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 الدورة الثالثة
    5102أيار/مايو  9 -نيسان/أبريل  52نيويورك، 

 تقرير مقدم من فرنسا  
 

ــة     ــؤمتر    50 و 51 و 2يف إطــار اواــواع الع لي ــة مل ــة اوتامي ــوار ة يف الوقيق ال
ــتعراض املعاهـــدة        ــة السـ ــلحة النوويـ ــار األسـ ــدم انتشـ ــدة عـ ــراف يف معاهـ األطـ

 (0)5101 عام
 

ــؤمت     ــل مـ ــة ع ـ ــاط واـ ــة     وفقـ ــلحة النوويـ ــار األسـ ــدم انتشـ ــدة عـ ــراف يف معاهـ ر األطـ
ــتعراض ــام   الس ــدة ع ــراف يف املعاهــدة     5101املعاه ــ  األط ــدو  او  ــاع ال ــل وموم ، تع 

مواصــلة تع يــ  الشــاافية وتوطيــد  ”هبــدف  2واحلــاة ة للســلحة النوويــة علــا تنايــ  اال ــرا   
لت اماتنـا األرـر ، والـت سـتعرض     وا 2وعلا إعدا  تقارير وطنية عـن اج ـرا     “املتبا لة الثقة

علـــا اللجنـــة التحضـــريية ملعاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة يف إطـــار   5102يف عـــام 
ــراة    مشــترك، ــاط لر  ــرا   50و  51وفق ــنا اج  ــ      50. وي ــا يل ــا م ــا   ”عل كــر را  لبن
مممـن علـا    ُتَشجَّع مجيع الدو  احلـاة ة للسـلحة النوويـة علـا االتاـاق يف أقـر  وقـ          الثقة،

والـ   يليـ ،    شمل موّوـد للتقـارير وعلـا دديـد الاتـرة ال منيـة امللة ـة الااصـلة بـ  التقريـر           
. ويشـ ل اجطـار   “وذلك ألغراض توفري املعلوماع املوّودة طوعاط  ون املساس باألمن القوم 

الـــ   نســـتتدم  لتقاريرنـــا الوطنيـــة فعـــاع مـــن املوىـــوعاع الـــت تناـــو  علـــا املعلومـــاع  
الصلة؛ ويهم الركاة  الثلقة لل عاهـدة وهـ  نـ ل السـلع، وعـدم االنتشـار، واسـتتدام         ذاع

الااقة النووية ألغراض سل ية. ونشجع مجيع الدو  األطـراف علـا تقـدق تقـارير مماقلـة وفقـاط       
 .51لر را  

 
__________ 

 (0) NPT/CONF.2010/50 (Vol.I). 
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 البا  األو   اج را اع الوطنية املتعلقة بزنل السلع  
امــاط بــزنل الســلع وفقــاط ألهــداف املعاهــدة. وتعت ــد يف إن فرنســا ملت مــة الت امــاط ت 

 ذلك هنجاط شاملط وتدرجيياط وع لياط 
ف ن ويث أن  شامل وتدرجي ، فلن نـ ل السـلع النـوو  هـدف ال فمـن فصـل         - 

عن األمن اجل ـاع . ونـ ل السـلع النـوو  ال فمـن أن يتقـدم إال بسرـ  السـياق         
يشمل    اط من ع لية تدرجييـة لضـ ان األمـن    االستراتيج  يف احلسبان وجيب أن 

 غري املنقوص للج يع وعدم و و  سباق تسلح  ديد؛
ومن ويث أن  ع ل ، فلن العربة مبا يتم اختـاذ  مـن إ ـرا اع. ويف هـ ا الصـد ،       - 

اخت ع فرنسا تدابري أوا ية هامة للغاية وقدم  مقتروـاع ط ووـة لل ضـ  قـدماط     
 وو  علا الصعيد الدويل.وبمل ع م يف ن ل السلع الن

 
 سياساع األمن القوم  والعقيدة واألنشاة املتصلة باألسلحة النووية - أوال 

ُتشــرع مبــا ع العقيــدة الارنســية علنـــاط وبشــمل منــتنم. وفمــن تل ــ  عناصـــرها          
األساسية راصة يف اواب العامة الت يلقيها رةي  اجل هورية ويف المتـب البيضـا  الـت ُتنشـر     

. وتؤكــد مثــل هــ   التعــبرياع 5102ال واألمــن الــوطا، والــت صــدر مررهــا عــام  عــن الــدف
صحة ومبا ع الر ل النوو  ك ا تتصور  فرنسا، وتساهم يف بنا  الثقة. ويعد الاـابع املنـتنم   
هل   التعبرياع العامة أمراط ىرورياط وىت يف عدم إوراز أ  تقـدم. ويشـمل تسكيـد املبـا ع الـت      

 معلومةط قّي ة. وتوفر شمل من أشما  التنبؤ المايل بتع ي  االستقرار. سبق التنصيا عليها
مقيــد وبصــاة عامــة، فــرن  ور األســلحة النوويــة يف عقيــدة فرنســا الدفاعيــة واألمنيــة     

 .تقييداط صارماط بالدفال عن املصاحل احليوية يف احلاالع القصو  للدفال عن النا 
األبــي ، يتــورا هــ ا التقريــر شــرع بعــ    واســتم اال للعناصــر الــوار ة يف المتــا  

 العناصر األساسية للر ل النوو  الارنس  
ــة   - 0  ــلحة النوويـ ــ  يف األسـ ــتحمم السياسـ ــور   الـ ــا التصـ ــد علـ ــا تؤكـ . فارنسـ

السياس  هل ا السلع ال   ال فمن استتدام  إال بقرار من رةي  اجل هورية. لـ ا فـرن األمـر    
 ؛يتعلق بتحمم سياس  حب 

ــار مناــق       الســلع - 5  ــي  يف إط ــر ل ول ــوم ال ــار ماه ــدرإ يف إط ــوو  ين الن
. فعقيدة الر ل الارنسـية تعتـرب أن األسـلحة النوويـة ليسـ  أسـلحةط للسـتتدام يف        االستتدام

ميدان املعركة، وإمنا ه  وسيلة لر ل رصم حمت ل عن املـ  مبصـاحلنا احليويـة. ولمـ  يمـون      
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ع الت قد ُتستتدم فيهـا األسـلحة النوويـة وصـااط     الر ل نا عاط، ال يتم وال ينبغ  وصف احلاال
 ؛حمد اط من أ ل عدم الس اع لل عتد  احملت ل حبسا  املتاطر املرتباة هبجوم حمت ل

. فارنسا ال هتـد  أ   ولـة، ور عهـا    الر ل النوو  ذو طبيعة  فاعية صرفة - 2 
نــ  ذلـــك  وأكدتــ  م  0991يســتهدف  هــة بعينــها. وقــد أعلنــ  فرنســـا ذلــك يف عــام         ال

عدة مراع. ومع ذلك، يتع  علا أ  رصم حمت ل أن يدرك أن هـدف الـر ل النـوو      احل 
هو محاية مصاحلنا احليوية من أ  عدوان تشن   ولة مـن الـدو ، مه ـا كـان مصـدر  وكيا ـا       

 ؛كان شمل 
. ال ُيستتدم الر ل النـوو  إال يف احلـاالع القصـو  للـدفال عـن الـنا        - 2 

و  الارنس  علـا أسـاس هنـل العتبـة ولـي  علـا أسـاس طبيعـة التهديـد، يف          ويقوم الر ل النو
و  أن مثة عقاةد أرر  ُتنهر، علا العم  من ذلك، سياسـة تنـدرإ يف إطـار مناـق طبيعـة      
التهديـد. ويبـدو أن هـ   املاــاهيم مـدعاةئ للط عنـان بالنسـبة ألولعــك الـ ين ينتـاهبم القلـق مــن          

يـة. ومـع ذلـك، فـرن هنـل العتبـة ال فـنح  وراط أكـرب للسـلحة          إممانية استتدام األسـلحة النوو 
النوويــة إذا كانــ  العتبــة عاليــة. وهــو كــ لك يف العقيــدة الارنســية الــت ال تتصــور اســتتدام    
األســلحة النوويــة إال يف احلــاالع القصــو  للــدفال عــن الــنا ، وهــو وــق منصــوص عليــ  يف  

 ؛من ميثاق األمم املتحدة 20املا ة 
ــة   فرنســ - 2  ــد الصــارم حبــد المااي ــدأ التقي ــق مب . فارنســا تضــبت مســتو   ا تاب

ورصاةا ترسانتها االستراتيجية مع احلد األ ىن املتوافق مع أمنها. وسقف كاايتنا ُيحدَّ  مـن  
 ؛رل  التحليل الوطا للسياق االستراتيج 

ــاة ة للســلحة النوويــة،        - 6  ــتجابةط لتالعــاع الــدو  غــري احل قــدم  فرنســا  اس
اع أمنية جل يع الدو  غري احلاة ة األطراف يف املعاهدة والت تا  بالت اماهتا يف جما  ى ان

 . وتتستا ه   الض اناع األمنية ه   من عدم االنتشار
عقيـــدة الـــر ل الارنســـية يف املقـــام األو ، باعتبـــار أهنـــا تؤكـــد بشـــمل ال لـــب  فيـــ    • 

العقيـدة الارنسـية يف   ملعـ،، فـرن   وباست رار أن الر ل ذو طبيعة  فاعية صرفة. وهب ا ا
 ألمن الدو  غري احلاة ة؛ ود ذاهتا تعترب ى انة أوىل

ال   أكدع ب  فرنسا جمد اط، لااةدة مجيع الـدو  غـري احلـاة ة     0992أبريل  6إعلن  • 
؛ وقـد   0925األطراف يف املعاهدة، الض اناع األمنية الت كان  قد قدمتها يف عـام  

(. وتعتـرب فرنسـا هـ ا االلتـ ام     0992) 922بـ لك يف قـرار     أر  جمل  األمـن عل ـاط  
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ــة  ــة القانوني ــ لك فرهنــا   مل مــاط مــن الناوي ــ لك. ول ــدة  وصــرو  ب ــرب ناســها مقي تعت
 ؛بالمامل هب ا االلت ام وتعت م الوفا  ب  حبسن نية

توقيــع بروتوكــوالع املعاهــداع القاىــية برنشــا  منــاطق راليــة مــن األســلحة النوويــة   • 
 ا  أكثر من ماةة  ولة.والت تغ

وال مت  ه   االلت اماع باحلق يف الدفال املشرول عن النا ، علا النحـو املنصـوص    
 من ميثاق األمم املتحدة. 20علي  يف املا ة 

 
األسلحة النووية ودديـد األسـلحة )مبـا يف ذلـك نـ ل السـلع النـوو (         - قانيا 

 وإ را اع التحقق
ــزنل     ــة قصــو  ل ــة   تــويل فرنســا أقي ــرَ م إىل أفعــا  وقيقي ــة ُتت الســلع، وهــ   األقي

 وإجنازاع مل وسة. وتمرس ل لك  هو اط مالية وبشرية كبرية.
 

 والة الترساناع والقواع النووية وتقليصها -ألف  
 تقليا وجم الر ل الارنس  - 0 

  وفقــاط ملبــدأ التقيــد الصــارم حبــد الماايــة، ُيحــتاف بالترســانة الارنســية يف أ ىن مســتو  
مممن مبا يتاق مع النرفية االسـتراتيجية والتاـور املتوقـع للتهديـداع. وإىل اليـوم، تسـتند والـة        
القــواع النوويــة الارنســية إىل عنصــرين اقــن  قــا العنصــر النــوو  احملياــ  والعنصــر النــوو      

 احمل و   وا 
  أربـــع غواصـــاع ذاع حمـــرك نـــوو  مســـلحة بالقـــ اةف   العنصرررلنالنررريطينا   ررر  • 

يارية، مت رك ة يف   يرة لونغ وجمه ة بق اةف تسيارية عابرة للقاراع من طـراز  التس
M51 تؤّمن و و اط  اة اط يف البحر؛ 

ورافــا  جمهــ ة  2000N   يت ثــل يف طــاةراع مــن طــراز مــرياإ العنصررلنالنرريطينا رريي • 
أرض وفمنـها االناـلق مـن التـرا  الـوطا       - بالق اةف احملّسنة املتوساة املد   ـو 

 عرب سلع اجلو أو من واملة الااةراع شار   يغو .
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رأس نوو ، ولي  لديها أسلحة اوتياطيـة. ومجيـع    211ومتتلك فرنسا أقل من    
 أسلحتها تشغيلية ومنشورة.

ــرقم    ) (  بســبب  اخنااىــاط كــبرياط يف وجــم القــواع الارنســية    ويعمــ  هــ ا ال
رســانتها اىل النصـف رــل  عشــر  فقــد قلصـ  فرنســا ت النرفيــة االسـتراتيجية  وبــ ا،   تاـور 

 .سنواع تقريبا
والواقع أن فرنسا، يف سياق احلر  البار ة، كان  قـد سـع ، وبشـمل تـدرجي ، إىل      

ع ـدع إىل  امتلك قلقـة عناصـر نوويـة. وبعـد ذلـك، واعتبـاراط لتاـور النرفيـة االسـتراتيجية،          
  إ را  ختايضاع يف ترسانتها

ــ  ب   •  ــوو  احملياـ ــر النـ ــيا العنصـ ــث تقلـ ــبة الثلـ ــد   نسـ ــي  عـ ــاع  مت ختاـ  الغواصـ
والت تشّمل العنصر النـوو  احملياـ     التسياريةاحملرك النوو  املسلحة بالق اةف  ذاع
 غواصاع. 2إىل  6من 

املسـلحة   M4وشرع  فرنسا يف تاميك غواصاهتا ذاع احملـرك النـوو  مـن طـراز      
( ماتووــة أمــام Le Redoutable. ومثــة غواصــة مــن هــ ا النــول تســ ا )  بالقــ اةف التســيارية

. وبابيعــة احلــا ، فقــد 5115يف شــريبورم منــ  أيار/مــايو  “ســيت    ال مــري”اجل هــور يف 
تالــب ذلــك إ ــرا  سلســلة معقــدة مــن الع ليــاع الت هيديــة يف أفضــل النــروف امل منــة مــن  
ويــث الســلمة النوويــة. وستســلك بقيــة الغواصــاع ذاع احملــرك النــوو  املســلحة بالقــ اةف    

 ارية املسار العا   ال   سي ّمن من إزالتها بشمل كامل.التسي
 

  ختايضاع كبرية يف العنصر النوو  اجلو  من رل  • 
احمل ولــة  ــواط علــا مــ  طــاةراع مــن طــراز  ــاغوار    AN52ســحب القنابــل النوويــة  - 

 ؛0990قبل األوان وتاميمها، ك ا ُأعلن عن ذلك عام  2ومرياإ 
. 0996مـن امله ـة النوويـة عـام      2يجية مـن طـراز مـرياإ    سحب الاـاةراع االسـترات   - 

الـت انضـ   إىل القـواع     M2000Nوول  حملها قلقة أسرا  من طاةراع من طراز 
 اجلوية االستراتيجية يف ه ا التاريخ.

ختاـي  عنصـرها النـوو     ، أعلن  فرنسا عن قـرار  5112علوة علا ذلك، يف عام  
، وبــ لك أصــبح احلجــم  5102التتاــي  يف عــام اجلــو  بنســبة الثلــث. واســُتم ل هــ ا  

رأس  211، أقــل مــن 5112الملــ  للســلحة النوويــة الارنســية، ك ــا ُأعلــن عــن ذلــك عــام   
 .وقد  ر  تاميك مجيع األسلحة الت مت سحبهانوو . 
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  أرض - التتل  عن عنصر أرض • 
أرض   - ، عــدة قــراراع بتتاــي  عنصــرها أرض   0990أعلنــ  فرنســا، يف عــام    

(، وتقلـيا برنـامل   0992حب املبّمر لق اةف بلوتون القصـرية املـد  )اسـُتم ل يف عـام     الس
( 051قاعـة )بـدال مـن     21ق اةف ها ي  )الت كان مقرراط أن دل حمل ق اةف بلوتـون( إىل  

االســتراتيجية الـت كــان مقـرراط أن دــل حمــل    S45أرض  - والتتلـ  عــن برنـامل قــ اةف أرض  
ــ اةف   0995يــون. ويف عــام  يف هضــبة ألب S3Dصــواريخ   “هــا ي ”، مت توقيــف برنــامل ق

، اســُتم ل تاميــك قــ اةف هــا ي  0991املصــ  ة لتحــل حمــل صــواريخ بلوتــون. ويف عــام  
 .التتل  عن العنصر األرى   ون االستراتيج الثلق  الت كان قد مت إنتا ها. وب لك مت 

أرض برعلهنـــا  - ، ختلـــ  فرنســـا عــن العنصـــر االســـتراتيج  أرض 0996ويف عــام   
أرض يف هضـبة ألبيـون بشـمل هنـاة  وتاميمهـا. وبعـد ذلـك بعـام ،          - سحب أنن ة أرض

ــام  ــة قـــ اةف  0992يف عـ ــن تاميـــك كافـ ــها  مـ ــ   . S3D، مت االنتـ ــا هـ ــرن فرنسـ ــ ا فـ وهمـ
أرض الـت قامـ     -الوويـدة بـ  الـدو  الـت متلـك عنصـراط نوويـاط مـن نـول أرض           الدولة

 .بتاميم  كلياط
 

 اي  مستوياع التسهبخت - 5 
مع تقليا وجم القواع النووية، مت إ را  ختاي  ال يقل أقيـة يف مسـتوياع    موازاةط 

والة التسهب. وهمـ ا راضـ  فرنسـا مسـتو  التسهـب الـداةم لقواهتـا النوويـة مـرت  يف عـام           
وهـمَّ هـ ا التتاـي  زمـن ر  فعـل القـواع وعـد  أنن ـة األسـلحة          . 0996وعام  0995

 . والة تسهباملوىوعة يف
 وعلا و   اوصوص  

غواصـة واوـدة   ، مل يعد لارنسـا وضـور  اةـم يف البحـر إال بواسـاة      0996من  عام  - 
 ؛ذاع حمرك نوو  مسلحة بالق اةف التسيارية

مل يعـد لارنسـا وسـاةل متمنـها مـن البقـا  يف       من  إزالة الصواريخ مـن هضـبة ألبيـون،     - 
 ؛والة تسهب قصو   اة ة

 مل يعـد لـديها قـواع مسـتهَدفة بشـمل  اةـم      أنـ    0991سا أيضـاط يف عـام   أعلن  فرن - 
 )إلغا  االستهداف(. وما برو  تؤكد ذلك باست رار من  ذلك احل .

ــع النــــوو  الارنســــ  لــــي  مــــن قبيــــل         “اجطــــلق مبجــــر  اجنــــ ار  ”إن الوىــ
(launch on warning  وال من قبيـل ،)”    اجطـلق بعـد التعـرض هلجـوم“ (launch under attack ،)
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(. وقـد  hair-trigger alert) “األصـبع علـا ال نـا    ”وال بعـ  مـا يسـ ي  بعـ  املعلقـ  وىـع       
ــي           ــن رة ــر صــا ر ع ــدم اســتتدام أ  ســلع  ون أم ــة ع اتُّتــ ع إ ــرا اع صــارمة لماال

 اجل هورية. والقراراع املتعلقة بالتسهب والوىع ه  من صلوياع رةي  اجل هورية.
لقـــة بوقـــف إنتـــاإ املـــوا  االنشـــاارية ألغـــراض صـــنع األســـلحة  األنشـــاة املتع -با   

واجلهو  املب ولة للترويل ملعاهدة دنـر إنتـاإ املـوا  االنشـاارية ألغـراض صـنع       
 األسلحة النووية واأل ه ة املتاجرة النووية األرر 

 وقف إنتاإ املوا  االنشاارية ألغراض صنع األسلحة - 0 
 0996املـوا  االنشـاارية )البلوتونيـوم( وسـنة      عن إنتاإ 0995سنة  توقا  فرنسا 

جنتـاإ   وأعلنـ  وقاـاط ارتياريـاط   )اليورانيوم عايل التتصيب( لتغ يـة بـرامل األسـلحة النوويـة.     
 .0996ه   املوا  يف عام 

 
 تاميك املنشآع السابقة جنتاإ املوا  االنشاارية ألغراض صنع األسلحة - 5 

علـا وقـف إنتـاإ األسـلحة النوويـة، الشـرول        ، قررع فرنسـا، عـلوة  0996يف عام  
يف مــاركو  وبــيريالع. وكانــ  رغبــة فرنســا أن يمــون   تاميــك ووــداهتا اجنتا يــةفــوراط يف 

مليـار   6التاميك كامل وال ر عة في . وتستل م ع لياع التاميك جمهـو اط ماليـاط كـبرياط قـدر      
 .يورو ُأناق منها ملياران بالاعل

. وانصــب  الع ليــاع الــت ك مصــنع التتصــيب يف بــيريالعوقــد اكت ــل اليــوم تاميــ 
 2 111 علـا إزالـة   5115و  0996س  سنواع من األع ا  التحضريية ب  عام  تالب  

كيلـومتر مـن األنابيـب.     0 511 طناط من وـوا   االنتشـار، و   0 221 من أغلاة االنتشار، و
 0991ماركو  من  عـام  وبدأع أشغا  تاميك مصنع إعا ة معاجلة الوقو  املستهلك يف 

 .5122وُيتوقع أن تست ر وىت عام 
ومــن  هــة أرــر ، مت االنتــها  مــن أوىل مراوــل تننيــف وتاميــك ماــاعلع إنتــاإ     

. أما املرولة الثانيـة مـن التاميـك فُينتنـر أن تبـدأ عـام       G3 و G2 و G1 البلوتونيوم يف ماركو 
 .5122وسوف تست ر وىت عام  5151

 
 دة لوقف إنتاإ املوا  االنشااريةااللت ام مبعاه - 2 

، يف إطــار مــؤمتر نــ ل الســلع، بشــسن معاهــدة  إطــلق املااوىــاعتعتقــد فرنســا أن  
حلنـر إنتـاإ املـوا  االنشــاارية ألغـراض صـنع األسـلحة النوويــة أو األ هـ ة املتاجـرة النوويــة         

لــا املســتو  اواــوة املناقيــة املواليــة ع. وهــ   املااوىــاع هــ  ذاع أولويــةمســسلة األرــر  
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، وفقــاط مــن أ ــل هتيعــة النــروف جقامــة عــامل رــا  مــن األســلحة النوويــة   متعــد  األطــراف 
ــة، يف إطــار هنــل واقعــ  يســتند إىل إ ــرا اع      ألهــداف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النووي

 مل وسة ومتدر ة.
ومــن و هــة الننــر الارنســية، يــتع  أن تتــيح معاهــدة ونــر إنتــاإ املــوا  االنشــاارية   

مـن رـل  وقـف إنتـاإ املـوا  االنشـاارية ألغـراض صـنع          فرض قيو  كّ ية علا الترسـاناع 
األسلحة النووية. وه  ممّ ل ال غ، عنـ  ملعاهـدة احلنـر الشـامل للتجـار  النوويـة. ولـ لك        

 يبدو من الضرور  أن تش ل مجيَع الدو  احلاة ة للسلحة النووية اليوم.
ينبغـ  جل يـع الـدو  املعنيـة أن دـ و وـ و       لناـاذ،  وريث ا تدرل ه   املعاهدة ويـ  ا  

 املوا  االنشاارية ألغراض صنع األسلحة النووية. فرنسا وتعلن وقااط ارتيارياط جنتاإ
. 22/61وفرنسا عضٌو يف فريق اوربا  احلمومي  املنشس مبو ب قرار اجل عيـة العامـة    

تحضــري لبــد  املااوىــاع مســتقبلط وتعتقــد أن برمماهنــا أن تقــدم مســاقة مايــدة في ــا  ــا ال 
 بشسن معاهدة  ولية مل مة قانوناط.

 
ــة والتــرويل ملعاهــدة احلنــر الشــامل      - يم   األنشــاة اهلا فــة إىل إهنــا  التجــار  النووي

 للتجار  النووية
 وقف التجار  النووية بشمل كامل - 0 

 .0996أوقا  فرنسا جتارهبا النووية بشمل هناة  يف عام  
ــة    0996أيلو /ســبت رب  52 ووقعــ  يف  ــدة احلنــر الشــامل للتجــار  النووي  معاه

 .0992نيسان/أبريل  6وصدق  عليها يف 
وتنا  فرنسا أنشاة هتدف إىل ىـ ان سـلمة أسـلحتها النوويـة وموقوقيتـها. وتشـ ل        

هــ   األنشــاة، علــا و ــ  اوصــوص، برناجمــاط لل حاكــاة وجتــار  هيدرو يناميميــة مصــ  ة   
لوك املـوا  يف النـروف املا يـة القصـو ، ولاريقـة اشـتغا  السـلع بشـمل         جعدا  منـوذإ لسـ  

أوسع. وُتجر  ه   األنشاة يف اوترام صارم لللت امـاع املنصـوص عليهـا يف معاهـدة احلنـر      
الشامل للتجـار  النوويـة، الـت دنـر مجيـع الـتاجرياع النوويـة، كيا ـا كانـ  قوهتـا، وتضـع            

سـلحة أكثـر تاـوراط. وبعبـارة أرـر ، فـرن برنـامل احملاكـاة         وداط لتص يم أنوال  ديـدة مـن األ  
يهدف سو  إىل ى ان سلمة األسلحة وموقوقيتها وال يسـ ح، بـس  وـا  مـن األوـوا ،       ال

 بتص يم أنوال  ديدة من األسلحة أكثر تاوراط.
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 تاميك مرك  التجار  السابق يف احمليت اهلا ع بشمل كامل وال ر عة في  - 5 
قــررع فرنســا، يف الوقــ  ذاتــ  الــ   وىــع  فيــ  وــّداط للتجــار      ،0996يف عــام  

ــا       ــرت مــوروروا وفانغاتوف ــع مركــ  التجــار  يف احملــيت اهلــا ع يف   ي ــة، تاميــك مواق النووي
 .تاميماط كاملط والر عة في املر انيت  الواقعت  يف  نو  احمليت اهلا ع، 

البنيـة التحتيـة ومجيـع املبـا       بعد تدمري كامـل  0992وانته  ع لية التاميك يف عام  
تقريبــاط، وُأ ريــ  ع ليــاع تننيــف جزالــة أ  راــر إشــعاع . وقــام فريــق مــن اوــربا ، دــ   
ــة       ــيم شــامل ومســتقل وموىــوع  للحال ــر را  تقي ــة، ب ــة ال ري ــة للااق ــة الدولي إشــراف الوكال

يف تقريـر  املنشـور   اجشعاعية راهناط ومستقبلط يف   ر موروروا وفانغاتوفا املر انيت ، ورلا 
 واملعنون )احلالة اجشعاعية جب يرت موروروا وفانغاتوفا املر انيت ( إىل عـدم و ـو    0992عام 

 أ  رار. وإىل اليوم، ال ت ا  فرنسا ُتتضع اجل ر املر انية ملراقبة إشعاعية و يوميمانيمية.
 

  عم معاهدة احلنر الشامل للتجار  النووية - 2 
ــدعم فرنســا بنشــا    ــر الشــامل للتجــار       ت ــدة احلن ــيم معاه ــة إىل تع  ــو  الرامي ط اجله

، فضل عن الدو  الت مل تنضم بعـد إىل املعاهـدة. وقـد    5النووية علا الدو  الوار ة يف املرفق 
شرع  يف اختاذ راواع وإ را اع علا الصـعيد الـوطا، وراصـة يف البلـدان الارنموفونيـة.      

ويل لل عاهـدة، والـت يقو هـا فريـق الشتصـياع البـارزة       وتشارك يف األنشـاة الراميـة إىل التـر   
ــة يف        ــار  النوويـ ــامل للتجـ ــر الشـ ــدة احلنـ ــة معاهـ ــ   ملنن ـ ــمرتري التنايـ ــس  السـ ــ   أنشـ الـ

. ك ا ساق  فرنسا يف اواواع الت يتتـ ها االدـا  األوروب بشـمل    5102أيلو /سبت رب 
ــ م الت امــاط كــاملط بالــدعم الــ   يقدمــ  االدــ    ا  األوروب ملنن ــة معاهــدة احلنــر  منــتنم. وتلت

الشامل للتجار  النووية، وال   جتسد يف قـرار اللـ  بشـسن  عـم االدـا  األوروب ألنشـاة       
 اللجنة التحضريية ملنن ة معاهدة احلنر الشامل للتجار  النووية.

باسـتم ا   ، وراصـة في ـا يتصـل    الدعم الـتقا لل نن ـة املـ كورة   ك ا تقدم فرنسا  
 املنصوص علي  يف املعاهدة. ويف ه ا الصد ، مت اختاذ اج را اع التالية  تحققننام ال
حماـة علـا أراىـيها     01وفي ا  ا ننام الرصد الدويل، تتوىل فرنسا نشـر وتشـغيل    

 وتقدم املساعدة الانية لتشغيل مثان حمااع رار ية وصيانتها.
اهلندسـية اللزمـة جنشـا     إىافة إىل ذلـك، تسـاهم فرنسـا مسـاقة كـبرية يف األشـغا         

ــل الرصــد  ون الســ ع          ــة مث ــاع احلديث ــدويل، وراصــة بالنســبة للتمنولو ي ــام الرصــد ال نن
 )أ ه ة االستشعار، هندسة احملااع، تقنياع املعايرة( أو قياس الغازاع اواملة.
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وتدعم فرنسا، عرب مرك  بياناهتا الوطا، تاوير مركـ  البيانـاع الـدويل التـابع ملنن ـة       
عاهدة احلنر الشامل للتجار  النووية سوا  من رل  توفري الربجمياع )دليـل البيانـاع  ون   م

الس عية، أ واع رصـد أ ا  شـبمة احملاـاع( أو البحـث عـن ولـو  مبتمـرة. وبـ لك تسـاهم          
فرنســا بنشــاط يف تقيــيم أ ا  ننــام التحقــق، وتــرتبت بعلقــاع وقيقــة مــع العديــد مــن مراكــ      

 تساهم يف تاويرها.البياناع الوطنية و
، فـرن فرنسـا تقـدم كـ لك املشـورة املتتصصـة       وفي ا يتعلـق بننـام التاتـيمل املـوقع      

لع لياع التاتيمل املـوقع ، سـوا  بشـمل مباشـر مـن رـل  تاـوير ننـام التاتـيمل )املاتشـون،           
، 5102تقنياع التاتيمل، املشاركة يف التدريباع الرةيسية مثل الت ـرين امليـدا  املتمامـل لعـام     

 وال سي ا في ا يتعلق بوىع السيناريوهاع( أو عن طريق الع ل البحث .
 

 الشاافية وتدابري بنا  الثقة - قالثا 
إن فرنسا ملت مـة بـاجلهو  الراميـة إىل تع يـ  الشـاافية بـ  الـدو  او ـ  احلـاة ة           

سـاس  ، وتسـاهم فيهـا بصـاتها الوطنيـة وعلـا أ     للسلحة النووية ومع الدو  غـري احلـاة ة هلـا   
 طوع  من رل  

يف جمـا  الـر ل واملبـا ع     الشـاافية صصـوص عقيـدهتا    هو  منتن ة هتدف إىل تع ي   • 
األساسية الت تقوم عليها. وتعترب فرنسا أن ه   اجلهو  تساهم بشـمل هـام يف دقيـق    
ــة         ــدو  احلــاة ة للســلحة النووي ــ  ال ــاع ب ــؤ يف العلق ــا التنب ــدرة عل االســتقرار والق

 احلاة ة هلا؛ والدو  غري
. ويف هـ ا الصـد ، جتـدر اجشـارة بصـاة       هو  تع ي  الشاافية في ـا يتصـل بقـدراهتا    • 

 راصة إىل 
سـلع )هـ ا الـرقم رقـم إمجـايل وال يقتصـر        211اجعلن بسن فرنسا متتلـك أقـل مـن     - 

 ؛علا األسلحة االستراتيجية العاملة املنشورة(
 ؛ووية اوتياطيةاجعلن بسن فرنسا ال متتلك أسلحة ن - 
 ؛اجعلن بسن األسلحة النووية ال تستهدف أ   هة وإعا ة التسكيد علا ذلك - 
اجراــار مســبقاط جب يــع ع ليــاع اجطــلق الاضــاةية وإطــلق القــ اةف التســيارية، يف   - 

إطار مدونة السلوك الدولية ملنع انتشار القـ اةف التسـيارية  فقـد أ ـرع فرنسـا، منـ        
إراـــاراط قبـــل اجطـــلق، والـــت تتوافـــق مـــع مجيـــع   26، 5101اير ينـــكـــانون الثا /

سـنواع. إىـافة إىل ذلـك،     2ع لياع اجطلق الاضاةية والتسيارية الت ُأ ري  منـ   
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تنشر فرنسا كل سنة بياناط تشرع في  سياسـتها يف جمـايلا القـ اةف التسـيارية والاضـا ،      
ــ  الشــاافية ا    ــا  الثقــة وتع ي ــدابري بن ــة الســلوك.   وذلــك طبقــاط لت ــنا عليهــا مدون ــت ت ل

يف مركــ  غيانــا الاضــاة  يف كــورو   5100وأرــرياط، فقــد استضــاف  فرنســا يف عــام   
زيارة ملـراقب   ولـي ، وذلـك لل ـرة األوىل يف تـاريخ مدونـة السـلوك وتابيقـاط ألوـد          

 ؛التدابري الت تنا عليها ه   املدونة
، اختــ هتا يف جمــا  نــ ل الســلع    هــو  الشــاافية بشــسن التــدابري املل وســة الــت       - 

ســي ا في ــا يتعلــق بتاميــك منشــآهتا اواصــة بــر را  التجــار  النوويــة يف احملــيت    وال
اهلا ع وإنتاإ املوا  االنشاارية ألغراض صـنع األسـلحة يف بـيريالع ومـاركو . ويف     

نن ـ  فرنسـا زيـارة إىل منشـآهتا السـابقة يف بـيريالع ومـاركو  جنتـاإ         ه ا الصـد ،  
ــة يف  ا  االنشــاارية املــو ــر مــن   5112أيلو /ســبت رب  06للســلحة النووي ــ  أكث مل ثل

 5119مذار/مـارس   06الدو  األعضـا  يف مـؤمتر نـ ل السـلع، ويف     أربع   ولة من 
ــن عشــرين    ــر م ــ 2رــبرياط غــري ومــوم ، ويف   ألكث ــن   5119  و يران/يوني ــق م لاري
 ؛الصحاي  الدولي 

وطا، شــارك  فرنســا يف اجلهــو  الــت تقو هــا الــدو    باجىــافة إىل هــ ا اج ــرا  الــ  - 
مســـر  لل صـــالحاع او ـــ  احلـــاة ة للســـلحة النوويـــة، بقيـــا ة الصـــ ، لوىـــع 

. ويف الواقع، تعترب مسـاةل التعرياـاع واملصـالحاع النوويـة ىـرورية لتع يـق       النووية
 ة.التااهم املتبا   وتسهيل احلوار ب  الدو  او   احلاة ة للسلحة النووي

 
 إ را اع أرر  ذاع صلة - رابعا 

ــ  ســباق تســلح يف جمــاالع       ــنجم عن ــزنل الســلع النــوو  إال إذا كــان ال ي ال معــ، ل
مبو ـب املـا ة السا سـة     نـ ل السـلع العـام المامـل    أرر . ومن مث يتع  إ را ـ  يف سـياق   

 من معاهدة ونر انتشار األسلحة النووية.
صب أيضاط علـا جمـاالع أرـر  مـن جمـاالع نـ ل       ول لك فرن الع ل احلازم لارنسا ين 

الســلع، وال ســي ا اتااقيــة ونــر اســتحداخت وإنتــاإ وختــ ين واســتع ا  األســلحة المي ياةيــة  
، وفيهـا أيضـاط   0952وتدمري تلك األسلحة. فارنسا ه  البلد الو يع لربوتوكـو   نيـف لعـام    

الت امهـا مبمافحـة األسـلحة    و. 0992مت التوقيع علا اتااقيـة ونـر األسـلحة المي ياةيـة عـام      
ــ         ــة، مشــهو  ب ــة ونــر األســلحة المي ياةي ــع منن  ــب م ــا إىل  ن ــة،  نب ــا المي ياةي . وعل

املستو  السياس ، ساق  فرنسا يف إىاا  الاابع العامل  علا االتااقيـة مـن رـل  إ ـرا اع     
 علا املستو  الوطا أو علا املستو  األوروب.
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 الدولية، لديها الوساةل للوفا  هب   االلت اماع وفرنسا، الت دترم الت اماهتا  
فارنســا تــدعم ع ــل منن ــة ونــر األســلحة المي ياةيــة يف إطــار التحــد  الاريــد     

. وقد وىـع  أفضـل ررباةهـا دـ  تصـرف      ال   فثل  تاميك الترسانة المي ياةية السورية
  ع لية التدمري.املنن ة ووشدع  هو ها لت م  االدا  األوروب من املساقة بسرعة يف

وفي ـــا يتصـــل باتااقيـــة ونـــر اســـتحداخت وإنتـــاإ وختـــ ين األســـلحة البمتريولو يـــة   
)البيولو ية( والتمسينية وتدمري تلك األسلحة، فارنسا ه  الت اقتروـ ، منـ  عـدة سـنواع،     
ملية الستعراض األقران ننرا لمون ه   االتااقية، صلف االتااقيـاع األرـر ، ال تـنا علـا     

للتحقق. ويعّد االقتـراع الارنسـ  هنجـاط رلقـاط يهـدف إىل تع يـ  أوـد الصـموك الرةيسـية          ملية 
 ملمافحة انتشار األسلحة النووية.

، مترينــاط جتريبيــاط 5102يســ رب كــانون األو / وهمــ ا نن ــ  فرنســا، يف بــاري  يف   
ة بشــسن تنايــ  اتااقيــة ونــر اســتحداخت وإنتــاإ وختــ ين األســلح        “اســتعراض األقــران ” لـــ

 البمتريولو ية )البيولو ية( والتمسينية وتدمري تلك األسلحة علا الصعيد الوطا.
باعت ـا  معاهـدة جتـارة األسـلحة يـوم       5102يف جما  األسلحة التقليدية، متي ع سـنة   

نيسان/أبريل يف األمم املتحدة، وه  أو  معاهدة عاملية رةيسية يف القرن احلـا   والعشـرين    5
 و يــران/ 2دويل ودديــد األســلحة. وقــد وقعــ  فرنســا هــ   املعاهــدة يــوم يف جمــا  األمــن الــ

، رغبــة منــها أن تمــون مــن بــ  أواةــل املنضــ   إليهــا. واســتم ل  إ ــرا اع التصــديق  يونيــ
بالتنســيق مــع شــو عشــر  5102الوطنيــة وأو عــ  صــك التصــديق يف هنايــة شــهر مذار/مــارس 

  و  أوروبية أرر .
سلحة راوة أرر  يف اجتا  اهلدف النـهاة  املت ثـل يف نـ ل    وتشمل معاهدة جتارة األ 

ــاع           ــن اجله ــبرياط م ــد اط ك ــة ع ــر انتشــار األســلحة التقليدي ــا را ــل. ويع ــام المام الســلع الع
ويشمل دـدياط لسـلاة الـدو . ولـ لك ال فمـن إجيـا  وـل لـ  إال بع ـل مسـتدام علـا             الااعلة

 الصعيد العامل .
ةها األوروبي ، ليـتم اعت ـا  هـ   املعاهـدة بشـروط      وع ل  فرنسا  اهدة، مع شركا 

و / يسـ رب عـام   مشد ة. ووصلنا رل  مؤمتر الق ة ال   عقد يف قصر اجلي ي  يف كانون األ
علا الت ام من الدو  األفريقية باالنض ام إليهـا علـا و ـ  السـرعة. وشـن اليـوم علـا         5102

 استعدا  لتقدق املساعدة لوىعها موىع التناي .
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وفرنسا طرف يف اتااقية ونر أو تقييد استع ا  أسلحة تقليدية معينـة فمـن اعتبارهـا     
(، والت ال ت ا  تشمل اجطار املاضل لـزنل األسـلحة   0921مارطة الضرر أو عشواةية األقر )

 التقليدية يف األمم املتحدة ننراط لموهنا تضم أهم الدو  املنتجة واملستتدمة للسلحة.
( الـت دنـر اسـتع ا  وختـ ين وإنتـاإ      0991يضـاط يف اتااقيـة أوتـاوا )   وفرنسا طـرف أ  

ونقل األلغام املضا ة للفرا  وتدمري تلـك األلغـام وتاهـري املنـاطق امللغومـة، فضـل عـن اتااقيـة         
( الـت تـنا علـا أومـام مماقلـة بشـسن الـ راةر العنقو يـة. واسـتم ل  تنايـ            5112أوسلو )

تاوا، وذلـك قبـل اا ـا  الـت فرىـتها هـ   االتااقيـة. وفضـل عـن          الت اماهتا مبو ب اتااقية أو
ــد           ــلو، وق ــة أوس ــا مبو ــب اتااقي ــا  بالت اماهت ــا الوف ــك، دــرص فرنســا ورصــاط شــديداط عل ذل

 مليون يورو لتدمري خم وهنا من ال راةر العنقو ية. 51رصص  ما يقر  من 
د  الدو  غري املوقعـة.  وتب   فرنسا  هو اط منتن ة للترويل ملتتلف ه   الصموك ل 

 ( التااقية أوتاوا.5102-5102وبرزع تلك اجلهو  رل  فترة رةاستها احلالية )
وقد اىالع  فرنسا، يف إطار ه   الرةاسة، بدور رةيس  يف اعت ـا  واليـة لل ناقشـة     

بشسن أنن ة األسلحة الاتاكة االية التشغيل. وسيمون هـدف اال ت اعـاع، غـري الر،يـة، يف     
ام األو  هــو إطــلل مجيــع الــدو  األطــراف علـا التحــدياع الــت تاروهــا هــ   األســلحة  املقـ 

وتوىــيح شــروط النقــاا. وإذا اعتــربع الــدو  أن النقــاا مايــد ف ــن امل مــن أن يــتم متديــد   
سوا  يف شمل  احلايل أو يف إطار أكثر ر،يـة، وذلـك رـل  اجل عيـة املقبلـة للـدو  األطـراف        

 .5102 /نوف رب عام املقررة يف تشرين الثا
 

 البا  الثا   التدابري الوطنية املتعلقة بعدم االنتشار  
يشمل انتشـار األسـلحة النوويـة ووسـاةل إيصـاهلا هتديـداط للسـلم واألمـن الـدولي            

ولل ناطق املعنية علا وـد سـوا . لـ ا تـر  فرنسـا أنـ  مـن الضـرور  التصـد  حبـ م هلـ ا            
جمــا  ممافحــة االنتشــار النــوو  لتنايــ  معاهــدة عــدم    التهديــد. ويســتند ع ــل فرنســا يف  

إىل قــلخت  5101انتشــار األســلحة النوويــة وراــة ع ــل مــؤمتر اســتعراض املعاهــدة لعــام   
ركاة  رةيسية ه   تع ي  ننام عدم االنتشار، والتصد  ألزماع االنتشار، وتع ي  اجلهـو   

 .املل وسة يف جما  منع االنتشار واحليلولة  ون ودوق 
 



 NPT/CONF.2015/PC.III/14 

 

14/32 14-03723 

 

 تناي  الض اناع و ع ها - الأو 
تلتـ م فرنســا بننــام ىــ اناع الوكالــة الدوليــة للااقــة ال ريــة الــ   ينــدرإ يف صــلب   

عدم االنتشار النوو ، ك ا تلت م بتع ي  ه ا الننام. وختضـع بناسـها لعـد  كـبري مـن ىـوابت       
 الوكالة الدولية للااقة ال رية والت ع األوروب للااقة ال رية.

 
 لت اماع الارنسية يف جما  الض اناعاال -ألف  

ــوع     •  ــرض الا ــاق الضــ اناع ذاع الع ــوا      اتا ــ  امل ــا إرضــال بع   عرىــ  فرنس
النوويــة املدنيــة لضــ اناع الوكالــة الدوليــة للااقــة ال ريــة، رغبــة منــها علــا و ــ           
اوصــوص يف املســاقة يف تع يــ  ننــام الضــ اناع. وُتابَّــق هــ   الضــ اناع يف إطــار    

لق  بـ  فرنسـا والت ـع األوروب للااقـة ال ريـة والوكالـة الدوليـة للااقـة         االتااق الث
(، الـ    رـل ويـ  الناـاذ     INFCIRC/290ال رية )اننر الوكالة الدولية للااقـة ال ريـة   

 ؛0920عام 
عــلوة علــا ذلــك، الت مــ  فرنســا بشــمل طــوع  بتقــدق معلومــاع إىــافية للوكالــة   • 

 الدولية للااقة ال رية 
راـــار باســـتريا  وتصـــدير املـــوا  النوويـــة )اننـــر الوكالـــة الدوليـــة للااقـــة ال ريـــة،  إ - 

INFCIRC/207/Add1, 1984؛) 
إراار باستريا  وتصدير مرّك اع اليورانيوم والثوريوم )اننر الوكالـة الدوليـة للااقـة     - 

 (؛INFCIRC/415, 1992ال رية، 
شـع( واليورانيـوم عـايل التتصـيب     تصريح سنو  بم ياع البلوتونيوم )املشع وغري امل - 

 (.INFCIRC/549, 1998املو هة ألغراض مدنية )اننر الوكالة الدولية للااقة ال رية، 
  بغيـة تع يـ  قـدرة الوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة علـا المشـف          الربطتيكيلناإلضايف • 

نسـا  عن أ  أنشاة نووية سرية حمت لة لدو  غري وـاة ة للسـلحة النوويـة، وقعـ  فر    
ــام  ــاذ يف        0992يف ع ــ  النا ــاق الضــ اناع ) رــل وي ــا بروتوكــو  إىــايف التا عل

ــ ام فرنســا    5112نيســان/أبريل  21 (. ويعــد الربوتوكــو  اجىــايف أ اةط أساســية اللت
 بعدم االنتشار النوو .

 ومثة عدة نقاط من الربوتوكو  اجىايف الارنس   ديرة بامللونة  
فمــن ملاتشــ  الوكالــة الدوليــة للااقــة ال ريــة أن يالبــوا     احلرريفنيفنالارررالتناللية   رر ن  

الوصـو  إىل أ  موقـع يف األراىــ  الارنسـية، وبالتـايل زيــارة أ  منشـسة نوويـة، بعــد       
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ساعة علا األقل مـن موعـد ال يـارة، وذلـك قصـد وـل        52تو ي  إراار ب لك قبل 
ام الربوتوكـو ، أو  كل القضايا املتصـلة بدقـة ولوليـة املعلومـاع املقدمـة وفقـاط ألومـ       

وّل بع  التناقضاع صصوص ه   املعلوماع ومجع أ لة حمت لة علـا ممارسـة إوـد     
الدو  غري احلاة ة ألسلحة نووية ألنشاة نووية سرية وماابقـة هـ   األ لـة. وتتشـاب      
منهجية ال يارة التم يلية واألنشاة الت فمن لل اتش  إ راؤهـا أقنـا  هـ   ال يـاراع     

بيعية، إ را  قياساع( مع تلك املنصوص عليها يف الربوتوكـو  اجىـايف    )أر  عيناع
 الن وذ   ال   تقترو  الوكالة الدولية للااقة ال رية.

مّد الوكالة الدولية للااقة ال رية مبعلوماع عن أنشاة التعاون مع الـدو  غـري احلـاة ة      
فعلـا سـبيل املثـا ،     ألسلحة نووية في ـا  ـا  ورة الوقـو  النـوو  جب يـع  وانبـها.      

تصرع فرنسـا للوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة صااهـا اواصـة بالتعـاون النـوو  ملـدة           
 سنواع مع  و  غري واة ة ألسلحة نووية يف جما   ورة الوقو  النوو . 01

 
 تابيق ى اناع اجل اعة األوروبية للااقة ال رية -با   

لضـ اناع اجل اعـة   االدا  األوروب، ، شسهنا يف ذلك شسن شركاةها يف ختضع فرنسا 
الت تش لها مبو ب املعاهـدة املنشـعة    األوروبية للااقة ال رية علا كافة املوا  النووية املدنية

للج اعــة األوروبيــة للااقــة ال ريــة. ويترتــب علــا ذلــك رضــول مجيــع املرافــق الارنســية الــت  
ة للااقـة ال ريـة، وذلـك هبـدف التحقـق      تو د فيها موا  نووية مدنية ملراقبـة اجل اعـة األوروبيـ   

 من أن استتدام ه   املوا  يتم وفقاط للغرض املصرع ب  من قبل املشغل .
 

تناي  ه   الضوابت جيعل من  ورة الوقـو  النـوو  املـد  الارنسـية واوـدة مـن        - يم  
 أكثر الدوراع رضوعا لل راقَبة يف العامل

علا األراى  الارنسـية وتنوعهـا، دنـا فرنسـا     ننرا لتعد  املنشآع النووية املو و ة  
حبصة هامة من إ را اع التاتيمل الت تاا  مجيع املنشآع املشاركة يف تناي  األنشـاة النوويـة   

ع ليـة تاتـيمل ناـ هتا اجل اعـة      226إ ـرا    5102املدنيـة. فعلـا سـبيل املثـا ، شـهدع سـنة       
رنسـا إوـد  أكثـر الـدو  رضـوعاط      وهـ ا اجلهـد املهـم جيعـل مـن ف     األوروبية للااقة ال رية. 

 .لل راَقبة يف العامل
وختضع املرافق احلساسة اواصة بدورة الوقو  يف فرنسا ك لك لض اناع الوكالـة   

ــة للااقــة ال ريــة  ــي    الدولي ــ   5. ف صــنع التتصــيب اجلديــد يف  ــورإ ب ناــ  تســر  علي
بية غري واة ة ألسـلحة  الضوابت الت تابقها الوكالة يف منشآع مماقلة تو د يف بلدان أورو

؛ ك ــا ختضــع أ ــ ا  مــن حماــة املعاجلــة وإعــا ة التــدوير يف الهــا  وحماــة صــنع وقــو     نوويــة
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األكسيداع املتتلاة يف ميلوك  ل اع الضـ اناع. وختضـع هـ   املرافـق بـدورها لضـ اناع       
ق حماــة إعــا ة املعاجلــة يف الهــا  هــ  املرفــ  اجل اعــة األوروبيــة للااقــة ال ريــة. وهمــ ا فــرن   

 .األكثر رضوعاط ملراقبة اجل اعة األوروبية للااقة ال رية يف أوروبا
ــة      5102ويف عــام   ــة للااق ــة األوروبي ــ ها اجل اع ــت تنا ــق ال ، أســارع أنشــاة التحق

بنــداط  251 502 ر ــل/يوم تاتــيمل و 0 212 ع ليــة تاتــيمل؛ و 226ال ريـة يف فرنســا عــن  
ة ىــ اناع الوكالــة الدوليــة للااقــة ال ريــة  حماســبياط منقــوالط. ويف العــام ناســ ، أســارع أنشــا 

ــن   ــا عـ ــ ة يف فرنسـ ــيمل، و  56املناـ ــة تاتـ ــيمل، و  002 ع ليـ ــل/يوم تاتـ ــد  21 111 ر ـ بنـ
مــن  2 مــن فرنســا و 02تصــرًاط مقــدماط وفــق الربوتوكــو  اجىــايف )  02 منقــو ، و حماســي

 االدا  األوروب(.
 

 الدعم السياس  والاا واملايل للض اناع - ا   
ــارك  يف تنايــ  أنشــاة تســتهدف التــرويل       دعمنالس اسرر الرر •    ناــ ع فرنســا أو ش

للربوتوكو  اجىايف يف إطار جم وعة البدان الث انية. وتـدعم فرنسـا كـ لك وبصـورة     
نشاة مبـا راع االدـا  األوروب يف جمـا  التـرويل للربوتوكـو  اجىـايف )املسـاقاع        

 املالية والنُّهل احملد ة األهداف(.
اال ت اعــاع ذاع الصــلة للــ  احملــافن  واملــؤمتر العــام للوكالــة الدوليــة        ورــل   
ــة ال ريــة،  عــ  فرنســا باســت رار إىل إىــاا  الاــابع العــامل  علــا اتاــاق الضــ اناع          للااق
والربوتوكو  اجىايف بصاته ا معيار التحقق. وأكدع الت امها مبواصـلة تع يـ  فعاليـة     الشاملة

لة الدولية للااقة ال رية، راصة من رل  تناي  الضـ اناع علـا   وكاا ة ننام ى اناع الوكا
 مستو  الدولة.

وتدعم فرنسـا أنشـاة الوكالـة الراميـة إىل توعيـة الـدو  بسقيـة مبـا ع العامليـة وتع يـ             
ــة ُعقــدع يف    5102الضــ اناع. ويف عــام   ــاط يف تننــيم ولقــاع  راســية تدريبي ، ســاق  مالي

 للتصديق علا الربوتوكو  اجىايف.بورما والوس يف إطار التحضري 
  تـدعم فرنســا الـدور املركـ   الــ   يضـالع بــ  ننـام ىــ اناع      الردعمنالينرونطالررا نن • 

الوكالة الدولية للااقة ال رية ودـرص علـا أن تتـوفر للوكالـة املـوار  البشـرية واملاليـة        
تـؤ   مه تـها يف   والانية مبا يتاق مع الوالية الت عهد إليهـا هبـا الت ـع الـدويل، لمـ       

 جما  التحقق بمل مصداقية.
برناجماط لدعم ى اناع الوكالة الدوليـة للااقـة    0922وهم ا، وىع  فرنسا يف عام  

ال رية، وذلك هبدف وىع الدعم السياس  ال   تقدم  فرنسا مله ة التحقق املنوطـة بالوكالـة   



NPT/CONF.2015/PC.III/14 
 

 

14-03723 17/32 

 

املســاقاع املاليــة    موىــع التنايــ . وتتــورا فرنســا، مــن رــل  نقــل التمنولو يــا وتقــدق        
وردماع اوربا ، مساعدة إ ارة الض اناع يف الوكالـة علـا دسـ  أسـاليب التحقـق وزيـا ة       

 فعاليتها علا املستوي  الاا واالقتصا  .
، وتقــدر قي ــة أنشــات  ىــ ن أهــم بــرامل الــدعم الوطنيــة األربعــةوينـدرإ الربنــامل   

 .مليون يورو سنوياط 0.2 اجمجالية مبا يقر  من
وساق  فرنسا أيضاط يف  هو  االدا  األوروب لدعم الوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة      

 يف جما  التحقق، ورصوصاط في ا يتعلق باملساقاع األوروبية التالية 
قراراع الل  بشسن  عم االدا  األوروب ألنشاة الوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة يف      - 

 جمايل األمن والتحقق النووي ؛
املساقاع يف دديث خمتـرب ىـ اناع الوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة )مشـرول تع يـ           - 

 قدراع ردماع الض اناع التحليلية(.
 

لنوويــة املنصــوص عليهــا يف إطــار التعــاون النــوو   ع ليــاع نقــل التمونولو يــا ا -ها   
 املد  لارنسا ختضع لض اناع  اة ة

تتض ن االتااقاع احلمومية الدولية الت تدعم الت ام التعاون النوو  املد  بـ  فرنسـا    
وبلدان أرر  علا بنو  حمد ة تنا علا إرضال املوا  والسلع واملعـداع لضـ اناع الوكالـة    

اناع يف إطار االتااقاع الت أبرمتها هـ   الـدو  مـع وكالـة الااقـة ال ريـة(.       )ُتاّبق ه   الض 
ويف وا  تع ر تابيق ه   الض اناع، تنشئ األطـراف ننامـاط للضـ اناع متاقـاط عليـ  بصـورة       
متبا لة، علا أن تمون ه   الض اناع بنا  كاا ة وفعالية ى اناع الوكالـة. وأرـريا، عـا ة    

ورة علــا أن يســت ر تابيــق األومــام املتعلقــة بالضــ اناع يف والــة مــا تــنا االتااقيــاع املــ ك
 االنسحا  من االتااق أو إهناة .

 
 الرقابة علا الصا راع - قانيا 

 املشاركة النشاة يف أنن ة املراقبة الدولية يف الا  النوو  • 
يف تساهم فرنسا، بصـاتها عضـواط يف جلنـة زانغـر ويف جم وعـة مـور   املـوا  النوويـة،          

 اجلهو  الدولية الرامية إىل ممافحة االنتشار النوو ، راصة في ا يتعلق بـ 
دديث قواةم املراقبة والتسكد من مل متـها للتاـوراع التمنولو يـة املعاصـرة )را ـع        - 

 ؛املشاركة يف أشغا  اال ت ال اواص باوربا  الاني  مث فريق اوربا  الاني (
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 عضا  بضرورة تع ي  مراقبتها للصا راع )التوعية(.إذكا  وع  الدو  غري األ - 
 

 مراقبة الصا راع علا املستو  الوطا • 
الت تؤس  لتاوير التعاون النوو  املد  ب  فرنسـا وبلـدان    االتااقياع الثناةيةتمّرر  

أرر  االلت اماع الت تعهدع هبا فرنسا يف إطار جم وعة مور   املوا  النوويـة )احلصـو  مـن    
 ... إخل(. ستور  علا تسكيداع يف والة إ را  ع لياع نقل أو إعا ة نقلامل

احملــــد ة علــــا املســــتو  األوروب مبو ــــب القــــانون رقــــم  قــــواةم املراقبــــةوتعتــــرب  
252/5119 (CE  الــ   يتضــ ن قــواةم الســلع والتمنولو يــاع ذاع االســتتدام املــ  وإ( )

وعـة مـور   املـوا  النوويـة، ننـام مراقبـة       اواىعة جل يع أنن ـة الرقابـة علـا الصـا راع، جم     
قابلـة للتابيـق مباشـرة علـا املسـتو       تمنولو يا الق اةف، جم وعة أستراليا، ترتيب فاسـنار(  

. ويتم دـديث هـ   القـواةم بانتنـام لتواكـب املـتغرياع التمنولو يـة والتحـدياع الـت          الوطا
 ياروها االنتشار النوو .

 “البنـد اجلـامع  ”الارنسية تع د، عند االقتضا ، إىل تابيـق  وأرريا، فرن سلااع املراقبة  
)املنصــوص عليــ  قانونــاط هبــدف مراقبــة تصــدير إوــد  الســلع غــري املدر ــة يف القــواةم(، عنــد   

 و و  رار حمدق بسن ُتستتدم السلعة امل كورة يف جما  أسلحة الدمار الشامل.
 

 وطنية يف ه ا الا املساقة يف اجلهو  الرامية إىل تع ي  القدراع ال • 
تدعم فرنسا بنشاط  هو  االدا  األوروب الرامية إىل نشر ققافـة عـدم االنتشـار علـا      

حمـاور الع ـل اجلديـدة للدـا  األوروب يف جمـا       الصعيد األوروب، وال سي ا يف سياق تناي  
 5112م ممافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووساةل إيصـاهلا، الـت مت اعت ا هـا يف عـا    

 .5102وُمدِّ  الع ل هبا يف هناية عام 
مراك  الت ي  يف االدـا  األوروب املو هـة للحـد    و صا     كبري من اعت ا اع  

)مـن أصـل مـا جم وعـ  أكثـر مـن        من املتـاطر النوويـة واجشـعاعية والبيولو يـة والمي ياةيـة     
ــة والتشــ     51 ــة والاني ــورو ســنويا( لتقــدق املســاعدة املالي ــون ي ــة  ملي ــدان أرــر  بغي غيلية إىل بل

متمينها من تع ي  أنن تها اواصة مبراقبـة الصـا راع. ويعتـرب املشـّغل )فرنسـا للتـربة الدوليـة(        
 املنّسق الرةيس  للتربة الارنسية بالنسبة لل شاريع املنا ة يف ه ا اجطار.
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 األمن النوو  - قالثا 
 التصديق علا االتااقياع الدولية • 

يف هـ ا الـا  منـ  أن صـدق       مجيع الصـموك الدوليـة ذاع الصـلة    طرف يففرنسا  
ــة يف    5112علــا تعــديل عــام   ــة لل ــوا  النووي ــة املا ي ــة احل اي  5102شــباط/فرباير  0التااقي

 .5102أيلو /سبت رب  00واالتااقية الدولية لق ع أع ا  اجرها  النوو  يف 
 

 تناي  توصياع الوكالة الدولية للااقة ال رية • 
ــوو           ــن النـ ــياع األمـ ــرة توصـ ــ  نشـ ــة يف تنايـ ــة للغايـ ــة متقدمـ ــا مرولـ ــ  فرنسـ بلغـ
)أو العـد    “INFCIRC/225/Revision 5”احل اية املا ية لل وا  النـوو  واملرافـق النوويـة     بشسن
من سلسلة األمن النوو (. ويتض ن القانون الارنس  تقريباط مجيع النقاط الـوار ة يف هـ      02

الوكالة، بل وفض  أبعـد مـن ذلـك يف بعـ  احلـاالع. وقـد قامـ  بعثـة         النشرة الت تصدرها 
الستعراض األقران )برنامل اودمة االستشارية الدوليـة املعنيـة باحل ايـة املا يـة( قا هتـا الوكالـة       

بتحســ   ــو ة  5100الدوليــة للااقــة ال ريــة يف فرنســا ) ــرافل ( يف تشــرين الثــا /نوف رب  
 س ، رصوصا في ا يتعلق باحل اية املا ية لل وا  النووية.ننام األمن النوو  الارن

 

 توقيع راة ع ل مع الوكالة الدولية للااقة ال رية لدعم ع لها • 
مـع الوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة راـة ع ـل         5112وقع  فرنسا يف نيسان/أبريل  

جمـا  األمـن    ( لـدعم أنشـاتها يف  5102إىل غايـة عـام    5102)مت جتديدها مرة أرر  يف عام 
النــوو  واجشــعاع ، وراصــة يف جمــاالع أمــن الاضــا  اجلمتــرو ، وتع يــ  األنن ــة الوطنيــة   
للسلمة النووية، واحل ايـة املا يـة لل ـوا  النوويـة ووصـرها، وأمـن املصـا ر املشـعة، وكشـف          

ياط يـورو سـنو   121 111 املتاطر والتصد  هلا. ومن الناوية املالية، تصل قي ة ه ا الدعم إىل
. ويف هــ ا اجطــار 5101مليــون يــورو منــ  عــام   2،5 ، مببلــغ إمجــايل قــدر 5100منــ  عــام 

تنــدرإ، علــا ســبيل املثــا ، اج ــرا اع املتعلقــة بتحديــد وتــسم  املصــا ر الارنســية الــت يــتم    
 تصديرها إىل اوارإ.

 
  عم بعثاع اودمة االستشارية الدولية يف جما  احل اية املا ية • 

ا اسـتقبا  بعثـة مـن اودمـة االستشـارية الدوليـة يف جمـا  احل ايـة املا يـة يف          علوة عل 
يف  5102كـانون األو / يسـ رب    2و  2، نن ـ  فرنسـا يـوم     5100تشرين الثا /نوف رب 

باري ، بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة، نـدوة وـو  بعثـاع الـداةرة االستشـارية            
 ولة والعديد من املنن اع الدولية. وشـّمل هـ ا    22ا ية، مبشاركة الدولية يف جما  احل اية امل
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احلــدخت فرصــة لتبــا   االســتعراض اللوــق بشــسن هــ   البعثــاع ولتشــجيع مجيــع الــدو  الــت   
تسـتقبلها بعــد إىل القيــام بــ لك. وأرــرياط، فـرن الســلااع الارنســية تــدعم مبوار هــا البشــرية    مل

 الت تنا ها الوكالة الدولية للااقة ال رية.دضري البعثاع واألنشاة التدريبية 
 

  هو  احلد من اليورانيوم عايل التتصيب • 
، تع ل فرنسا يداط يف يد مع العديد من الدو  الشريمة علا احلد مـن  5101من  عام  

ــو  ملاــاعلع       ــة وصــنع وق ــاإ الننــاةر املشــعة الابي ــوم عــايل التتصــيب جنت اســتتدام اليوراني
 البحث األمريمية.

 
  هو  تسم  املصا ر املشعة • 

تشمل إممانية استتدام املصا ر املشعة ألغراض كيدية هتديداط وقيقياط للمـن الـدويل.    
اتااقـاط مـع الوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة يقضــ         5100وهلـ ا السـبب وقعـ  فرنسـا يف عـام      

تسمينـها يف البلـدان    حبصر املصا ر املشعة الت تصـدرها الشـركاع الارنسـية إىل اوـارإ هبـدف     
الت تو د فيها أو، إذا تب  استحالة ذلك، إعا هتا إىل فرنسا ويث ستتم معاجلتها. وقـد ممـن   
ه ا الع ل بالاعـل مـن وصـر عـد  كـبري مـن املصـا ر ذاع النشـاط اجشـعاع  املرتاـع الـت مت            

در مصـ  511مصدر منها. ويو ـد مـن ىـ نها مـا يقـل عـن        211تصديرها، مت دديد طبيعة 
دتاإ إىل اختاذ إ را  بشسهنا. وسيتم اختاذ قرار استر ا ها علـا أسـاس كـل والـة علـا وـدة.       
وقــد أممــن بالاعــل اســتر ا  العديــد مــن املصــا ر رــل  الســنواع األرــرية، ومثــة بعثــاع            

 استمشافية جتعل من امل من تناي  مثل ه ا اج را  مستقبل يف بلدان  ديدة.
ــر ع ليــاع التــسم  و   االســتر ا  هــ   عــن التــ ام فرنســا القــو  مبمافحــة انتشــار    وتعّب

أســلحة الــدمار الشــامل يف إطــار مــؤمتر ق ــة األمــن النــوو  والشــراكة العامليــة ل وعــة الث ــا   
 ملمافحة انتشار أسلحة وموا  الدمار الشامل.

(، أعلـن  5102مذار/مـارس   52 و 52ورل  مؤمتر ق ة األمـن النـوو  يف الهـا  )    
 هوريــة الارنســية عــن إطــلق مبــا رة لتع يــ  أمــن املصــا ر ذاع النشــاط اجشــعاع   رةــي  اجل

 املرتاع من رل  قلخت أولوياع ع ل رةيسية، وه  
 تع يق اجطار الدويل القابل للتابيق؛ - 
 احلد من استتدامها؛ - 
 .“جم وعة مور   املصا ر اجشعاعية”إنشا   - 
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 ة النوويةاملناطق اوالية من األسلح - رابعا 
تدعم فرنسا من  فترة طويلة إنشا  مناطق رالية من األسلحة النووية. ويشـمل النـهل    

 اجقلي  ، يف واقع األمر، إود  الوساةل اهلامة لتع ي  ن ل السلع وعدم االنتشار.
 

 التصديق علا بروتوكوالع معاهدة إنشا  مناطق رالية من األسلحة النووية • 
والع معاهـدة ونـر األسـلحة النوويـة يف أمريمـا اللتينيـة       بروتوكـ فرنسا طرف يف  

ومناقة البحر الماريي )معاهدة تلتيلولمو(، ومعاهـدة إنشـا  مناقـة راليـة مـن األسـلحة       
النوويــة يف  نــو  احملــيت اهلــا ع )معاهــدة راراتونغــا(، ومعاهــدة إنشــا  مناقــة راليــة مــن  

 .األسلحة النووية يف أفريقيا )معاهدة بليندابا(
أكدع جمد اط ألكثر من ماةة  ولة الض اناع األمنيـة الـت كانـ     ويف ه ا السياق،  

 .0992نيسان/أبريل  6قد قدمتها يف إعلهنا االنارا   بتاريخ 
بشـسن وىـع هـ ا البلـد      مع منغوليا إعلن  متـوازي  ، وقع  فرنسا 5105ويف عام  

 اوايل من األسلحة النووية.
 

 الع  ديدةمفاق توقيع بروتوكو • 
تؤيــد فرنســا مواصــلة توســيع ناــاق املنــاطق اواليــة مــن األســلحة النوويــة. وبعــد أن      

سوف توقع مع شركاةها يف جم وعة الـدو  او ـ    استسنا  احلوار مع  و  مسيا الوساا، 
احلاة ة للسلحة النووية بروتوكو  معاهدة إنشا  مناقة رالية من األسلحة النووية يف مسـيا  

 .اهدة سي يباالتينسك(، وذلك علا هاممل اللجنة التحضريية املقبلةالوساا )مع
وفي ا يتعلق باملناقة اوالية من األسلحة النووية يف  نـو  شـرق مسـيا والـت أنشـسهتا       

اســتسنا  فرنســا، مــع شــركاةها يف جم وعــة الــدو  او ــ  احلــاة ة  معاهــدة بــانموك، فقــد 
بغيـة إجيـا  ولـو  مقبولـة      مم  نو  شرق مسـيا للسلحة النووية، احلوار مع بلدان راباة أ

من مجيع األطراف املعنية بالصعوباع الت مت دديدها. ويف ه ا السياق ينـدرإ انضـ ام فرنسـا    
إىل توافق اارا  يف الدورة األررية للج عية العامـة للمـم املتحـدة في ـا يتعلـق بـالقرار القاىـ         

   شرق مسيا.برنشا  مناقة رالية من األسلحة النووية  نو
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املناطق اوالية من األسلحة النووية وغريها مـن أسـلحة الـدمار الشـامل ووسـاةل       • 

 إيصاهلا يف الشرق األوست
ســاندع فرنســا، منــ  البدايــة، املشــرول املتعلــق برنشــا  مناقــة راليــة مــن أســلحة    

مجيـع   . وتتالـع فرنسـا إىل قيـام   الدمار الشـامل ووسـاةل إيصـاهلا يف مناقـة الشـرق األوسـت      
الــدو  املعنيــة بتنايــ  القــرار الــ   اعت ــد  مــؤمتر األطــراف الســتعراض ومتديــد معاهــدة عــدم   

، وذلك كتاوة إىافية لتحقيق السلم الداةم يف الشـرق  0992انتشار األسلحة النووية لعام 
ــة للمــم املتحــدة،       ــة العام ــة األوىل للج عي ــ لك فهــ  تصــوع بانتنــام، يف اللجن األوســت. ول

 نصوص الت تدعم بلوم ه ا اهلدف.لصاحل ال
ويشمل تننيم مؤمتر بشسن ه   املناقة إود  التـدابري اهلامـة الـوار ة يف راـة الع ـل       

ــة          ــدم انتشــار األســلحة النووي ــدة ع ــراف يف معاه ــؤمتر األط ــق اارا  يف م ــدع بتواف ــت اعُت  ال
تس يــل  عــن   5105. وقــد وّلــد اجعــلن يف أوارــر عــام     5101الســتعراض املعاهــدة عــام   

ريبة أمل مشروعة. ومع ذلك، فرن األمـل ال يـ ا  قاة ـاط وفرنسـا تـدعم امليّسـر، السـيد         املؤمتر
  اكو ال افا.

عــلوة علــا ذلــك، تعتــ م فرنســا املســاقة يف هتيعــة النــروف الــت تســاعد علــا بلــوم   
 هو هـا  . ويتجلا ه ا العـ م علـا و ـ  اوصـوص يف     0992األهداف املسارة يف قرار عام 

. دؤوبة حلل التوتراع اجقلي ية، وال سي ا في ا يتعلق بع لية السلم يف الشـرق األوسـت  ال
يف جمــا  عــدم االنتشــار النــوو  الــت ك ــا يتضــح يف ســعيها للتسكــد مــن اوتــرام االلت امــاع  

ــة      ــلحة النوويـ ــار األسـ ــدم انتشـ ــدة عـ ــراف يف معاهـ ــدو  األطـ ــع الـ ــا مجيـ ــدع هبـ . ويف تعهـ
هدة مع شركاةها من جم وعة البلدان الستة للتوصـل إىل تسـوية   السياق، تسعا فرنسا  ا ذاع

متااوض عليها للزمة النووية اجيرانية، الت تشـمل هتديـداط للسـلم واألمـن اجقلي ـي . وك ـا       
( 5101) 0959 ( و5112) 0212 ( و5111) 0121أشـــار جملـــ  األمـــن يف قراراتـــ     

اجلهو  العاملية املب ولـة مـن   سلة اجيرانية يف املمرسة لل لف النوو  اجيرا ، سيساهم ول املس
أ ل عدم االنتشار وبلوم اهلدف املت ثل يف  عل مناة الشرق األوست راليـة مـن أسـلحة    

 .الدمار الشامل، مبا يف ذلك وساةل إيصاهلا
ــرار عــام       ــ  ق ــة إىل تناي ــا عــرب  0992وتســاهم فرنســا أيضــاط يف املســاع  اهلا ف  ع ه

تسـاعد   العامل  علا الصموك الرةيسية لعدم االنتشار، وهـ  عوامـل   الثاب  جىاا  الاابع
علــا دقيــق األمــن اجل ــاع ، وذلــك يف إطــار علقاهتــا الثناةيــة مــع بلــدان املناقــة وكــ لك يف  
احملافل املتعد ة األطراف ذاع الصلة. وتدعو فرنسا مجيع الدو  الت مل تنضم بعـد إىل معاهـدة   

إىل االنضـ ام إليهـا وإىل تنايـ ها بشـمل تـام، يف انتنـار ذلـك.        عدم انتشـار األسـلحة النوويـة    
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وتشجع فرنسا ك لك مجيع  و  املناقة علا االنض ام  ون إباـا  إىل االتااقيـاع والصـموك    
 القاة ة األرر  يف جما  منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووساةل إيصاهلا.

 
 يع أرر االمتثا  لللت اماع بعدم االنتشار ومواى - رامسا 

ــة باالنتشــار تشــمل      ــاع املتعلق ــدويل    إن األزم ــتقرار ال ــن واالس ــرياط للم ــداط را هتدي
. ومبـا أهنـا تقـوض الثقـة املتبا لـة،      عقبـة أمـام تاـوير التعـاون النـوو  املـد       . وه  واجقلي  

. وأمام تااقم ه   األزماع، يتع  اليـوم، وأكثـر مـن أ     عاةقاط أمام ن ل السلعفه  تشمل 
مضا، اختاذ قراراع بشسن العواقـب املترتبـة علـا االنتـهاك املؤكـد لل عاهـدة )االمتثـا (        وق  

 وإسا ة استع ا  احلق يف االنسحا .
 

 أزماع االنتشار -ألف  
 إيران • 

ــام       ــة، تااوىــ  فرنســا يف ع ــة االنتشــار اجيراني ــع شــركاةها   5102يف ســياق أزم م
، املاوىـة مـن جملـ  األمـن، اتااقـاط مؤقتـاط لوقــف       2جم وعـة بلـدان االدـا  األوروب الثلقـة       

تشـرين   52تاّور األبعا  الرةيسية للنتشار يف برنـامل إيـران النـوو . وقـد متـ  املوافقـة يـوم        
كـانون   51علا راة ع ل مشتركة يف  نيف، و رل  وي  الناـاذ يف   5102الثا /نوف رب 
ها جقنـال إيـران بقبـو  تـدابري هامـة      . وقد رم  فرنسا بثقلها ه  وشركاؤ5102الثا /يناير 

في ا  ـا عـدم االنتشـار. وتناـ  إيـران هـ ا االتاـاق بشـمل مـرض  يف الوقـ  الـراهن، ك ـا             
تؤكد ذلك الوكالة الدولية للااقة ال رية. وسوف دـرص فرنسـا علـا أن ينـل األمـر كـ لك       

 طوا  فترة تناي  االتااق.
إىل تسـوية  يبلوماسـية علـا املــد     إن فرنسـا عازمـة علـا مواصـلة  هو هـا للتوصـل        

الاويل، قاة ة علا اسـتعا ة الثقـة يف الاـابع السـل   احملـ  لربنـامل إيـران النـوو . وسـوف          
، إىل 5102تشمل راة الع ل املشتركة الت مت  املوافقة عليها يف تشرين الثـا /نوف رب عـام   

يلـة األمـد مـع إيـران. ويف      انب قراراع جمل  األمن، أساساط للتااوض بشسن أبعا  تسـوية طو 
ه ا السياق، سيمون من املهم للغاية، ى ن أمور أرر ، أن يتم تسليت ما يما  مـن الضـو    
علــا القضــايا العالقــة يف الربنــامل اجيــرا ، مبــا يف ذلــك أبعــا   العســمرية احملت لــة. وهــ ا يقــع  

يعــد شــرطاط مه ــاط ىــ ن مســؤولياع الوكالــة الدوليــة للااقــة ال ريــة، ولمــن مثــل هــ ا القــرار  
للتوصل إىل اتاـاق علـا املـد  الاويـل. وبالنسـبة للوكالـة، سـيمون هـ ا القـرار ال غـ، عنـ ،            
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سي منها عند االقتضا ، ويف والة تناي  إيران لربوتوكـو  إىـايف، مـن أن تؤكـد لل جت ـع       إذ
 الدويل عدم و و  موا  وأنشاة نووية غري معلنة يف إيران.

 
 كوريا الش الية • 

تا  فرنسا قلق ع يق إزا  مواصلة كوريا الش الية تناي  برناجمها النـوو  وبرناجمهـا   ين 
اواص بالق اةف التسيارية، والل ين أ اهن ا جمل  األمـن التـابع للمـم املتحـدة مـراع عديـدة.       
وما تسعا إلي  فرنسـا هـو أن يـتم تاميـك منشـآع كوريـا الشـ الية املرتباـة هبـ ين الربنـاجم            

املط وقابلط للتحقـق وال ر عـة فيـ ، فضـل عـن عـو ة ماتشـ  وكالـة الااقـة ال ريـة           تاميماط ك
 ون شـــروط مســـبقة. ويف هـــ ا الصـــد ، تـــويل فرنســـا أقيـــة راصـــة لعـــدم االلتاـــاف علـــا   
البعد****** ألنشاة االنتشار المورية الشـ الية. وهمـ ا، أ انـ  فرنسـا بشـدة التجربـة علـا        

والتجربــة  5105كوريــا الشــ الية يف كــانون األو / يســ رب   القــ اةف التســيارية الــت أ رهتــا 
، يف انتــهاك للقــراراع ذاع الصــلة الصــا رة عــن  5102النوويــة الــت أ رهتــا يف شــباط/فرباير  

 جمل  األمن.
وتــدعم فرنســا بنشــاط اســتعناف احلــوار يف إطــار احملا قــاع السداســية األطــراف الــت     

إىل طاولـة املااوىـاع يتالـب مـن كوريـا الشـ الية       ليس  طرفاط فيها. ومع ذلك، فرن العـو ة  
اختاذ راواع مل وسة تل مها برقباع رغبتـها يف التعـاون بغيـة دقيـق اهلـدف املت ثـل يف  عـل        
شب  اجل يرة المورية مناقة رالية من األسلحة النووية، وهو ما سيس ح باسـتعا ة الثقـة. غـري    

تصرًاع االستا ازية بشـسن ع مهـا األكيـد    أن كوريا الش الية، بدال من ذلك، است رع يف ال
 علا تسريع ع لية تاوير برناجمها النوو .

 
 االنسحا  )املا ة العاشرة( -با   

شارك  فرنسا بشمل نشـت يف النقـاا وـو  االنسـحا  مـن معاهـدة عـدم انتشـار          
لشـ الية  األسلحة النووية )املا ة العاشرة( وعواقب ، وهو النقاا ال   قار عقب إعلن كوريـا ا 

 نيتها االنسحا  من املعاهدة. 5112كانون الثا /يناير  01يوم 
ويشمل اعت ا  الدو  األطراف يف املعاهدة ج را اع في ـا يتعلـق هبـ   املسـسلة، الـت       

أمـراط ال غـ، عنـ  لضـ ان مصـداقية املعاهـدة       ظل  حمت نقـاا ألزيـد مـن عقـد مـن ال مـان،       
. ف ـن غـري املقبـو ، يف واقـع األمـر، أن ُيسـ ح لدولـة        روسلمتها ولتوطيد ننام عدم االنتشا

الدو ، بعد استاا هتا من األومام وإ را اع التعاون املنصـوص عليهـا يف املـا ة الرابعـة مـن      من 
أ ل احلصو  علا مـوا  ومرافـق وتمنولو يـاع نوويـة، أن تنسـحب مـن املعاهـدة  ون عقـا          

ألغــراض عسـمرية، أو أن تنســحب بعــد أن   وأن تسـتتدم تلــك املــوا  واملنشـآع والتمنولو يــا  
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تنتقــــل مــــن اســــتتدامها ألغــــراض مدنيــــة إىل اســــتتدامها ألغــــراض عســــمرية، يف انتــــهاك  
 لل عاهدة. ألومام
وال هتدف ه   املبا رة إىل إنمار وق الـدو  يف االنسـحا ، وهـو احلـق الـ   تـنا        

 بشـروط ممارسـة هـ ا احلـق     علي  املا ة العاشرة من املعاهـدة ناسـها. وإمنـا اهلـدف هـو التـ كري      
ترشــيد اســتجابة الــ   تــؤطر  املعاهــدة والقــانون الــدويل علــا وــد ســوا ، وبشــمل رــاص    

 .الت ع الدويل يف والة إسا ة استع ا  احلق يف االنسحا 
وقد عربع فرنسا عن  ع ها لل قترواع الوار ة يف خمتلف أوراق الع ل الت قدمتـها   

ب والواليــاع املتحــدة وروســيا وأوكرانيــا و و  أطــراف      هــاع مــن بينــها االدــا  األورو   
أرر . وتشـترك هـ   الوقـاةق يف العديـد مـن النقـاط، منـها علـا سـبيل املثـا  ىـرورة إ ـرا              
مشــاوراع ســريعة بــ  الــدو  األطــراف، والــدور احملــور  الــ   تضــالع بــ  الوكالــة الدوليــة  

وليـــة يف جمـــا  ع ـــد االنتشـــار قبـــل للااقـــة ال ريـــة يف التحقـــق مـــن االمتثـــا  لللت امـــاع الد
االنســحا ، وىــرورة إبقــا  املــوا  واملعــداع النوويــة للدولــة الــت أراــرع بانســحاهبا دــ      

 املراقبة الاعلية للوكالة.  
 

 مساقاع أرر  يف جما  عدم انتشار األسلحة النووية - سا سا 
 اليقنة املالية • 

 را اع املاليــة في ــا يتصــل بوىــع  تشــارك فرنســا يف أع ــا  فرقــة الع ــل املعنيــة بــاج   
ــد       ــ . وق ــع أشــمال ، فضــل عــن التواطــؤ يف ودوق ــل االنتشــار جب ي ــة جتــّرم متوي توصــياع  ولي

، والـت تـدعو الـدو  إىل    5105الـت اعت ـدع يف شـباط/فرباير     1ساق  يف صياغة التوصـية  
مبو ــب  تابيــق  ــ ا اع ماليــة حمــد ة اهلــدف ىــد األشــتاص الــ ين فّولــون أنشــاة حمنــورة 

 قراراع اعت دها جمل  األمن التابع للمم املتحدة استنا اط إىل الاصل السابع من امليثاق.
متويـل  “وتابيقاط هل   التوصية الدولية، استحدق  فرنسـا يف تشـريعاهتا الوطنيـة  رفـة      
ــانون  ”االنتشــار ــاريخ  566-5100)الق ــارس  02بت ــانون   5100مذار/م ــ ا الق ــنا ه (. وي

مليـون يـورو ىـد أ      2،1 عاماط سـجناط وغرامـة قـدرها    51ناةية قد تصل إىل علا عقوباع  
شتا قب  أن  قدم أو مجع أو أ ار أمواال أو أوراقا أو أصوال مالية من أ  نول هبـدف إجنـاز   
نشاط يف جما  االنتشار. ودث فرنسا الدو  الت مل تع ز بعد تشريعاهتا الوطنية يف هـ ا الـا    

 علا القيام ب لك.
 

 سياسة ممافحة االنتشار • 
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تشــارك فرنســا يف اجلهــو  الراميــة إىل اعتــراض الســلع املؤ يــة للنتشــار، وكانــ  مــن   
 .5112ى ن الدو  الت أطلق  املبا رة األمنية ملمافحة االنتشار يف عام 

ــام        ــا رة، اقتروــ  فرنســا يف نيســان/أبريل ع ــ   املب ــة ه ــ  فعالي إنشــا   5102ولتع ي
. فـالبحر املتوسـت هـو    ”بي  املتوست من املبـا رة األمنيـة ملمافحـة االنتشـار    ممون البحر األ“

يف الواقع طريق أساسية لل با الع التجارية الدوليـة وأوـد أكثرهـا اسـتتداماط مـن قبـل الـدو         
 الساعية للنتشار للت و  مبتتلف السلع احملنورة.

 
 ممافحة النقل غري املا   ونشر املعرفة واوربة • 

نقل اوربة والتمنولو ياع احلساسة ودويلها ألغراض مرتباـة بانتشـار أسـلحة    فمن  
 الدمار الشامل ووساةل إيصاهلا.

وملنع احلصو  يف فرنسا علا املعارف واورباع الت فمن أن تساهم يف تاوير بـرامل   
ن تـها  االنتشار، سوا  كان  نووية أو بيولو ية أو كي ياةية أو تسيارية، اسـتم ل  فرنسـا أن  

 0252-5100اواصــة حب ايــة القــدراع العل يــة والتقنيــة الارنســية، والــت ًم هــا املرســوم  
 ، بننام راص مبمافحة انتشار األسلحة النووية.5100تشرين الثا /نوف رب  5املؤرخ يف 

 
 (5112) 0221 عم تناي  قرار جمل  األمن  • 

صـد ، تقـدم فرنسـا منـ  عـام      (. ويف هـ ا ال 5112) 0221تدعم فرنسا تناي  القرار  
ــب ومســاقاع يف         5112 ــدم بالال ــت تتق ــة إزا  الــدو  ال مســاقةط يف شــمل إ ــرا اع قناةي

 (.  5112) 0221اواص باللجنة املنشسة ع لط بقرار جمل  األمن  ”صندوق التربعاع“
 

ــة        ــة النوويـ ــتتدام الااقـ ــة باسـ ــة املتعلقـ ــدابري الوطنيـ ــث  التـ ــا  الثالـ البـ
 سل ية ألغراض
وفقاط لل ا ة الرابعة من املعاهدة، تضالع فرنسا بدور نشـت يف اجلهـو  الـت يبـ هلا      

الت ع الدويل من أ ل تقاسم فواةد اسـتتدام الـ رة للغـراض املدنيـة، يف أفضـل ظـروف       
 .مممنة من ويث السلمة واألمن وعدم االنتشار

 
 تع ي  االستتداماع السل ية - أوال 
 يقاع يف جما  الااقة عم تاوير التاب -لف أ 

 تقاسم اورباع والتمنولو ياع النووية • 
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ماـاعلط يف العـامل، وتؤكـد توقعـاع منن ـة التعـاون والتن يـة يف         15جير  واليـا بنـا     
ــواط ماــر اط         ــة ستشــهد من ــو  املقبل ــة أن العق ــة ال ري ــة للااق ــة الدولي ــدان االقتصــا   والوكال املي

ــة. وتعتــرب  ــة العاملي ــة يتالــب امــتلك    لرممانــاع النووي ــة النووي ــامل للااق  فرنســا أن تنايــ  برن
جم وعة شاملة من املعارف واملهاراع علا أعلـا مسـتو ، مـن  هـة، وامـتلك ققافـة راسـتة        

 يف جما  السلمة واألمن النووي ، من  هة قانية.
ويف ه ا الصد ، تتوفر فرنسا علا رـربة كـبرية يف جمـا  الااقـة النوويـة تسـتايد منـها         

 ثري من البلدان يف الاالع التالية ك
تصــ يم وبنــا  ماــاعلع مــن اجليــل الثالــث تســتجيب لل عــايري األكثــر صــرامة يف            

الســلمة واألمــن طــوا  ع ــر املنشــسة، وــو  جم وعــة مــن املاــاعلع املتتلاــة،    جمــا 
 ميغــاواط(، ومااعــل مــن طــراز    0 621مبر عيــة برنــامل اســتعراض األ ا  البيعــ  )   

(ATMEA1 1100 )؛ميغاواط 
 ؛تشغيل املااعلع علا املد  الاويل بشمل سليم وفعا   
التحمم يف  ورة الوقو  النوو  بالمامل واوـدماع ذاع الصـلة، ممـا يسـهم يف تـوفري        

 ؛اجمدا اع علا شو مستدام ودقيق اج ارة اامنة لل وا 
لية )املااعــل التجــريي   املســاقة بشــمل أساســ  يف تاــوير األنن ــة النوويــة املســتقب        

لل اـاعلع النيوترونيـة    ASTRIDاحلرار  النوو  الدويل، و راساع بشـسن مشـرول   
الســريعة املــربَّ ة بالصــو يوم، وتقــدق أفمــار يف جمــا  املاــاعلع الصــغرية واملتوســاة،   

 ال   هو قيد اجنشا (. ” و  هورفيت “ومااعل األحباخت 
 

 عرض مؤسس  حمد  • 
مـــع عـــد  مت ايـــد مـــن البلـــدان وتـــويل اهت امـــاط راصـــاط الوتيا ـــاع تتعـــاون فرنســـا  
 النامية. البلدان

تقدم فرنسا لشـركاةها الـراغب  يف تاـوير برنـامل للااقـة النوويـة مسـاعدة منسـقة يف          
ــة التحتيــة اللزمــة )التــدريب واملعلومــاع، والسياســة املتعلقــة بالااقــة، و راســاع      إعــدا  البني

طار التنني ـ ، وإ ارة الناايـاع(. وتع ـل وكالـة فرنسـا الدوليـة للااقـة        اجلدو  والتناي ، واج
، يف مراول التامري )السابقة لقرار استتدام الااقة النوويـة(،  5112النووية، الت ُأنشسع عام 

والتشـــتيا، وتقـــدق املشـــورة والتـــدريب ملســـاعدة هـــ   الـــدو  علـــا اكتســـا  املهـــاراع  
يف أفضــل النــروف، وذلــك بالتنســيق مــع اج ــرا اع الضــرورية قصــد الــتحمم يف مشــروعها 
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الت اخت هتا الوكالة الدولية للااقـة ال ريـة. وتعت ـد وكالـة فرنسـا الدوليـة للااقـة النوويـة علـا          
رــربة مجيــع اجلهــاع الااعلــة الصــناعية واملؤسســية يف جمــا  الصــناعة النوويــة الارنســية )معهــد  

وكالـة الوطنيـة ج ارة الناايـاع املشـعة، وجم وعـة      احل اية مـن اجشـعال والسـلمة النوويـة، وال    
AREVA  .)وشركة المهربا  الارنسية ، 

 
 إيل  األولوية للتدريب • 

ــدريب مــرتبت ارتباطــاط وقيقــاط باوتيا ــاع الصــناعة        وىــع  فرنســا ننامــاط راصــاط للت
ب النوويــة وبشــروط مراقبتــها، وأيضــاط باالوتيا ــاع يف جمــا  البحــوخت. ويشــ ل هــ ا التــدري  

 مجيع التتصصاع واملهاراع املالوبة يف ه ا القاال.
ويوفر الننام فرصاط كـبرية للاـل  األ انـب للسـتاا ة مـن هـ   الـدوراع  فحـوايل          

يف املاةة مـن الاـل  الـ ين ًصـلون علـا شـها ة املاسـترز بعـد اسـتاا هتم مـن التـدريب             51
يعتـرب املعهـد الـدويل للااقـة النوويـة،      الارنس  يف جما  الااقة النووية هم من  نسـية أ نبيـة. و  

ــع الاــل          ــةط جل ي ــدريب، قبل ــروض الارنســية يف جمــا  الت ــة مر ــع ل ــل الع ــ   هــو مبثاب ال
 األ انب الراغب  يف االستاا ة من ه ا التدريب.

وزيـا ة علـا العـروض األكا فيـة الارنســية، تسـتقبل فرنسـا املتـدرب  املسـتايدين مــن          
للااقـة ال ريـة واملهنـي ، فضـل عـن املهنـي  والاـل ، يف إطـار  وراع          منح الوكالة الدوليـة 

تدريبية و والع  راسية يف املؤسساع االستشااةية )ِقس ا العلإ اجشعاع  والاب النـوو   
، 5105علـــا و ـــ  اوصـــوص(، ومعاهـــد البحـــوخت ولـــد  الشـــركاع املصـــنعة. ويف عـــام  

ــن   21اســتقبل  فرنســا   ــدرباط م ــة و نســية خمتل 02مت ــن   22ا ــاط م  نســية يف إطــار   06طالب
 اجلوالع الدراسية.

ــدان الشــريمة        ــدريب مــع البل ــها يف جمــا  الت ويف إطــار التعــاون، تتقاســم فرنســا جتربت
 الراغبة يف تاوير براجمها النووية.

 
  عم املبا راع الدولية ذاع الصلة بدورة الوقو  النوو  • 

األوروب، باالشتراك مع شـركاةها األوروبـي    الت م  فرنسا، مبناسبة رةاستها للدا   
مليون يورو( ومساعدة تقنيـة مـن االدـا  األوروب جنشـا       52بتقدق مساقة مالية )تصل إىل 

بنك لليورانيوم املنتا  التتصيب د  إشراف الوكالة الدولية للااقـة ال ريـة. وقـد رّرـا     
، جنشــا  5101ف رب/تشـرين الثــا  عــام  جملـ  حمــافن  الوكالــة الدوليـة للااقــة ال ريــة، يف نو  

ه ا البنـك الـ   سيسـاعد علـا تاـوير بـرامل للااقـة النوويـة جمديـة اقتصـا ياط، مـع احلـد مـن              
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خمــاطر االنتشــار النــوو . ك ــا  ع ــ  فرنســا مبــا راع أرــر  يف جمــا  الضــ اناع متعــد ة    
مـــدا  بـــالوقو  تسكيـــداع اج”األطـــراف للتـــ و  بـــالوقو  النـــوو ، مثـــل املشـــرول الربياـــا  

ــ  روســيا،     “النــوو  أو اوتيــاط  اليورانيــوم املــنتا  التتصــيب يف اجنارســك الــ   اقتروت
 والل ين اعت دقا جمل  حمافن  الوكالة.

 
 التابيقاع النووية املو هة ألغراض التن ية -با   

 تدعم فرنسا برنامل التعـاون الاـا للوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة وتاـوير التابيقـاع         
النووية لصاحل اجل يع من رل  املساقاع املاليـة، واالسـتاا ة مـن رربهتـا واسـتقبا  املتـدرب        
واملهني  للتدر  يف خمتلف الاالع )اهلندسة ال راعية، والاـب النـوو ، ومحايـة البيعـة، علـا      

 سبيل املثا (.  
 

 و  األعضا  فيهاتقدق املساعدة الانية من رل  الوكالة الااقة ال رية للد - قانيا 
تقدم فرنسا  ع اط فاعلط للنشاة الـت يضـالع هبـا قسـم تاـوير البنيـة التحتيـة النوويـة          

ــة إىل      ــة، والرامي ــة النووي ــة النوويــة املتماملــة ســابقاط(، التــابع ج ارة الااق ــة التحتي )جم وعــة البني
تـوفري اوــربا ، وتقــدق  تاـوير البنيــة التحتيـة اللزمــة لتنايـ  برنــامل للااقـة النوويــة مـن رــل       

 املساقاع املالية، وتننيم الدوراع التدريبية أو اال ت اعاع الانية يف فرنسا.
ويساهم برنامل التعاون التقا للوكالة إىل ود كبري يف  عم اجلهو  الت تبـ هلا الـدو     

ا  األعضا  للحصو  علا التقنيـاع النوويـة. وتت ثـل أو ـ  الـدعم الارنسـ  يف مشـاركة اوـرب        
الارنسي  يف املشاريع، وتقدق مساقاع مـن رـارإ املي انيـة )عـلوة علـا مسـاقة فرنسـا يف        

ورــل  الاتــرة مــا بــ  عــام  “احلاشــية أ/.”صــندوق التعــاون الاــا( لت ويــل مشــاريع تســ ا 
 مشروعاط للتعاون الاا. 02، ساق  فرنسا يف متويل 5102وعام  5112
ذاع األولويـة بالنسـبة لارنسـا. ويف هـ ا السـياق،       وتعد الصـحة أوـد جمـاالع الع ـل     

تقدم فرنسا مساقاع مالية منتن ة إىل برنامل الع ل من أ ل علإ السرطان التـابع للوكالـة   
الدوليــة للااقــة ال ريــة، وتســتقبل ىــحايا وــوا خت التعــرض لرشــعال وتعــاجلهم يف أقســامها    

راض املعدية الت يناـ ها قسـم العلـوم    املتتصصة، وتدعم برامل البحوخت يف جما  ممافحة األم
والتابيقاع النووية، وتساعد علا عقد شراكاع ب  الوكالة واجلهاع الااعلة الارنسية، مثـل  

 معهد البحوخت ألغراض التن ية أو املعهد الوطا للسرطان.
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ــة ذاع االســتتدام املايــد يف      وتنشــت فرنســا كــ لك يف تاــوير التمنولو يــاع النووي
ة والبيعة. وتشارك، علا سبيل املثا ، يف متويل مشاريع التعاون الاـا الـت تناـ  يف    جمايل ال راع

 أفريقيا هبدف دس  إنتاإ احملاصيل باستتدام تقنياع الر  املتقدمة.
 

 السلمة النووية واملسؤولية املدنية النووية - قالثا 
 الع ل الرام  إىل تع ي  اجطار األما -لف أ 

اـورة احلـا خت الـ   وقـع يف مااعـل فوكوشـي ا  ايتشـ  وتداعياتـ          تر  فرنسا أن ر 
تؤكدان احلا ـة إىل سياسـة مالقـة الصـرامة يف جمـا  السـلمة النوويـة والشـاافية. وقـد  عـ            
الســلااع الارنســية علــا الــدوام إىل تاــوير الســلمة النوويــة وتابيــق أعلــا املعــايري الســلمة     

 اوير التن ية النووية املسؤولة  وليا.النووية يف مجيع أشا  العامل، وإىل ت
 

 علا الصعيد الوطا (0) 
ع لياع تقييم إىافية للسلمة مل تقتصـر علـا    5105 و 5100أ رع فرنسا عام   • 

املااعلع النووية، بل للـ  أيضـاط مرافـق البحـث ومصـانع  ورة الوقـو . وعلـا إقـر         
 5105األو / يســ رب هــ   العل ليــاع، أصــدرع ســلاة األمــان النــوو  يف كــانون   

 راة ع ل وطنية شمل  موىول استعراض األقران علا املستو  األوروب.
اســتقبل  فرنســا أيضــاط بعثــاع الوكالــة الدوليــة للااقــة ال ريــة الســتعراض األقــران يف    • 

جما  السلمة )بعثة فريق استعراض سلمة التشغيل كـل سـنة، وبعثـة  ديـدة للتدمـة      
(. وكان الغرض من كل ه   األع ـا   5102نني   يف عام املتماملة للستعراض الت

هو إظهـار الشـاافية إزا  الـدو  والشـعو  األرـر   وهمـ ا، نشـرع فرنسـا تقـارير          
بعثاع فريق استعراض سـلمة التشـغيل واودمـة املتماملـة للسـتعراض التنني ـ  الـت        

 ملقرر إ راؤها.  جتر  علا أراىيها، فضل عن الربنامل ال ما للبعثاع السابقة أو ا
ــة     •  ــتجابتها حلـــاالع األزمـــاع النوويـ ــها واسـ ــ  تسهبـ ــا إىل تع يـ ــرياط، ســـع  فرنسـ وأرـ

واجشـعاعية مـن رـل  صــياغة ونشـر راـة وطنيــة ج ارة األزمـاع. وسـاهم مشــغلو        
املنشآع النووية بدورهم يف ه   اجلهو  برنشـا  قـواع للتـدرل يف وـاالع الاـوارع      

ع الاوارع النووية التـابع لشـركة المهربـا  الارنسـية،     )فريق التدرل السريع يف واال
 .(AREVAوالاريق الوطا للتدرل التابع ل وعة 
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 علا الصعيد الدويل (5) 
  عم الوكالة الدولية للااقة ال رية • 

ساق  فرنسا يف وىع وتناي  راة ع ل الوكالة الدولية للااقة ال رية بشسن األمـان   
 نستة وطنية من راة ع ل الوكالة.   5105األو / يس رب  النوو . ونشرع يف كانون

ويعترب تع يـ  التعـاون الـدويل يف جمـا  التسهـب واالسـتجابة حلـاالع الاـوارع النوويـة           
واجشــعاعية قضــية أساســية. ومــن بــ  إ ــرا اع الــدعم الــت اختــ هتا فرنســا يف هــ ا الســياق،    

مل وسـة ترمـ  إىل إعـا ة دديـد الـدور      مقترواع  9املساقة ببع  األفمار املو  ة يف شمل 
التشغيل  ووساةل ع ل مرك  احلوا خت واحلاالع الاارةة التابع للوكالة الدولية للااقـة ال ريـة   

 يف والة ودوخت أزمة نووية.
 

 تع ي  اجطار الدويل للسلمة   • 
ة تلتــ م فرنســا برىــاا  الاــابع العــامل  علــا االتااقيــاع الدوليــة بشــسن الســلمة النوويــ  

وتع ي هـــا. ويف هـــ ا الســـياق، شـــارك  بنشـــاط يف أع ـــا  الاريـــق العامـــل املعـــا بالاعاليـــة  
 والشاافية، اململف بتقدق مقترواع لتع ي  اتااقية األمان النوو .

 
 التعاون يف جما  املساعدة التنني ية • 

ل  تقدم سلاة األمان النوو  الارنسية املساعدة التنني ية إىل البلـدان أرـر  مـن رـ     
أنشاة التعاون الثناة  أو من رل  الصموك املتعد ة األطـراف، بغيـة مسـاعدة البلـدان املعنيـة      
علا وىع إطار تنني   قـو  يف جمـا  السـلمة، وإنشـا  سـلاة مسـتقلة للسـلمة، والنـهوض         

 ة.بثقافة السلم
 

 املسؤولية املدنية النووية -با   
. ويف الواقـع، فـرن و ـو     املدنيـة النوويـة  تدعم فرنسا إنشا  ننام عامل  لل سـؤولية   

ننام ملةم لل سؤولية املدنية ملشغل  املنشـآع النوويـة يف والـة وقـول وـا خت شـرط أساسـ         
لض ان التاوير املسؤو  واملستدام للااقـة النوويـة. ويشـمل إىـاا  الاـابع العـامل  علـا ننـام         

ل الوكالــة الدوليــة للااقــة ال ريــة املســؤولية املدنيــة النوويــة أوــد األهــداف الرةيســية واــة ع ــ
 بشسن السلمة النووية.

وتع ل فرنسا والوالياع املتحدة علا وىع األسـ  والشـروط اللزمـة جنشـا  ننـام       
عامل  لل سؤولية املدنية عن األىرار النووية، وُتّوإ ه ا الع ل بـالتوقيع علـا بيـان مشـترك يف     
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املشـتركة بشـسن القضـية الرةيسـية وهــ       . ويعمـ  هـ ا البيـان أولوياتنـا    5102م /أغسـا   
التعوي  عن األىرار النووية. ك ا يؤكد الت امنـا باملسـاقة يف إنشـا  ننـام عـامل  لل سـؤولية       
املدنيـة النوويــة العامليـة قــاةم علـا العلقــاع التعاهديــة بـ  الــدو  قصـد أ ا  تعويضــاع عا لــة      

ل الوكالـة الدوليـة للااقـة ال ريـة     لضحايا احلوا خت النووية، علا شو مـا أوصـ  بـ  راـة ع ـ     
 بشسن السلمة النووية، ويشجع الدو  علا االنض ام إىل ه ا الننام.

وتر  فرنسا أن اتااقية باري  املعدلة )املرتباة باتااقيـة بروكسـل التم يليـة( واتااقيـة      
يــة فيينــا، فيينــا املعدلــة، عــلوة علــا الربوتوكــو  املشــترك املتعلــق بتابيــق اتااقــة بــاري  واتااق 

 تشمل أساساط مناسباط لللتعوي  عن األىرار النووية.  
 

 قضايا أرر  - رابعا 
  عل  فرنسا من الشاافية وإعلم اجل هور أود العناصر الرةيسية يف سياستها النووية  

ــ        -  ــة يف تناي مــن رــل  اعت ــا  سياســة صــارمة يف جمــا  الشــاافية واملشــاركة الت عي
دع ها القانون املتعلق باألمان والشـاافية يف الـا  النـوو  الصـا ر     املشاريع النووية، ي

، مما أسـار عـن إنشـا  اللجنـة العليـا للشـاافية واملعلومـاع األمـان النـوو           5116عام 
 جلنة(؛ 22وتقوية اللجان احمللية لل علوماع )

 .ومن رل   هو ها املست رة يف جما  التواصل بشسن املساةل النووية - 
 
 


