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  فرنسا من وردت رسالة
 البلوتونيوم بإدارة المتعلقة سياساتها عن

 

 بيانات عن إدارة البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء
  
  
ة        ٢٠١٠أغسطس   /آب ٢٤تلقى المدير العام مذآرة شفوية، مؤرخة         -١ دى الوآال ة ل سا الدائم ة فرن ، من بعث

ا               سا في مرفقاته ة فرن دمت حكوم ة ق ة الذري ا بموجب    –الدولية للطاق ًا اللتزاماته ة إلدارة   " طبق ادئ التوجيهي المب
وم ة " (البلوتوني ي الوثيق واردة ف ة INFCIRC/549١ ال ارس / آذار١٦ المؤرخ ي   ١٩٩٨م ا يل ا فيم شار إليه ، والم

ذآورة             ")لمبادئ التوجيهية ا"بـ ة الم ادئ التوجيهي سنوية ألرصدتها       –، ووفقًا للمرفقين باء وجيم من المب ام ال  األرق
ة   اعالت المدني ود المف ه وق ذي يحتوي وم ال ة من البلوتوني ات التقديري شعع والكمي ر الم دني غي وم الم من البلوتوني

 .٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١المستهَلك حتى 

راء    وقدمت ح   -٢ كومة فرنسا أيضًا بيانًا يتضمن األرقام السنوية ألرصدتها من اليورانيوم المدني الشديد اإلث
 .٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١حتى 

شفوية المؤرخة               -٣ ذآرتها ال سا في م شرين ٢٨وعلى ضوء الطلب الذي أبدته حكومة فرن اني   ت وفمبر  /الث ن
إدارة البلوتو ١٩٩٧ ة ب اتها المتعلق شأن سياس وم  ب ة (ني ارس / آذار١٦ المؤرخة  INFCIRC/549الوثيق ، )١٩٩٨م

  . ومرفقاتها إلطالع جميع الدول األعضاء عليها٢٠١٠أغسطس / آب٢٤ترد طيه المذآرة الشفوية المؤرخة 

 
  )INFCIRC/549/Mod.1الوثيقة  (٢٠٠٩أغسطس / آب١٧صدر تعديل لهذه الوثيقة في   ١
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 الملحق
  
 
 

 الحرية ــ المساواة ــ األخوة
 الجمهورية الفرنسية

  ب األمم المتحدة البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكت
 والمنظمات الدولية في فيينا

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Vienna, Austria 
 ٤٣ ١ ٥٠١ ٨٢ ٣٩٥  :، رقم الفاآس٤٣ ١ ٥٠١ ٨٢ ٣٠٢  :الهاتف رقم

 
 

 ، فييناNV/DFRA/318  رقم

 

ا أطي                 دير       تهدي البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيين ى م ا إل ب تحياته
يم من               اء وج وم      "عام الوآالة الدولية للطاقة الذرية، ووفقًا للمرفقين ب ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيهي ة  " (المب الوثيق

INFCIRC/549(                    دني وم الم دني واليوراني وم الم ة بأرصدة البلوتوني ام المتعلق ، ُيشّرفها أن ترسل إلى سيادته األرق
 .٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١ة في فرنسا حتى الشديد اإلثراء الموجود

ة عن                          ة الذري ة للطاق ة الدولي ام الوآال دير ع ددًا لم وتغتنم البعثة الدائمة لفرنسا هذه الفرصة آي تعرب مج
 .أسمى آيات تقديرها

 ٢٠١٠أغسطس / آب٢٤فيينا، في  

 ]ختم[ 

 ٣  :المرفقات

 

 

 

 

 

 المدير العام
 الوآالة الدولية للطاقة الذرية

 فيينا
 



 

 :المرفق باء

  األرقام السنوية ألرصدة
 البلوتـونيوم المدني غير المشعـّع

 
 
 
 ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١حتى  
 )أرقام السنة السابقة بين قوسين( 

 آغم من البلوتونـيوم مع ١٠٠مقرَّبًة إلى أقرب 
  آغم آما هي٥٠إدراج الكميات التي تقل عن 

 
 نانالمجموع الوطني باألطـ

 
البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع الموجود في مخازن   -١

 .المنتجات بمحطات إعادة المعالجة
(٤٩٫٣) ٤٧٫١ 

البلوتونـيوم المفصول غير المشعع في مرحلة الصناعة   -٢
والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشّععة شبه المصنَّعة 

و غيرها من محطات أو شبه الجاهزة في محطات صنع الوقود أ
 .الصناعة أو في أماآن أخرى

(٧٫١) ٦٫٨ 

غير المشعـّع أو " موآس"البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود   -٣
منتجات مصنـَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماآن 

 .أخرى

(٢٦٫٦) ٢٧٫٢ 

البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع المحتَفظ به في أماآن   -٤
 .أخرى

(٠٫٨) ٠٫٧ 

 
 :تعريف   )أوًال(

يشمل الكميات التقديرية من البلوتونيوم الجاري معالجتها في محطات إعادة المعالجة والكميات التقديرية   :٤البند 
 ).هيئة الطاقة الذرية الفرنسية أو الجامعات(من البلوتونيوم المفصول المحتفظ بها في مرافق البحوث 

 
 أعاله، الذي يخص ٤- ١البلوتونـيوم المشمول في البنود ‘ ١’

 .هيئات أجنبية
٢٨٫٣ ٢٥٫٩ 

 ٤-١ البلوتونـيوم بأي شكل من األشكال المذآورة في البنود‘ ٢’
أعاله، الموجود في أماآن في بلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود 

 .أعاله

 ) آغم٥٠أقّل من (  آغم٥٠أقّل من 

 نقله  أعاله، والجاري٤- ١البلوتونـيوم المشمول في البنود ‘ ٣’
 .دوليًا، قبل وصوله إلى الدولة المتلقـّية

(٠) ٠ 

  
 



 :المرفق جيم

 الكميات التقديرية من البلوتونـيوم الذي يحتويه
 وقود المفاعالت المدنية المستهَلك

 
 
 
 ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١حتى  
 )أرقام السنة السابقة بين قوسين( 

وم مع إدراج  آغم من البلوتونـي١٠٠مقرَّبًة إلى أقرب 
  آغم آما هي٥٠٠الكميات التي تقل عن 

 
 المجموع الوطني باألطـنان

 
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في   -١

 .مواقع المفاعالت المدنية
٩٦٫٧ ١٠٠٫٣ 

البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في   -٢
 .محطات إعادة المعالجة

١٢٣٫٣ ١٢٩٫٦ 

ـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك المحتفظ البلوتون  -٣
 .به في أماآن أخرى

٦٫٥ ٦٫٦ 

 
 :تعاريف   )أوًال(
 
 يشمل الكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الُمفرَّغ من المفاعالت المدنية؛ :١البند  -
الوارد إلى محطات إعادة المعالجة يشمل الكميات التقديرية من البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود  :٢البند  -

 لكن لم تتم إعادة معالجته بعد؛
 .يشمل الكميات التقديرية من البلوتونيوم الموجود في مراآز البحوث :٣البند  -



  األرقام السنوية ألرصدة
 اليورانيوم المدني الشديد اإلثراء

 
  
 
 ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١حتى  
 )وسينأرقام السنة السابقة بين ق( 

 األرقام مقّربة إلى أقرب آيلوغرام
 

 المجموع الوطني بالكـيـلوغرامات 
 
 
اليورانـيوم الشديد اإلثراء المخزون في محطات   -١

 .اإلثراء
  ٠ 

اليورانـيوم الشديد اإلثراء الموجود في مرحلة   -٢
 .الصناعة في محطات اإلثراء

  ٠ 

في محطات اليورانـيوم الشديد اإلثراء الموجود   -٣
 .صنع الوقود أو غيرها من مرافق المعالجة

 (١٥٩ ١)  ٠١٧ ١ 

اليورانـيوم الشديد اإلثراء الموجود في مواقع   -٤
 .المفاعالت المدنية

 (٨٠٣ ١)  ٨١٦ ١ 

اليورانيوم الشديد اإلثراء المحتفظ به في أماآن   -٥
أخرى خالف مواقع المفاعالت المدنية وفي محطات 

آالمختبرات (ع الوقود أو المعالجة اإلثراء أو صن
 ).ومراآز البحوث

 (٤٣٤)  ٤٣٣ 

اليورانـيوم المشعع الشديد اإلثراء الموجود في   -٦
 .مواقع المفاعالت المدنية

 (١٤٨)  ١٤٣ 

اليورانـيوم المشعع الشديد اإلثراء المحتفظ به في   -٧
 .أماآن أخرى خالف مواقع المفاعالت المدنية

 (٤٦٢ ١)  ٤٤١ ١ 

 
 

 




