
 

 

INFCIRC/549/Add.5/25 
 2021 تشرین األول/أكتوبر 19

 
 عام توزیع 

 عربي
 والفرنسیة ةنكلیزیاإلاألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 

 رسالة و ر د ت من فرنسا عن سیاساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونیوم 
 والیورانیوم الشدید اإلثراء بیانات بشأن التصرف في البلوتونیوم

 

 

ة مؤرـخة  -1 ذرـی ة اـل اـق ة للـط دولـی ة اـل اـل دى الوـك ــا ـل ة لفرنســـ دائـم ة اـل ة من البعـث ة ـمذكرة شـــــفوـی اـن تلـقت األـم
، قدمت حكومة فرنسـا في مرفقاتھا، تماشـیا  مع التزامھا بموج ب المبادئ التوجیھیة إلدارة  2021أیلول/سـبتمبر   2

ــعبارة  1998آذار/مارس   16المؤرخة    INFCIRC/5491البلوتونیوم (الواردة في الوثیقة   ، والمشار إلیھا فیما یلي ب
ــدتھا من "المبادئ التوجیھیة")، ووفقا  للمرفقین باء وجیم من ا ــنویة ألرص لمبادئ التوجیھیة المذكورة، األرقام الس

تھل ك   ع ع والكمیات التقدیریة من البلوتونیوم الذي یحتویھ وقود المفاعالت المدنیة المـس البلوتونیوم المدني غیر المـش
  .2020كانون األول/دیسمبر   31في 

رـصدتھا من الیورانیوم المدني الـشدید اإلثراء  وقد مت حكومة فرنـسا أیـضا  بیانا  یتـضم ن األرقام الـسنویة أل -2
  .2020كانون األول/دیسمبر   31حتى  

تشــرین الثاني/نوفمبر    28وعلى ضــوء الطلب الذي أبدتھ حكومة فرنســا في مذكرتھا الشــفویة المؤرخة  -3
) وفي 1998آذار/مارس   16المؤر خة   INFCIRC/549بـشأن ـسیاـساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونیوم (الوثیقة    1997

لشفویة ومرفقاتھا من أجل إطالع جمیع الدول  ، ت ر د  طی ھ المذكرة ا2021تموز/یولیھ   2مذكرتھا الشفویة المؤر خة 
  األعضاء علیھا.

 

 
 ). INFCIRC/549/Mod.1(الوثیقة   2009آب/أغسطس  17صدر تعدیل لھذه الوثیقة في  1
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INFCIRC/549/Add.5/25 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة لفرنسا 
 األمم المتحدة لدى مكتب

 والمنظمات الدولیة
 في فیینا

 

 

 

 0411397-2021 .رقم 

 

تھدي البعثة الدائمة لفرنســــا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولیة في فیینا أطیب تحیاتھا إلى المدیر العام  
(الوثیقـة   ة إلدارة البلوتونیوم  ادئ التوجیھـی اء وجیم من المـب ا  للمرفقین ـب ة، ووفـق ذرـی ة اـل ة للطـاـق دولـی ة اـل للوكـاـل

INFCIRC/549( اس طوعي، األرقام ل إلیھ، على أـس ر ف البعثة أن ترـس المتعلقة بأرصـدة البلوتونیوم المدني   ، ی ـش
 .2020كانون األول/دیسمبر   31والیورانیوم المدني الشدید اإلثراء الموجودة في فرنسا في 

ــا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولیة في فیینا ھذه ال ــة لتعرب للمدیر  وتغتنم البعثة الدائمة لفرنســ فرصــ
 العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 [التوقیع] [الختم]

 2021أیلول/سبتمبر   2فیینا،  

 

 

  3 المرفق:

 

 المدیر العام 

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 

 



 

 

 المرفق باء 

 األرقام السنویة ألرصدة البلوتونیوم المدني غیر المشع ع

 2020كانون األول/دیسمبر   31في  

 مدرجة بین قوسین)  2019(أرقام عام  
  كغ من البلوتونیوم  100مقر بة  إلى أقرب 

  50مع اإلشارة إلى الكمیات التي تقل  عن 
 كغ"  50كغ بعبارة "أقل من 

 المجموع الوطني باألطـنان  

البلوتونیوم المفصول غیر المشع ع الموجود في مخازن المنتجات   -1
 بمحطات إعادة المعالجة. 

55.2 )51.8 ( 

في مرحلة اإلنتاج أو التصنیع   البلوتونیوم المفصول غیر المشع ع -2
والبلوتونیوم الذي تحتویھ المنتجات غیر المشع عة شبھ المصن عة أو 

غیر المكتملة الصنع الموجودة في محطات تصنیع الوقود أو غیرھا 
 من محطات التصنیع أو في أماكن أخرى. 

8.6 )8.9 ( 

الذي یحتویھ وقود "موكس" غیر المشع ع أو منتجات    البلوتونیوم  -3
 مصن عة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماكن أخرى. 

30.5 )28.9 ( 

البلوتونیوم المفصول غیر المشع ع المحتفظ بھ في مرافق أخرى   -4
 * 2و  1غیر تلك المذكورة في البندین  

0.8 )0.7 ( 

 ) 90.3( 95.0 )4+ 3+2+ 1المجموع (البنود 

: یغطي الكمـیات التـقدیرـیة للبلوتونیوم الـجاري مـعالجتـھا في 4البـند  *  
ة للبلوتونیوم  دیرـی ات التـق الـجة والكمـی المفصـــــول    محـطات إـعادة المـع

ة أو  ة الفرنســــــی ذرـی ة اـل اـق ة الـط ا في مرافق البحوث (ھیـئ المحتفظ بـھ
 الجامعات).

أعاله، الذي تملكھ   4إلى   1البلوتونـیوم المشمول في البنود من  ‘1’
 ھیئات أجنبیة. 

15.6 )15.5 ( 

أعاله،   4- 1بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود  ‘ البلوتونیوم 2’
 المحتف ظ بھ في أماكن ببلدان أخرى ولذا لم تشملھ البنود أعاله. 

 كغ) 50(أقل  من  كغ 50أقل  من 

أعاله، والجاري  4إلى  1المشمول في البنود من   البلوتونیوم  ‘3’
 شحنھ دولی ا، قبل وصولھ إلى الدولة المتلق  یة. 

0 )0( 

 



 

 

 المرفق جیم 

 الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ 
 المدنیة المستھل ك  وقود المفاعالت

 2020األول/دیسمبر كانون   31حتى  

 مدرجة بین قوسین)  2019(أرقام عام  
كغ من البلوتونیوم   1000مقر بة  إلى أقرب 

  500مع اإلشارة إلى الكمیات التي تقل عن 
 كغ"  500كغ بعبارة "أقل من 

 المجموع الوطني باألطـنان  

الذي یحتویھ الوقود المستھل ك في مواقع المفاعالت   البلوتونیوم  -1
 المدنیة. 

123.5 )128.9 ( 

البلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود المستھل ك في محطات إعادة   -2
 المعالجة. 

169.7 )164.4 ( 

الذي یحتویھ الوقود المستھلك المحتفظ بھ في مرافق   البلوتونیوم  -3
 . 2و 1أخرى غیر تلك المذكورة في البندین  

6.4 )6.4 ( 

 ) 299.8( 299.7 )3+2+1المجموع (البنود  

 
 التعاریف:

 الذي یحتویھ الوقود المـ ف ر غ من المفاعالت المدنیة؛  : یشمل الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم 1البند   -

: یشـمل الكمیات التقدیریة للبلوتونیوم الذي یحتویھ الوقود الوارد إلى محطات إعادة المعالجة  2البند   -
 لكن لم تتم إعادة معال جتھ بعد؛

للبلوتونیوم الموجود في مراكز البحوث،  1: یشـــــمـل  3البنـد    - ) والكمیـات  2) الكمیـات التقـدیریـة 
 المطروحة جانبا .

 



 

 األرقام السنویة ألرصدة الیورانیوم المدني الشدید اإلثراء 

 2020كانون األول/دیسمبر  31حتى  المجموع الوطني بالكـیـلوغرامات 

 

 مدرجة بین قوسین)  2019(أرقام عام  

 األرقام مقر بة إلى أقرب كغ

   الیورانـیوم الشدید اإلثراء المخزون في محطات اإلثراء -1

الیورانـــــیوم الشدید اإلثراء الموجود في مرحلة التصنیع بمحطات   -2
 اإلثراء

  

الموجود في محطات صنع  الیورانیوم الشدید اإلثراء غیر المشعع -3
 ) 930( 852 الوقود أو محطات المعالجة

الیورانـیوم الشدید اإلثراء غیر المشعع الموجود في مواقع  -4
 )51( 74 المفاعالت المدنیة 

غیر الموجود في محطات   الیورانیوم الشدید اإلثراء غیر المشع ع -5
اإلثراء أو محطات صنع الوقود أو محطات المعالجة، أو المفاعالت 

 ) 2855( 2859 المدنیة (على سبیل المثال: المختبرات ومراكز البحوث) 

الیورانـیوم الشدید اإلثراء المشعع الموجود في مواقع المفاعالت  -6
 المدنیة 

79 )99( 

الیورانـیوم الشدید اإلثراء المشع ع غیر الموجود في مواقع  -7
 ) 1438( 1454 المفاعالت المدنیة 

 ) 5373( 5319 ) 7إلى   1المجموع (البنود 

 

 

 

 

 


	نشـرة إعلاميــة
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