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عامتوزيع 
 عربي

رنسيفاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

  نسا عنرسالة وردت من فر
 سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 بيانات عن إدارة البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء

  

  

  

ة ٢٠١٣تموز/يوليه  ٣١تلّقى المدير العام مذكرة شفوية، مؤرخة   -١ دى الوكال ا ل ة لفرنس ة الدائم ، من البعث
ا  ا في مرفقاتھ ة فرنس دمت حكوم ة ق ة الذري ة إلدارة  –الدولية للطاق ادئ التوجيھي ا بموجب "المب اً اللتزاماتھ طبق

ة ي الوثيق واردة ف وم" (ال ة  ١ INFCIRC/549البلوتوني ارس  ١٦المؤرخ ي ١٩٩٨آذار/م ا يل ا فيم ار إليھ ، والمش
ذكورة  ة الم ادئ التوجيھي ام السنوية ألرصدتھا  –بـ"المبادئ التوجيھية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المب األرق

لبلوتونيوم المدني غير المشعع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستھلك من ا
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

راء   -٢ مت حكومة فرنسا أيضاً بياناً يتضمن األرقام السنوية ألرصدتھا من اليورانيوم المدني الشديد اإلث وقدَّ
 .٢٠١٢يسمبر كانون األول/د ٣١حتى 

ذكرتھا الشفوية المؤرخة   -٣ ا في م ة فرنس اني/نوفمبر  ٢٨وعلى ضوء الطلب الذي أبدته حكوم تشرين الث
) وفي ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549 بشأن سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة ١٩٩٧

ه  ٣١مذكرتھا الشفوية المؤرخة  ذك٢٠١٣تموز/يولي ه الم رد طي ع ، ت ا من أجل إطالع جمي رة الشفوية ومرفقاتھ
 الدول األعضاء عليھا. 

 
 ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧صدر تعديل للوثيقة المذكورة في     ١
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ة حرية   ــ مساواة ــ أُُخوَّ
  الفرنسية الجمھورية

  الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة البعثة
  والمنظمات الدولية في فيينا

  ٢٠١٣ يوليه/تموز ٣١ األربعاء فيينا،                      ١٧٣ العدد

 

ا   ة لفرنس ة الدائم ى تھدي البعث ا إل ا أطيب تحياتھ ي فيين ة ف ات الدولي دة والمنظم م المتح دى مكتب األم ل
وم"  ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيھي يم من "المب اء وج رفقين ب اً للم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق

ة بأرصدة البلINFCIRC/549(الوثيقة  ام المتعلق ه األرق وم )، ُيشّرف البعثة أن ترسل إلي دني واليوراني وم الم وتوني
  .٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١المدني الشديد اإلثراء الموجودة في فرنسا حتى 

ذه الفرصة لتعرب   ا ھ ة في فيين وتغتنم البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولي
  رھا.للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقدي

  
  
 

  (توقيع)                 

  [ختم البعثة الدائمة لفرنسا                 
  لدى مكتب األمم المتحدة، فيينا]                  

  
   صفحات ٣ :المرفقات

 
 

  العام المدير
  الدولية للطاقة الذرية  الوكالة
 فيينا



 

 

]١[ 

  باء المرفق

  األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعع

  ٢٠١٢سمبر كانون األول/دي ٣١حتى  

  مدرجة بين قوسين) ٢٠١١(أرقام عام  
كغم من البلوتونيوم مع  ١٠٠مقربًة إلى أقرب 

كغم بعبارة  ٥٠اإلشارة إلى الكميات التي تقل عن 
  كغم" ٥٠"أقل من 

  المجموع الوطني باألطـنان 

ـّع الموجود في   -١ ر المشع البلوتونـيوم المفصول غي
  معالجة.مخازن المنتجات بمحطات إعادة ال

٤٣٫٥( ٤٢٫٤(  

ة   -٢ ي مرحل عع ف ر المش ول غي ـيوم المفص البلوتون
ّععة  الصناعة والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المش
ود أو  شبه المصنَّعة أو شبه الجاھزة في محطات صنع الوق

  .غيرھا من محطات الصناعة أو في أماكن أخرى

٦٫٦( ٧٫١(  

و  -٣ ه وق ذي يحتوي ـيوم ال ر البلوتون وكس" غي د "م
اعالت  ع المف ـَّعة أخرى في مواق المشعـّع أو منتجات مصن

  أو في أماكن أخرى.

٢٩٫١( ٣٠٫٦(  

البلوتونيوم المفصول غير المشّعع المحتفظ به في   -٤
 *.٢و ١مرافق أخرى غير تلك المذكورة في البندين 

١٫١( ٠٫٥(  

ادة المعالجة  :٤البند  *      ه في محطات إع وم الجاري معالجت ة للبلوتوني ات التقديري يغطي الكمي
ة  ة الذري ة الطاق ه في مرافق البحوث (ھيئ والكميات التقديرية للبلوتونيوم المفصول المحتفظ ب

  ).الفرنسية أو الجامعات

ود   ‘١’ ي البن مول ف ـيوم المش اله،  ٤-١البلوتون أع
  الذي يخص ھيئات أجنبية.

٢٢٫٨( ٢٢٫٢(  

ذكورة   ‘٢’ أي شكل من األشكال الم البلوتونـيوم ب
ود ي البن دان  ٤-١ ف ي بل اكن ف ي أم ود ف اله، الموج أع

  .أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله

  كغم) ٥٠(أقّل من   كغم ٥٠أقلّ من 

ود   ‘٣’ ي البن مول ف ـيوم المش اله،  ٤-١البلوتون أع
 المتلقـّية. والجاري شحنه دولياً، قبل وصوله إلى الدولة

٠( ٠(  

  



 

 

  المرفق جيم

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلك من المفاعالت المدنية

  ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  

  مدرجة بين قوسين) ٢٠١١(أرقام عام  
بة إلى أقرب    كغم من البلوتونيوم، ١٠٠مقرَّ

  كغم ٥٠٠عن مع اإلشارة إلى الكميات التي تقل 
  كغم" ٥٠٠بعبارة "أقل من 

  المجموع الوطني باألطـنان 

البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستھلك في   -١
 مواقع المفاعالت المدنية.

١٠٧٫٠( ١١٠٫٦( 

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

١٣٩٫٨( ١٤٤٫٤( 

ذ  -٣ وم ال تھلك البلوتوني ود المس ه الوق ي يحتوي
ذكورة في  ك الم ر تل ه في مرافق أخرى غي المحتفظ ب

 أعاله. ٢و ١البندين 

٦٫٤( ٦٫٤( 

 

  تعاريف:

غ من المفاعالت المدنية؛ :١البند  -   يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الُمفرَّ

الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة المعالجة لكن  يغطي الكميات التقديرية للبلوتونـيوم :٢البند  -
  لم تتم إعادة معالجته بعد؛

  .يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الموجود في مراكز البحوث فضالً عن الُمرَتَجعات :٣البند  -



 

 

]٣[ 

  األرقام السنوية ألرصدة اليورانيوم المدني الشديد اإلثراء

  ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى   لكـيـلوغراماتالمجموع الوطني با

 مدرجة بين قوسين) ٢٠١١(أرقام عام  

 األرقام مقّربًة إلى أقرب كيلوغرام

ي   -١ زون ف راء المخ ديد اإلث ـيوم الش اليوران
  محطات اإلثراء.

 ٠ 

اليورانـيوم الشديد اإلثراء الموجود في مرحلة   -٢
  التصنيع بمحطات اإلثراء.

 ٠ 

عع   -٣ ر المش راء غي ديد اإلث وم الش اليوراني
ات  ود أو محط نع الوق ات ص ي محط ود ف الموج

)٩١٣( ٩٦٨  المعالجة.  

عع   -٤ ر المش راء غي ديد اإلث ـيوم الش اليوران
)١٨٣٨( ١٨١٩  الموجود في مواقع المفاعالت المدنية.  

اليورانيوم الشديد اإلثراء غير المشعع الذي ال   -٥
را ود أو يوجد في محطات اإلث ء أو محطات صنع الوق

بيل  ى س ة (عل اعالت المدني ة، أو المف محطات المعالج
)٤٢٥( ٤٢٨  المختبرات، مراكز البحوث). المثال:  

ود   -٦ عع الموج راء المش ديد اإلث ـيوم الش اليوران
  في مواقع المفاعالت المدنية.

١٦٧( ١٢٣(  

ود   -٧ راء الموج ديد اإلث عع الش ـيوم المش اليوران
)١٢٩٥( ١٤٠٦  ن أخرى غير مواقع المفاعالت المدنية.في أماك  

 

…/… 

 




