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 رسالة وردت من ألمانیا بشأن سیاساتھا  
 المتعلقة بإدارة البلوتونیوم 

 

 والیورانیوم الشدید اإلثراء بیانات بشأن التصرف في البلوتونیوم
 
 
ا  2021أیلول/ســـــبتمبر    10تلقـ ت األـماـنة ـمذكرة شـــــفوـیة، مؤرـخة   -1 ، من البعـثة اـلدائـمة لجمھورـیة ألـمانـی

ــى   –االتحادیة لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، قد مت حكومة ألمانیا في مرفقاتھا  ــیا  مع التزامھا بمقتضــ تماشــ
ة   ة إلدارة البلوتونیوم" (الواردة في الوثیـق ادئ التوجیھـی ة    NFCIRC/549I  1"المـب ارس    16المؤرـخ  1998آذار/ـم

ــ"المبادئ التوجیھیة") ووفقا  للمرفقین باء وجیم من المبادئ التوجیھیة   األرقام  السنویة   –والمشار إلیھا فیما یلي بــ
ألرصـــــدتـھا من البلوتونیوم الـمدني غیر المشـــــع ع والكمـیات التـقدیرـیة للبلوتونیوم اـلذي یحتوـیھ وقود المـفاعالت  

 .2020كانون األول/دیسمبر   31دنیة المستھل ك في الم

وقدمت حكومة جمھوریة ألمانیا االتحادیة أیـضا  بیانا  یتـضمن الكمیات التقدیریة للیورانیوم الـشدید اإلثراء   -2
 .2020كانون األول/دیسمبر   31حتى  

كانون  1المؤرخة  وعلى ـضوء الطلب الذي أبدتھ حكومة جمھوریة ألمانیا االتحادیة في مذكرتھا الـشفویة   -3
آذار/مارس   16المؤر خة   INFCIRC/549بشأن سیاساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونیوم (الوثیقة   1997األول/دیمسبر  

، ت ر د  طی ھ المذكرة الشــفویة ومرفقاتھا من أجل  2021أیلول/ســبتمبر   10) وفي مذكرتھا الشــفویة المؤر خة  1998
  إطالع جمیع الدول األعضاء علیھا.

 

 

 
 ). INFCIRC/549/Mod.1(الوثیقة   2009آب/أغسطس  17صدر تعدیل لھذه الوثیقة في  1
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INFCIRC/549/Add.2/24 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة لجمھوریة ألمانیا االتحادیة 
 لدى مكتب األمم المتحدة 

 وسائر المنظمات الدولیة في فیینا

 

 Wi-S1-467.54   المرجع رقم:

 55/2021  رقم المذكرة:

 

 مذكرة شفویة

 

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

 البلوتونیوم:

رصـدة البلوتونیوم المدني غیر المشـع ع في ألمانیا، بالشـكل المبی ن في المرفق  األرقام السـنویة الخاصـة بأ −
 باء من المبادئ التوجیھیة المذكورة،

الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة المســـتھل ك في ألمانیا، بالشـــكل المبی ن   −
 في المرفق جیم من المبادئ التوجیھیة المذكورة،

ا، ـبالشــــــكل المبی ن في المرفق دال من المـبادئ   − ــدـید اإلثراء في ألـمانـی الكمـیات التـقدیرـیة للیورانیوم الشـــ
 التوجیھیة المذكورة.

 .2020كانون األول/دیسمبر   31وذلك حتى  

ھذه    وتغتنم البعـثة الدائـمة لجمھوریة ألـمانـیا االتـحادیة لدى مكـتب األمم المتـحدة وســـــائر المنظـمات الدولـیة في فییـنا
 الفرصة لكي تعرب مجد دا  للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 [التوقیع] [الختم]

 2021أیلول/سبتمبر   10فیینا،  

 

 لدى الوكالة



 

 المرفق باء 

 ألمانیا 
 

 األرقام السنویة ألرصدة البلوتونیوم المدني غیر المشع ع 
 

كانون   31حتى  المجامیع (باألطنان المتریة)
 2020األول/دیسمبر 

 (أرقام السنة السابقة
 ترد بین قوسین) 

الموجود في مخازن المنتجات   البلوتونیوم المفصول غیر المشع ع -1
 بمحطات إعادة المعالجة. 

0.0 )0.0 ( 

البلوتونیوم المفصول غیر المشع ع في مرحلة اإلنتاج أو التصنیع  -2
والبلوتونیوم الذي تحتویھ المنتجات غیر المشع عة شبھ المصن عة أو 

غیر المكتملة الصنع الموجودة في محطات تصنیع الوقود أو 
 ت التصنیع أو في أماكن أخرى. غیرھا من محطا

0.0 )0.0 ( 

البلوتونیوم الذي یحتویھ وقود "موكس" غیر المشع ع، بما في ذلك   -3
وقود "موكس" غیر المشع ع الم حم ل داخل قلوب المفاعالت قبل 

الذي تحتویھ   استعمالھ، أو غیره من البلوتونیوم غیر المشع ع
 منتجات مصن عة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماكن أخرى.

0.0 )0.0 ( 

 ) 0.0( 0.0 البلوتونیوم المفصول غیر المشع ع الم حتف ظ بھ في أماكن أخرى. -4

    ملحوظة:

أعاله، الذي یخص ھیئات   4-1المشمول في البنود   ‘ البلوتونیوم 1’ 
 أجنبیة. 

*  

 4- 1بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود  ‘ البلوتونیوم 2’ 
أعاله، المحتف ظ بھ في أماكن ببلدان أخرى ولذا لم تشملھ البنود 

 أعاله. 

*  

أعاله، والجاري شحنھ  4-1المشمول في البنود   البلوتونیوم  ‘3’ 
 دولی ا، قبل وصولھ إلى الدولة المتلق  یة. 

0.0 )0.0 ( 

 

ــاء الجماعة األوروبیة للطاقة الذریة (معاھدة الیوراتوم  * )، فإن  جمیع المواد النوویة ھي وفقا  لمعاھدة إنشــ
م لك لالتحاد األوروبي وتخضــع للحصــر في إطار الضــمانات من ق بل الیوراتوم والوكالة الدولیة للطاقة  

ا أو بشـــــأن المواد   اـلذرـیة. اـنات بشـــــأن المواد "األلـمانـیة" الموجودة ـخارج ألـمانـی وـبالـتالي، ال تتوافر بـی
  "األجنبیة" الموجودة داخل ألمانیا.
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 لمرفق جیم ا

 ألمانیا 
 

 الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة المستھل ك 
 

 2020كانون األول/دیسمبر  31حتى  المجامیع (باألطنان المتریة)
 (أرقام السنة السابقة
 ترد بین قوسین) 

الذي یحتویھ الوقود المستھل ك في مواقع    البلوتونیوم  -1
 المفاعالت المدنیة. 

120.3 )118.6 ( 

البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المستھل ك في محطات   -2
 إعادة المعالجة. 

0.0 )0.0 ( 

الذي یحتویھ الوقود المستھل ك المحتف ظ بھ    البلوتونیوم  -3
 في أماكن أخرى. 

6.0 )6.0 ( 

    ملحوظة:

ستحتاج عملیة معالجة المواد المرسلة لغرض التخلص المباشر إلى مزید من الدراسة عندما تتخذ   ‘1’
 خطط معینة بشأن التخلص المباشر شكال محددا . 

 التعاریف:  ‘2’

 : یشمل الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المـ ف ر غ من المفاعالت المدنیة؛ 1البند  -

یشمل الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود الوارد إلى محطات إعادة   :2البند  - 
 المعالجة لكن لم تتم إعادة معال جتھ بعد. 

 

اـھدة الیوراتوم)، ـفإن  جمیع المواد النووـیة ھي م ـلك  ة للـطاـقة اـلذرـیة (مـع ــاء الجـماـعة األوروبـی اـھدة إنشـــ ا  لمـع وفـق
 لالتـحاد األوروبي وتخضـــــع للحصـــــر في إطار الضــــــمانات من ق ـبل الیوراتوم والوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

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

 ألمانیا 
 الكمیات التقدیریة للیورانیوم الشدید اإلثراء 

 
 2020كانون األول/دیسمبر  31حتى  المجامیع (باألطنان المتریة)

 (أرقام السنة السابقة
 ترد بین قوسین) 

 ) 0.32( 0.35 الیورانیوم الشدید اإلثراء الذي تحتویھ مفاعالت بحوث.  -1

الیورانیوم الشدید اإلثراء (المشع ع) الموجود في   -2
 مخازن.

0.94 )0.94 ( 

 ) 0.01( 0.01 الیورانیوم الشدید اإلثراء الموجود في أماكن أخرى.  -3

 

 الشدید اإلثراء.ال یوجد في ألمانیا أي مرفق لتصنیع الیورانیوم  

اـھدة الیوراتوم)، ـفإن  جمیع المواد النووـیة ھي م ـلك  ة للـطاـقة اـلذرـیة (مـع ــاء الجـماـعة األوروبـی اـھدة إنشـــ ا  لمـع وفـق
 لالتـحاد األوروبي وتخضـــــع للحصـــــر في إطار الضــــــمانات من ق ـبل الیوراتوم والوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

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