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عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 رسالة وردت من فرنسا عن سياساتها 

 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 بيانات بشأن التصرف في البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء

 

  

 

خة تلقت   -١ فويتين، األولى مؤرَّ طس  ٢٤األمانة مذكرتين ش خة  ٢٠١٨آب/أغس رين  ٢٥والثانية مؤرَّ تش
ا في ٢٠١٨األول/أكتوبر  ا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدمت حكومة فرنس ، من البعثة الدائمة لفرنس

ياً مع التزامها بموِجب المبادئ التوجيهية إلدارة البلوتونيوم  ١/549INFCIRC(الواردة في الوثيقة  مرفقاتهما، تماش
عبارة "المبادئ التوجيهية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  ، والمشار إليها فيما يلي بـ

ألرصدتها من البلوتونيوم المدني غير المشعَّع والكميات التقديرية من المبادئ التوجيهية المذكورة، األرقام السنوية 
 .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلَك في 

ن األرقام السنوية ألرصدتها من اليورانيوم المدني الشديد اإلثراء  -٢  وقدَّمت حكومة فرنسا أيضاً بياناً يتضمَّ
  .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

فوية المؤرخة   -٣ ا في مذكرتها الش وء الطلب الذي أبدته حكومة فرنس رين الثاني/نوفمبر  ٢٨وعلى ض تش
) وفي ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧

خة  فويتين، األولى المؤرَّ طس  ٢٤مذكرتيها الش خة  ٢٠١٨آب/أغس رين األول/أكتوبر  ٢٥والثانية المؤرَّ تش
  ، ترد طيَّه المذكرتان الشفويتان ومرفقاتهما من أجل إطالع جميع الدول األعضاء عليها.٢٠١٨

  

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

19-02310A 



INFCIRC/549/Add.5/22 
  ١الملحق 

 

 الجمهورية الفرنسية
  األمم المتحدة البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب

  والمنظمات الدولية في فيينا
  
 
 
 

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٢٤فيينا، 
  

 ١٥١٧٧٤٤-٢٠١٨رقم 
  

ا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أطيب  تحياتها إلى المدير العام تهدي البعثة الدائمة لفرنس
ة  ة إلدارة البلوتونيوم (الوثيق ادئ التوجيهي اء وجيم من المب اً للمرفقين ب ة، ووفق ذري ة ال اق ة للط دولي ة ال ال للوك

INFCIRC/549(ل إليه األرقام ّرف البعثة أن ترس دة البلوتونيوم المدني واليورانيوم المدني  ، يُش المتعلقة بأرص
 .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في فرنسا في  الشديد اإلثراء الموجودة

 
وتغتنم البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا هذه الفرصة لتعرب للمدير العام 

  للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.
  

 [الختم]  [التوقيع]                
  
 
 

 المدير العام
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  



  

 

 توزيع مقيَّد
 

 المرفق باء
  األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع

  
 

 ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في  
  

 مدرجة بين قوسين) ٢٠١٦(أرقام عام  
كغ من البلوتونيوم،  ١٠٠مقربةً إلى أقرب 
 ٥٠الكميات التي تقل عن مع اإلشارة إلى 

  كغ" ٥٠كغ بعبارة "أقل من 
 المجموع الوطني باألطـنان 

عَّع الموجود في مخازن   -١ ول غير المش البلوتونيوم المفص
  المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

٤٣٫٨(  ٤٥٫١(  

عَّع في مرحلة   -٢ ول غير المش اإلنتاج أو البلوتونيوم المفص
به  عَّعة ش نيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المش التص
المصنَّعة أو غير المكتملة الصنع الموجودة في محطات تصنيع الوقود 

  أو غيرها من محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

٩٫٢(  ٩٫٠(  

عَّع أو   -٣ ه وقود "موكس" غير المش ذي يحتوي البلوتونيوم ال
  عة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماكن أخرى.منتجات مصنَّ 

٢٨٫١(  ٢٦٫٥(  

عَّع المحتفظ به في مرافق   -٤ ول غير المش البلوتونيوم المفص
  *٢و  ١أخرى غير تلك المذكورة في البندين 

٠٫٥(  ٠٫٢(  

  )٨١٫٧(  ٨٠٫٩  )٤+٣+٢+١المجموع (البنود 

د *  ة ٤البن ديري ات التق ا في : يغطي الكمي الجته اري مع للبلوتونيوم الج
ول  ة للبلوتونيوم المفص ديري ات التق ة والكمي الج ادة المع ات إع محط
ة أو  ي ة الفرنس ذري ة ال اق ة الط ا في مرافق البحوث (هيئ المحتفظ به

  الجامعات).
  

مول في البنود من   ‘١’ يوم المش أعاله، الذي  ٤إلى  ١البلوتونـ
 تملكه هيئات أجنبية.

١٦٫٣(  ١٥٫٥(  

كال المذكورة في البنود   ‘٢’ كل من األش  ٤-١البلوتونيوم بأي ش
 أعاله، المحتفَظ به في أماكن ببلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله.

  كغ) ٥٠(أقل من   كغ ٥٠أقل من 

أعاله، والجاري  ٤إلى  ١البلوتونيوم المشمول في البنود من   ‘٣’
  ية.شحنه دوليا، قبل وصوله إلى الدولة المتلقِّ 

٠(  ٠(  



  

 

  توزيع مقيَّد
  

 المرفق جيم
  

  وقود المفاعالت الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه
 المدنية المستهلَك

 

 ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في  
 

 مدرجة بين قوسين) ٢٠١٦(أرقام عام  

بةً  كغ من البلوتونيوم  ١٠٠٠إلى أقرب مقرَّ
مع اإلشارة إلى الكميات التي تقل عن 

  كغ" ٥٠٠كغ بعبارة "أقل من  ٥٠٠

 المجموع الوطني باألطـنان 

تهَلك في مواقع المفاعالت  -١ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
  المدنية.

١٢٦٫٤(  ١٢٨٫٥(  

ادة  -٢ ات إع ك في محط تهلَ ه الوقود المس ذي يحتوي البلوتونيوم ال
  المعالجة.

١٥٥٫٠(  ١٦٠٫١(  

تهلك المحتفظ به في مرافق  -٣ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس
  .٢و ١أخرى غير تلك المذكورة في البندين 

٦٫٤(  ٦٫٤(  

  )٢٨٧٫٨(  ٢٩٥٫٠  )٣+٢+١المجموع (البنود 

  
 التعاريف:

  
غ من المفاعالت المدنية؛١البند  -  : يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـُفَرَّ
مل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة المعالجة ٢البند  - : يش

  لكن لم تتم إعادة معالَجته بعد؛
مل ٣البند  - ) والكميات المطروحة ٢) الكميات التقديرية للبلوتونيوم الموجود في مراكز البحوث، ١: يش

  جانباً.
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  ٢الملحق 

 

 
 الجمهورية الفرنسية

  األمم المتحدة البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب
  والمنظمات الدولية في فيينا

  
 

 ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٥فيينا، 
  

 ١٦٦٠٠٦٨-٢٠١٨رقم 
  

تهدي البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أطيَب تحياتها إلى المدير العام 

فها أن ترسل إليه، باإلضافة إلى المذكرة رقم  خة  ١٥١٧٧٤٤-٢٠١٨للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشّرِ المؤرَّ

ن األرقام٢٠١٨آب/أغسطس  ٢٤ المتعلقة بأرصدة اليورانيوم  ، الوثيقة المرفقة باللغة اإلنكليزية والتي تتضمَّ

 .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١المدني الشديد اإلثراء الموجودة في فرنسا في 

فيينا هذه الفرصة لتعرب للمدير العام وتغتنم البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية في 

  للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

  
 

 [الختم]  (التوقـيع)                
  
 

 ١المرفقات: 
  

 المدير العام
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  
 



 

 توزيع مقيَّد
]٢[  

  
 ألرصدة اليورانيوم المدني الشديد اإلثراءاألرقام السنوية 

 

  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في  المجموع الوطني بالكـيـلوغرامات
 

 مدرجة بين قوسين) ٢٠١٦(أرقام عام  
  األرقام مقّربة إلى أقرب كغ

  
   اليورانـيوم الشديد اإلثراء المخزون في محطات اإلثراء  -١

نيع   -٢ ديد اإلثراء الموجود في مرحلة التص يوم الش اليورانـ
 بمحطات اإلثراء

  

عع الموجود في محطات   -٣ ديد اإلثراء غير المش اليورانيوم الش
  )١٠٢٨(  ١٠٣١ صنع الوقود أو محطات المعالجة

يوم الشديد اإلثراء غير المشعع الموجود في مواقع   -٤ اليورانـ
  )١١١(  ١١٣  المفاعالت المدنية

عَّع غير الموجود في   -٥ ديد اإلثراء غير المش اليورانيوم الش
نع الوقود أو محطات المعالجة، أو  محطات اإلثراء أو محطات ص

  )٢١٢٥(  ٢٥١٠  المفاعالت المدنية (على سبيل المثال: المختبرات ومراكز البحوث)
عع الموجود   -٦ ديد اإلثراء المش يوم الش في مواقع اليورانـ

  المفاعالت المدنية
١٤٧(  ١٣٤(  

يوم الشديد اإلثراء المشعَّع غير الموجود في مواقع   -٧ اليورانـ
  )١٣٩٤(  ١٤٠٢  المفاعالت المدنية
  )٤٨٠٦(  ٥١٩٠  )٧إلى  ١المجموع (البنود 

 




