
 

 

20-02892A 

INFCIRC/549/Add.5/24 

٢٠٢٠ تشرين األول/أكتوبر ٥
 

عام توزيع 
 عربي 

وفرنسي  نكليزي إاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

  رسالة َوَرَدت من فرنسا عن سياساتها 
 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء إدارة بيانات بشأن

 

 

ة   -١ ـخ ة مؤرَّ ذرـي ة اـل اـق ة للـط دولـي ة اـل اـل دى الوـك ة لفرنســـــا ـل دائـم ة اـل ة من البعـث ــفوـي ذكرة شــ ة ـم اـن ت األـم تلقـّ
ــا في مرفـقاتـها  ٢٠٢٠تموز/يولـيه   ٢١ طبـقاً اللتزاـماتـها بموـجب "المـبادئ التوجيهـية إلدارة  –، ـقدَّـمت حكوـمة فرنســ

خة   INFCIRC/549١  البلوتونيوم" (الواردة في الوثيقة ، والمشار إليها فيما يلي بـعبارة ١٩٩٨آذار/مارس    ١٦المؤرَّ
األرقام الســـنوية ألرصـــدتها من  –"المبادئ التوجيهية") ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية المذكورة  

عَّع والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية الالمدني  البلوتونيوم   تهلك، غير المـش مـس
 .٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

وقدَّمت حكومة فرنـسا أيـضاً بياناً يتـضمَّن األرقام الـسنوية ألرـصدتها من اليورانيوم المدني الـشديد اإلثراء   -٢
 .٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

تشــرين الثاني/نوفمبر  ٢٨وعلى ضــوء الطلب الذي أبدته حكومة فرنســا في مذكرتها الشــفوية المؤرخة    -٣
خة    INFCIRC/549بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة    ١٩٩٧ ) وفي ١٩٩٨آذار/مارس    ١٦المؤرَّ

خة   الشــــفوية ومرفقاتها من أجل إطالع جميع ، تَِرُد طيَّه المذكرة  ٢٠٢٠تموز/يوليه   ٢١مذكرتها الشــــفوية المؤرَّ
 .الدول األعضاء عليها

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



INFCIRC/549/Add.5/24 
  ملحقال

 

  األمم المتحدة البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب
  والمنظمات الدولية في فيينا

  ٢٠٢٠تموز/يوليه  ٢١فيينا، في 

  ٠٣٠٠٩٦٠-٢٠٢٠رقم 

 

تـهدي البعـثة اـلدائـمة لفرنســـــا ـلدى مكـتب األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية في فييـنا أطـيب تحـياتـها إلى الـمدير الـعام 
ــة إلدارة البلوتونيوم  ــادئ التوجيهي ــاء وجيم من المب ً للمرفقين ب ــا ــة، ووفق ــذري ــة ال ــاق ــة للط ــدولي ــة ال ــال للوك

المتعلقة بأرـصدة البلوتونيوم  ى أـساس طوعّي، األرقام، يـُشّرف البعثة أن ترـسل إليه، عل) INFCIRC/549(الوثيقة
 .٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١المدني واليورانيوم المدني الشديد اإلثراء الموجودة في فرنسا حتى 

وتغتنم البعثة الدائمة لفرنـسا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا هذه الفرـصة لتعرب للمدير العام 
 للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

 

 (التوقـيع) [الختم]

 
 

 ٣المرفقات: 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا



 

 

 المرفق باء 

 األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع 

 ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١ حتى 
 

 مدرجة بين قوسين) ٢٠١٨(أرقام عام  
بةً إلى أقرب  كغ من البلوتونيوم  ١٠٠مقرَّ

 ٥٠مع اإلشارة إلى الكميات التي تقّل عن 
  كغ"  ٥٠كغ بعبارة "أقل من 

 المجموع الوطني باألطـنان  

الموجود في مخازن المنتجات   البلوتونيوم المفصــول غير المشــعَّع -١
  بمحطات إعادة المعالجة.

٤٧٬١(  ٥١٬٧(  

البلوتونيوم المفصـول غير المشـعَّع في مرحلة اإلنتاج أو التصـنيع  -٢
ــعَّعة ــبه المصــنَّعة أو   والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المش ش

غير المكتملة الصــنع الموجودة في محطات تصــنيع الوقود أو غيرها 
  من محطات التصنيع أو في أماكن أخرى.

٨٬٢(  ٨٬٩(  

البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشــعَّع، بما في ذلك  -٣
ل  ل داخـل قلوب المفـاعالت قـب وقود "موكس" غير المشـــــعَّع الُمحمـّ

و المنتجات المصـنّعة األخرى في مواقع المفاعالت أو في اسـتعماله، أ
  أماكن أخرى.

٢٦٬٩(  ٢٨٬٩(  

البلوتونيوم المفصــول غير المشــعَّع المحتفظ به في مرافق أخرى  -٤
  *٢و  ١غير تلك المذكورة في البندين 

٠٬٩(  ٠٬٧(  

  )٨٣٬٢(  ٩٠٬٣  )٤+٣+٢+١المجموع (البنود 

  

: يغطي الكمـيات التـقديرـية للبلوتونيوم الـجاري مـعالجتـها في ٤البـند *
المـعالـجة والكمـيات التقديرية للبلوتونيوم المفصـــــول  إعادة محـطات

(هيـئة الـطاـقة اـلذرـية الفرنســــــية أو  المحتفظ بـها في مرافق البحوث
 الجامعات).

ــيوم  ‘١’ أعاله، الذي   ٤إلى  ١المشـــمول في البنود من    البلوتونــــــ
 تملكه هيئات أجنبية.

١٥٬٥(  ١٥٬٥(  

أعاله،   ٤-١بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود    ‘ البلوتونيوم٢’
  المحتفَظ به في أماكن ببلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله.

  كغ) ٥٠(أقل من   كغ  ٥٠أقل من 

أعاله، والجاري  ٤إلى  ١المشــــمول في البنود من    البلوتونيوم  ‘٣’
  شحنه دوليا، قبل وصوله إلى الدولة المتلقِّية.

٠(  ٠(  

    



 

 المرفق جيم
 

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه 
 المدنية المستهلَك  وقود المفاعالت

 

 ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١ حتى 
 

 قوسين)مدرجة بين  ٢٠١٨(أرقام عام  

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

 كغ"  ٥٠٠كغ بعبارة "أقل من  ٥٠٠

 المجموع الوطني باألطـنان  

اـلذي يحتوـيه الوقود المســـــتهلـَك في مواقع المـفاعالت  البلوتونيوم -١
 المدني

١٢٩٬١( ١٢٨٬٩( 

ك في محطـات إعـادة   -٢ البلوتونيوم الـذي يحتويـه الوقود المســـــتهلـَ
 المعالجة.

١٦٤٬١( ١٦٤٬٤( 

اـلذي يحتوـيه الوقود المســـــتهـلك المحتفظ ـبه في مرافق   البلوتونيوم -٣
 .٢و ١أخرى غير تلك المذكورة في البندين 

٦٬٤( ٦٬٤( 

 )٢٩٩٬٦( ٢٩٩٬٨ )٣+٢+١المجموع (البنود 

 
 التعاريف:

  
غ من المفاعالت المدنية؛  : يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم١البند  -  الذي يحتويه الوقود المـُفَرَّ

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

) والكميات  ٢الموجود في مراكز البحوث،  ) الكميات التقديرية للبلوتونيوم١يشمل  :٣ البند -
 المطروحة جانباً.

    



 

 األرقام السنوية ألرصدة اليورانيوم المدني الشديد اإلثراء 
 

  ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجموع الوطني بالكـيـلوغرامات 

 مدرجة بين قوسين) ٢٠١٨(أرقام عام  

  األرقام مقّربة إلى أقرب كغ 

   اليورانـيوم الشديد اإلثراء المخزون في محطات اإلثراء -١

ــيوم الشديد اإلثراء الموجود في مرحلة التصنيع بمحطات  -٢ اليورانــ
 اإلثراء

  

الموجود في محطات ـصنع   اليورانيوم الـشديد اإلثراء غير المـشعع -٣
  )٩٩٦(  ٩٣٠ الوقود أو محطات المعالجة

ــعع الموجود في مواقع  -٤ ــديد اإلثراء غير المشـ ــيوم الشـ اليورانــــــ
  )١٠١(  ٥١  المفاعالت المدنية

غير الموجود في محطات   اليورانيوم الشــديد اإلثراء غير المشــعَّع -٥
ــنع الوقود أو محطات المعالجة، أو المفاعالت  اإلثراء أو محطات صـ

  )٢٥١٧(  ٢٨٥٥  المدنية (على سبيل المثال: المختبرات ومراكز البحوث)

اليورانـــــيوم الشديد اإلثراء المشعع الموجود في مواقع المفاعالت  -٦
  المدنية

٩١(  ٩٩(  

ــعَّع غير الموجود في مواقع  -٧ ــديد اإلثراء المشـ ــيوم الشـ اليورانــــــ
  )١٤٣٩(  ١٤٣٨  المفاعالت المدنية

  )٥١٤٤(  ٥٣٧٣  )٧إلى  ١المجموع (البنود 

 




