  اباألطنا/ المترٌ (

 ابرقام السن  السابق 

 مدرو  بٌ/ قوسٌ/(

الٌورانٌذذوم الفذذدٌد ااةذذراء الذذكي تحتوٌذذه ميذذاع ت  -1

 بحةٌ .

0,22 (0,12) 

الٌوارنٌذذوم الفذذدٌد ااةذذراء االمفذذع ( الذذكي تحتوٌذذه  -2

 الم از/

0,23 (0,13) 

 (0,03) 0,03 الٌورانٌوم الفدٌد ااةراء المووود فً بماك/ ب رى -3

 ال ٌوود فً بلمانٌا بي مرفق م تص بتصنٌ  الٌورانٌوم الفدٌد ااةراء. 

الوكالذ  ضذمانات مذ/ وانذل وت ضذ  للحصذر فذً إطذار الفومٌ  تلك المواد هً ملك ل تحذاد األوروبذً 

 .ٌوراتوموال للطاق  الكرٌ  الدولٌ 

 

 




