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 عامتوزیع 

 عربي
 نكلیزي إاألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 

 رسالة وردت من ألمانیا بشأن سیاساتھا 
 المتعلقة بإدارة البلوتونیوم

 بیانات بشأن التصرف في البلوتونیوم والیورانیوم الشدید اإلثراء

 

 

، من البعثة الدائمة لجمھوریة ألمانیا االتحادیة  ۲۰۲۰آب/أغسـطس  ۱۲األمانة مذكرة شـفویة، مؤرخة ت تلق -۱
ة للـطاـقة اـلذرـیة، ـقد ادئ  ـلدى الوـكاـلة اـلدولـی اً مع التزاـماتـھا بموـجب "المـب ـــی اتـھا، تـماشــ ا في مرفـق انـی ـمت حكوـمة ألـم

والمشار إلیھا    ۱۹۹۸آذار/مارس   ۱٦المؤرخة  INFCIRC/549۱التوجیھیة إلدارة البلوتونیوم" (الواردة في الوثیقة 
ووفقاً للمرفقین باء وجیم من المبادئ التوجیھیة، األرقام السـنویة ألرصـدتھا من  فیما یلي بــــــ"المبادئ التوجیھیة")

ن المفاعالت المدنیة  البلوتونیوم المدني غیر المـشعع والكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المـستھلك م
 .۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱حتى 

ــمن الكمیات التقدیریة للیورانیوم الشــدید اإلثراء   -۲ ــاً بیاناً یتض وقدمت حكومة جمھوریة ألمانیا االتحادیة أیض
 .۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱حتى 

كانون  ۱الشـفویة المؤرخة  وعلى ضـوء الطلب الذي أبدتھ حكومة جمھوریة ألمانیا االتحادیة، في مذكرتھا -۳
ة  ۱۹۹۷األول/دیســـــمبر  إدارة البلوتونیوم (الوثیـق ة ـب ا المتعلـق ــاتـھ اســـ ــأن ســــــی المؤرخـة   INFCIRC/549بشـــ

ــفویة المؤرخة ۱۹۹۸آذار/مارس  ۱٦ ــطس  ۱۲) وفي مذكرتھا الشـ ــفویة  ۲۰۲۰آب/أغسـ ، ترد طیھ المذكرة الشـ
   ومرفقاتھا الطالع جمیع الدول األعضاء علیھا.

 

 
 ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثیقة  ۲۰۰۹آب/أغسطس  ۱۷یل لھذه الوثیقة في صدر تعد ۱



INFCIRC/549/Add.2/23 
 حقالمل

 

 البعثة الدائمة لجمھوریة ألمانیا االتحادیة
 لدى مكتب األمم المتحدة

 وسائر المنظمات الدولیة في فیینا
 

 

 Wi-S1-467.54الرقم المرجعي: 

 2020 / 16رقم المذكرة: 
 
 

 مذكرة شفویة
 

ــائر المنظمات الدولیة في فیینا أطیب   تھدي البعثة الدائمة لجمھوریة ألمانیا االتحادیة لدى مكتب األمم المتحدة وسـ
فـھا أن تـقدم طـیھ الوـثائق الـتالـیة وفـقاً للمـبادئ التوجیھـیة إلدارة  تحـیاتـھا إلى الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة، ویشـــــر

 البلوتونیوم:
 

ــنویة الخاصــة ب − ــكل المبیَّ األرقام الس ــعَّع في ألمانیا، بالش ن في أرصــدة البلوتونیوم المدني غیر المش
 المرفق باء من المبادئ التوجیھیة المذكورة،

الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة المســــتھلَك في ألمانیا، بالشــــكل   −
 ن في المرفق جیم من المبادئ التوجیھیة المذكورة،المبیَّ 

ن في المرفق دال من المبادئ  الكمیات التقدیریة للیورانیوم الشــدید اإلثراء في ألمانیا، بالشــكل المبیَّ  −
 التوجیھیة المذكورة.

 
 .۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱حتى 

 
ذه  وتغتنم البعـثة الدائـمة لجمھوریة ألـمانـیا االتـحادیة لدى مكـتب األمم المتـحدة وســـــائر المنظـمات الدولـیة في فییـنا ھـ 

 داً للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.الفرصة لكي تعرب مجد
 

 ۲۰۲۰آب/أغسطس  ۱۲فیینا، في 
 [توقیع] [ختم]

 
 إلى

International Atomic Energy Agency 
VIC 

Wagramer Strasse 5 
1400 Vienna 



 

 

 المرفق باء 
 ألمانیا

 
 األرقام السنویة ألرصدة البلوتونیوم المدني غیر المشعَّع 

 
كانون  ۳۱حتى  المجامیع (باألطنان المتریة)

 ۲۰۱۹األول/دیسمبر 
 (أرقام السنة السابقة
 ترد بین قوسین)

الموجود في مخازن المنتجات  البلوتونیوم المفصــول غیر المشــعَّع  -۱
 بمحطات إعادة المعالجة.

۰٫۰ )۰٫۰( 

البلوتونیوم المفصــول غیر المشــعَّع في مرحلة اإلنتاج أو التصــنیع   -۲
والبلوتونیوم الذي تحتویھ المنتجات غیر المـشعَّعة ـشبھ المـصنَّعة أو  
غیر المكتمـلة الصـــــنع الموجودة في محـطات تصـــــنیع الوقود أو  

 التصنیع أو في أماكن أخرى. غیرھا من محطات

۰٫۰ )۰٫۰( 

ــعَّع، بما في ذلك   -۳ البلوتونیوم الذي یحتویھ وقود "موكس" غیر المش
ل داـخل قلوب المـفاعالت قـبل  وقود "موكس" غیر المشـــــعَّع الُمحمـَّ 

ھ   اـلھ، أو غیره من البلوتونیوم غیر المشـــــعَّع اـلذي تحتوـی اســـــتعـم
 أو في أماكن أخرى.عة أخرى في مواقع المفاعالت منتجات مصن

۰٫۰ )۰٫۰( 

 )۰٫۰( ۰٫۰ البلوتونیوم المفصول غیر المشعَّع الُمحتفَظ بھ في أماكن أخرى. -٤

    ملحوظة:

أعاله، الذي یخص ھیئات   ٤-۱‘ البلوتونیوم المـشمول في البنود ۱’ 
 أجنبیة.

*  

 ٤-۱بأي ـشكل من األـشكال المذكورة في البنود ‘ البلوتونــــــیوم ۲’ 
أعاله، الموجود في أـماكن في بـلدان أخرى وـلذا لم تشـــــمـلھ البنود  

 أعاله.

*  

ــمول في البنود ‘ البلوتونیوم ۳’  ــحنھ   ٤-۱المشـ أعاله، والجاري شـ
 دولیاً، قبل وصولھ إلى الدولة المتلقیة.

۰٫۰ )۰٫۰( 

 
جمیع المواد النووـیة ھي  للـطاـقة اـلذرـیة (مـعاـھدة الیوراتوم)، ـفإنوفـقاً لمـعاـھدة إنشـــــاء الجـماـعة األوروبـیة  *

ِملك لالتحاد األوروبي وتخضـــع للحصـــر في إطار الضـــمانات من قِبل الیوراتوم والوكالة الدولیة للطاقة الذریة.  
نبیة" الموجودة  وبالتالي، ال تتوافر بیانات بشـــأن المواد "األلمانیة" الموجودة خارج ألمانیا أو بشـــأن المواد "األج

 داخل ألمانیا.



- ۲ - 
 

 المرفق جیم 

 ألمانیا

 الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ 

 وقود المفاعالت المدنیة المستھلَك
 

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱حتى  المجامیع (باألطنان المتریة)
 (أرقام السنة السابقة
 ترد بین قوسین)

ك في مواقع  -۱ ھ الوقود المســـــتھلـَ ذي یحتوـی البلوتونیوم اـل
 المفاعالت المدنیة.

۱۱۸٫٦ )۱۱۷٫۱( 

البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المســـتھلَك في محطات  -۲
 إعادة المعالجة.

۰٫۰ )۰٫۰( 

البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المســـــتھلـَك المحتفَظ بھ   -۳
 في أماكن أخرى.

٦٫۰ )٦٫۰( 

    ملحوظة:

سـتحتاج عملیة معالجة المواد المرسـلة لغرض التخلص المباشـر إلى مزید من الدراسـة عندما تتخذ   ‘۱’
 محدداً. خطط معینة بشأن التخلص المباشر شكالً 

 التعاریف: ‘۲’

غ من المفاعالت   :۱البند  - فَرَّ ــُ ــمل الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المــــــ یشـ
 المدنیة؛

یشــــــمل الكمـیات التـقدیرـیة للبلوتونیوم اـلذي یحتوـیھ الوقود الوارد إلى محـطات إـعادة   :۲البند  - 
 المعالجة لكن لم تتم إعادة معالَجتھ بعد.

 

اـھدة الیوراتوم)، ـفإن ة للـطاـقة اـلذرـیة (مـع ــاء الجـماـعة األوروبـی اـھدة إنشـــ اً لمـع جمیع المواد النووـیة ھي ِمـلك  وفـق
لالتـحاد األوروبي وتخضـــــع للحصـــــر في إـطار الضــــــماـنات من قـِبل الیوراتوم والوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة.  

جودة خارج ألمانیا أو بشـــأن المواد "األجنبیة" الموجودة  وبالتالي، ال تتوافر بیانات بشـــأن المواد "األلمانیة" المو
 داخل ألمانیا.



- ۳ - 

 

 المرفق دال
 ألمانیا

 الكمیات التقدیریة للیورانیوم الشدید اإلثراء
 

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱حتى  المجامیع (باألطنان المتریة)
 (أرقام السنة السابقة
 ترد بین قوسین)

 )۰٫۳۲( ۰٫۳٥ الشدید اإلثراء الذي تحتویھ مفاعالت بحوث.الیورانیوم  -۱

الیورانیوم الشــــــدیــد اإلثراء (المشـــــعَّع) الموجود في  -۲
 مخازن.

۰٫۹٤ )۰٫۹٤( 

 )۰٫۰۱( ۰٫۰۱ الیورانیوم الشدید اإلثراء الموجود في أماكن أخرى. -۳

 

 ال یوجد في ألمانیا أي مرفق لتصنیع الیورانیوم الشدید اإلثراء.

اـھدة الیوراتوم)، ـفإن ة للـطاـقة اـلذرـیة (مـع ــاء الجـماـعة األوروبـی اـھدة إنشـــ اً لمـع جمیع المواد النووـیة ھي ِمـلك  وفـق
ذرـیة.  لالتـحاد األوروبي وتخضـــــع للحصـــــر في إـطار الضــــــماـنات من قـِبل الیوراتوم والوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة الـ 

وبالتالي، ال تتوافر بیانات بشـــأن المواد "األلمانیة" الموجودة خارج ألمانیا أو بشـــأن المواد "األجنبیة" الموجودة  
 داخل ألمانیا.
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