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عامتوزيع 

 عربي
نكليزيإاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

 رسالة وردت من ألمانيا بشأن سياساتها
 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 بيانات بشأن التصرف في البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء

  

 

فوية، مؤرخة   -١ ّقت األمانة مذكرة ش طس  ٢٦تل مانيا ٢٠١٩آب/أغس لدائمة لجمهورية أل ، من البعثة ا
ياً مع التزاماتها بموجب  االتحادية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدّمت حكومة ألمانيا في مرفقاتها، تماش

ة " ة إلدارة البلوتونيوم" (الواردة في الوثيق ادئ التوجيهي ة  ١/549INFCIRCالمب ارس  ١٦المؤرخ  ١٩٩٨آذار/م
"المبادئ التوجيهية") ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية،  ار إليها فيما يلي بـ نوية والمش األرقام الس

تهلك من  عع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس دتها من البلوتونيوم المدني غير المش ألرص
  .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١المفاعالت المدنية حتى 

من الكميات التقديرية لليورانيوم  -٢ اً بياناً يتض ديد اإلثراء  وقدمت حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية أيض الش
  .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

فوية المؤرخة   -٣ وء الطلب الذي أبدته حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية، في مذكرتها الش وعلى ض
مبر  ١ اتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧كانون األول/ديس ياس أن س المؤرخة  INFCIRC/549بش

فوية المؤرخة ) وفي م١٩٩٨آذار/مارس  ١٦ طس  ٢٦ذكرتها الش فوية ٢٠١٩آب/أغس ، ترد طيه المذكرة الش
  ومرفقاتها الطالع جميع الدول األعضاء عليها.

 

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

 

 البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا االتحادية
  لدى مكتب األمم المتحدة

  وسائر المنظمات الدولية في فيينا
  
 

 Pol-S1-467.55المرجع رقم: 
  ٣٦/١٩رقم المذكرة: 

  
 

 مذكرة شفوية
  

ائر المنظمات الدولية في فيينا أطيب  تهدي البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا االتحادية لدى مكتب األمم المتحدة وس
ّرفها أن تقدم مرفقاً طيه الوثائق التالية وفقا للمبادئ التوجيهية تحياتها إلى الوكالة الدولية للطا قة الذرية، ويش

 إلدارة البلوتونيوم:

  كل المبيّن في المرفق عع في ألمانيا، بالش دة البلوتونيوم المدني غير المش ة بأرص نوية الخاص األرقام الس
  باء من المبادئ التوجيهية المذكورة،

 كل المبيّن الكميات التقديرية للبلوتون تهلَك في ألمانيا، بالش يوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المس
  في المرفق جيم من المبادئ التوجيهية المذكورة،

  كل المبيّن في المرفق دال من المبادئ ديد اإلثراء في ألمانيا، بالش الكميات التقديرية لليورانيوم الش
  التوجيهية المذكورة،

 .٢٠١٨األول/ديسمبر كانون  ٣١وذلك حتى 

ائر المنظمات الدولية في فيينا هذه  وتغتنم البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا االتحادية لدى مكتب األمم المتحدة وس
 الفرصة كي تعرب من جديد عن أسمى آيات تقديرها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

  

 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٢٦فيينا، في 

  الختم

  

 إلى

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

 

  المرفق باء

  ألمانيا

 األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع

كانون  ٣١حتى  المجاميع (باألطنان المترية)
  ٢٠١٨األول/ديسمبر 

  (أرقام السنة السابقة
  ترد بين قوسين)

عَّع الموجود في مخازن المنتجات   -١ ول غير المش البلوتونيوم المفص
  بمحطات إعادة المعالجة.

٠٫٠(  ٠٫٠(  

نيع   ٢ عَّع في مرحلة اإلنتاج أو التص ول غير المش البلوتونيوم المفص
والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعَّعة شبه المصنَّعة أو 

نع الموجودة في محطا نيع الوقود أو غير المكتملة الص ت تص
  غيرها من محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

٠٫٠(  ٠٫٠(  

عَّع أو منتجات   ٣ البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المش
  مصنَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماكن أخرى.

٠٫٥(  ٠٫٠(  

  )٠٫٠(  ٠٫٠  البلوتونيوم المفصول غير المشعَّع الُمحتفَظ به في أماكن أخرى.  -٤

      ملحوظة:

أعاله، الذي يخص هيئات  ٤-١البلوتونيوم المشمول في البنود ‘ ١’ 
 أجنبية.

*    

يوم بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود ‘ ٢’   ٤-١البلوتونـ
مله البنود أعاله، الموجود في أماكن في بلدان أخ رى ولذا لم تش

 أعاله.

*    

مول في البنود ‘ ٣’  حنه  ٤-١البلوتونيوم المش أعاله، والجاري ش
 دولياً، قبل وصوله إلى الدولة المتلقية.

٠٫٠(  ٠٫٠(  

  

اء الجماعة األوروبية   * للطاقة الذرية (معاهدة اليوراتوم)، فإّن جميع المواد النووية هي وفقاً لمعاهدة إنش
مانات من قِبل اليوراتوم والوكالة الدولية للطاقة  ر في إطار الض ع للحص ِملك لالتحاد األوروبي وتخض
أن المواد  أن المواد "األلمانية" الموجودة خارج ألمانيا أو بش الذرية. وبالتالي، ال تتوافر بيانات بش

 نبية" الموجودة داخل ألمانيا."األج



٢ 

 

  جيمالمرفق 

  ألمانيا

  وقود المفاعالت المدنية المستهلَك الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع (باألطنان المترية)
  (أرقام السنة السابقة
  ترد بين قوسين)

تهَلك في مواقع   -١ لذي يحتويه الوقود المس البلوتونيوم ا
  المفاعالت المدنية.

١١٥٫٠(  ١١٧٫١(  

تهلَك في محطات   -٢ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
  إعادة المعالجة.

٠٫٠(  ٠٫٠(  

تهَلك المحتفَظ به   -٣ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
  في أماكن أخرى.

٦٫٠(  ٦٫٠(  

     ملحوظة:

ة عندما تتخذ  ‘١’ ر إلى مزيد من الدراس لة لغرض التخلص المباش تحتاج عملية معالجة المواد المرس س
  محدداً. خطط معينة بشأن التخلص المباشر شكالً 

  التعاريف:  ‘٢’

غ من المفاعالت ١البند  - فَرَّ ُ : يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـ
  المدنية؛

يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة   :٢البند  -  
 المعالجة لكن لم تتم إعادة معالَجته بعد.

  

اء الجماعة األوروبية للطاقة الذرية (معاهدة اليوراتوم)، فإّن جميع المواد النووية هي ِملك  وفقاً لمعاهدة إنش
مانات من قِبل اليوراتوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية.  ر في إطار الض ع للحص لالتحاد األوروبي وتخض

أن المواد "األلمانية" المو أن المواد "األجنبية" الموجودة وبالتالي، ال تتوافر بيانات بش جودة خارج ألمانيا أو بش
  داخل ألمانيا.

   



٣  

 

  المرفق دال

  ألمانيا

  الكميات التقديرية لليورانيوم الشديد اإلثراء

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع (باألطنان المترية)
  (أرقام السنة السابقة
  ترد بين قوسين)

  )٠٫٣٢(  ٠٫٣٢ الشديد اإلثراء الذي تحتويه مفاعالت بحوث.اليورانيوم   -١

عَّع) الموجود في   -٢ د اإلثراء (المش دي اليورانيوم الش
  مخازن.

٠٫٩٤(  ٠٫٩٤(  

  )٠٫٠١(  ٠٫٠١  اليورانيوم الشديد اإلثراء الموجود في أماكن أخرى.  -٣

  

 ال يوجد في ألمانيا أي مرفق لتصنيع اليورانيوم الشديد اإلثراء.

اء الجماعة األوروبية للطاقة الذرية (معاهدة اليوراتوم)، فإّن جميع المواد النووية هي ِملك  وفقاً لمعاهدة إنش
مانات من قِبل اليوراتوم والوكالة الدولية للطاقة ال ر في إطار الض ع للحص ذرية. لالتحاد األوروبي وتخض

أن المواد "األجنبية" الموجودة  أن المواد "األلمانية" الموجودة خارج ألمانيا أو بش وبالتالي، ال تتوافر بيانات بش
  داخل ألمانيا.

 




