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 رسالة وردت من فرنسا عن سياساتھا 

 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم
 

 واليورانيوم الشديد اإلثراء بيانات عن إدارة البلوتونيوم
  

ة مؤرخة   -١ تشرين  ٢٣تلقت األمانة مذكرة شفوية من البعثة الدائمة لفرنسا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذري
ا في مرف٢٠١٦الثاني/نوفمبر  ة فرنس دمت حكوم ا بموج، ق يًا مع التزامھ ا، تماش ة إلدارة قاتھ ادئ التوجيھي ب المب
، والمشار إليھا فيما يلي بـعبارة ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  ١ INFCIRC/549(الواردة في الوثيقة  البلوتونيوم

ذكورة، ة الم ادئ التوجيھي ام السنوية ألرصدتھا من  "المبادئ التوجيھية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المب األرق
ة المستھلك البلوتونيوم المدني غير المشعَّع والكميات التقديرية من الب اعالت المدني لوتونيوم الذي يحتويه وقود المف

 .٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

راء   -٢ دني الشديد اإلث وقدَّمت حكومة فرنسا أيضاً بياناً يتضمَّن األرقام السنوية ألرصدتھا من اليورانيوم الم
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

ة فرنس ه حكوم ذي أبدت ذكرتھا الشفوية المؤرخة وعلى ضوء الطلب ال اني/نوفمبر  ٢٨ا في م  ١٩٩٧تشرين الث
ة  وم (الوثيق إدارة البلوتوني ة ب اتھا المتعلق أن سياس ة  INFCIRC/549بش ارس  ١٦المؤرخ ي ١٩٩٨آذار/م ) وف

خة  ، ترد طيَّه المذكرة الشفوية ومرفقاتھا من أجل إطالع ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٣مذكرتھا الشفوية المؤرَّ
   ميع الدول األعضاء عليھا.ج

 

 

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

 

 الجمھورية الفرنسية
  األمم المتحدة البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب

  والمنظمات الدولية في فيينا
  

  ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٣فيينا، 

٨٤٣٨٤٢-٢٠١٦  

ام  دير الع ى الم ا إل ا أطيب تحياتھ تھدي البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيين
ة  وم (الوثيق ة إلدارة البلوتوني ادئ التوجيھي ن المب يم م اء وج رفقين ب اً للم ة، ووفق ة الذري ة للطاق ة الدولي للوكال

INFCIRC/549(ام ه األرق ة أن ترسل إلي دني  ، ُيشّرف البعث وم الم دني واليوراني وم الم ة بأرصدة البلوتوني المتعلق
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١الشديد اإلثراء الموجودة في فرنسا في 

ر العام وتغتنم البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ھذه الفرصة لتعرب للمدي
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  

  [التوقـيع] [الختم]

  

  صفحات ٣المرفقات: 

  

  

  

  

  

  المدير العام
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  



 

]١[  

  المرفق باء
ع األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم   المدني غير المشعَّ

 ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١في  

  مدرجة بين قوسين) ٢٠١٤(أرقام عام  
كغ من البلوتونيوم مع اإلشارة  ١٠٠مقربًة إلى أقرب 

  كغ بعبارة "أقل من ٥٠إلى الكميات التي تقل عن 
 كغ" ٥٠

 المجموع الوطني باألطـنان 

ـَّع  -١ ر المشع الموجود في  البلوتونـيوم المفصول غي
 مخازن المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

٤٢٫٦( ٤٣٫٦( 

ي   -٢ ود ف ع الموج عَّ ر المش ـيوم المفصول غي البلوتون
ات  ه المنتج ذي تحتوي وم ال نيع والبلوتوني ة التص مرحل
عة عَّ ر المش ة الصنع غي ر المكتمل به المصنَّعة أو غي  ش
ن  ا م ود أو غيرھ نع الوق ات ص ي محط ودة ف الموج

 محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

٩٫٥( ٨٫٩( 

ر   -٣ وكس" غي ود "م ه وق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون
ع  ي مواق رى ف ـَّعة أخ ات مصن ع أو منتج عَّ المش

 المفاعالت أو في أماكن أخرى.

٢٦٫٠( ٢٦٫٧( 

ع المحتف  -٤ ه في البلوتونيوم المفصول غير المشعَّ ظ ب
  .*٢و  ١مرافق أخرى غير تلك المذكورة في البندين 

 )٤+٣+٢+١المجموع (البنود 

٠٫٥  

  

  

  

٧٩٫٧ 

)٠٫٧(  

  

  

  

)٧٨٫٨( 

  
د   * ي محطات ٤البن ا ف اري معالجتھ وم الج ة للبلوتوني ات التقديري : يغطي الكمي

وم ا في مرافق  إعادة المعالجة والكميات التقديرية للبلوتوني المفصول المحتفظ بھ
  البحوث (ھيئة الطاقة الذرية الفرنسية أو الجامعات).

ود   ‘١’ ي البن ـيوم المشمول ف ى  ١البلوتون أعاله،  ٤إل
 الذي تملكه ھيئات أجنبية.

١٦٫٩( ١٦٫٣( 

ذكورة في  البلوتونـيوم  ‘٢’ أي شكل من األشكال الم ب
ود  ى  ١البن دان  ٤إل اكن ببل ي أم ه ف تفظ ب اله، المح أع

 .أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله

 كغ) ٥٠(أقّل من  كغ ٥٠أقلّ من 

ود   ‘٣’ ي البن ـيوم المشمول ف ى  ١البلوتون أعاله،  ٤إل
 .والجاري شحنه دولياً، قبل وصوله إلى الدولة المتلّقية

٠( ٠( 



  جيمالمرفق 
  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستھلك

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١في  
  مدرجة بين قوسين) ٢٠١٤(أرقام عام 

بة إلى أقرب  كغ من البلوتونيوم، مع اإلشارة  ١٠٠مقرَّ
كغ بعبارة "أقل من  ٥٠٠إلى الكميات التي تقل عن 
 كغ" ٥٠٠

 المجموع الوطني باألطـنان 

ي   -١ تھلَك ف ود المس ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون
 مواقع المفاعالت المدنية.

١٢٠٫٠( ١٢٢٫٨( 

ي   -٢ تھلَك ف ود المس ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون
 .محطات إعادة المعالجة

١٤٩٫١( ١٥٢٫٤( 

ود المستھلك المحتفظ  البلوتونيوم  -٣ الذي يحتويه الوق
دين  ذكورة في البن ك الم ر تل  ١به في مرافق أخرى غي

 أعاله. ٢و

٦٫٤( ٦٫٤( 

 )٢٧٥٫٦( ٢٨١٫٧ )٣+٢+١المجموع (البنود 

  
  التعاريف:

غ من المفاعالت المدنية؛: ١البند  -   يغّطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـَُفرَّ

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

ات المطروحة ٣البند  - : يغّطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الموجود في مراكز البحوث فضالً عن الكمي
  جانبا.



  

 

]٣[  

  اليورانيوم المدني الشديد اإلثراء دةاألرقام السنوية ألرص

 ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجموع الوطني بالكـيـلوغرامات
  مدرجة بين قوسين) ٢٠١٤(أرقام عام  

 األرقام مقّربة إلى أقرب كغ

راء المخزون في محطات   -١ ـيوم الشديد اإلث اليوران
 اإلثراء.

  

راء   -٢ ديد اإلث ـيوم الش ة اليوران ي مرحل ود ف الموج
 التصنيع بمحطات اإلثراء.

  

ود   -٣ ع الموج عَّ ر المش راء غي ديد اإلث وم الش اليوراني
 )٧٩٢( ٧٨١ في محطات صنع الوقود أو محطات المعالجة.

ود   -٤ ع الموج عَّ ر المش راء غي ديد اإلث ـيوم الش اليوران
 )١٢٨( ٩٨ في مواقع المفاعالت المدنية.

ر   -٥ ع غي عَّ ر المش راء غي ديد اإلث وم الش اليوراني
ود  الموجود في محطات اإلثراء أو محطات صنع الوق
ثال:  ة (م اعالت المدني ة، أو المف ات المعالج أو محط

 )٢١٢٥( ٢١٢٥ المختبرات ومراكز البحوث).

ي   -٦ ود ف ع الموج عَّ راء المش ديد اإلث ـيوم الش اليوران
 مواقع المفاعالت المدنية.

١٢٨( ١٤٢( 

ود   -٧ ر الموج ع غي عَّ راء المش ديد اإلث ـيوم الش اليوران
 )١٤٨٠( ١٤٥١ في مواقع المفاعالت المدنية.

 )٤٥٦٣( ٤٥٩٨ )٧إلى  ١المجموع (البنود 

 




