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 رسالة وردت من فرنسا عن سياساتها 
 المتعلقة بادارة البلوتونيوم

 
 

 بيانات عن إدارة البلوتونيوم واليورانيوم الشديد اإلثراء
 
 
ام        -1 ر الع رة شفوية، مؤرخة       تلقى المدي ول  2مذآ بتمبر   / أيل ثة فرنسا الدائمة لدى الوآالة         2003س ، من بع

رفقاتها    ي م ا ف ة فرنس ت حكوم تزاماتها بمقتضى  –قدم ع ال جاما م يوم " انس ية إلدارة البلوتون بادئ التوجيه " الم
يقة  ( ي الوث واردة ف ة  INFCIRC/549ال ارس / آذار16 المؤرخ ي   1998م يما يل يها ف ار ال ـ ، والمش بادئ "ب الم

ية  يم من المبادئ التوجيهية المذآورة           ")التوجيه اء وج ن ب ا للمرفقي  أرقاما سنوية  ألرصدتها من البلوتونيوم    -،ووفق
 31ى ــالمدني غير المشعع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعالت المدنية حت

 .2002ديسمبر /آانون األول
 
يانا يتضمن أرقاما سنوية ألرصدتها من اليورانيوم المدني الشديد االثراء                    وقد -2 ا أيضا ب ة فرنس مت حكوم

 .2002ديسمبر /حتى آانون األول
 
ا في مذآرتها الشفوية المؤرخة                     -3 ة فرنس ه حكوم ذي أبدت ى ضوء الطلب ال نوفمبر / تشرين الثاني  28وعل

يو     1997 ادارة البلوتون تعلقة ب اتها الم يقة  (م  بشأن سياس ، )1998مارس  / آذار16 المؤرخة   INFCIRC/549الوث
 .  لعلم جميع الدول األعضاء2003سبتمبر / أيلول2ترد طيه مرفقات المذآرة الشفوية المؤرخة 
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 المرفق باء
 األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعع

 
 اميع الوطنية باألطنانالمج 2002ديسمبر / آانون األول31حتى 

 100مقربة الى أقرب ) أرقام السنة السابقة بين قوسين(
آيلوغرام من البلوتونيوم مع ادراج الكميات التي تقل عن 

 . آيلوغرام آما هي50

 

 
ي    -1  48ر7 )51ر1( عع ف ير المش ول غ يوم المفص لبلوتون

 .مخازن المنتجات في محطات إعادة المعالجة
ي  -2  15ر0 )14ر1( عع ف ير المش ول غ يوم المفص البلوتون

مرحلة الصناعة والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات        
ي        زة ف به الجاه نعة أو ش به المص ععة ش ير المش غ
ات      ن محط يرها م ود أو غ نع الوق ات ص محط

 .الصناعة أو في أماآن أخرى
ود   -3  12ر7 )9ر9( تويه وق ذي يح يوم ال س"البلوتون " موآ

تجا عع أو من ير المش ع  غ ي مواق ت مصنعة أخرى ف
 .المفاعالت أو في أماآن أخرى

يوم المفصول غير المشعع الموجود        -4  3ر5 )5ر4( البلوتون
 .في أماآن أخرى

 
 :تعريف )أوال(
ند  - يات : 4الب ادة المعالجة والكم ي محطات اع تها ف يوم الجاري معالج تقديرية للبلوتون يات ال يشمل الكم

 ).هيئة الطاقة الذرية الفرنسية أو الجامعات(صول الموجودة في مراآز البحوث التقديرية للبلوتونيوم المف
 

يوم المشمول في البنود       ‘ 1‘  32 )33ر5(  أعاله، الذي   4-1البلوتون
 .تملكه هيئات أجنبية

ورة  ‘ 2‘  ) آيلوغرام50أقل من ( ) آيلوغرام50أقل من ( كال المذآ ن األش كل م ي أي ش يوم ف البلوتون
 أعاله، الذي يوجد في أماآن في بلدان        4-1في البنود   

 .أخرى ولذا لم تشمله البنود أعاله
نود ‘ 3‘  صفر صفر ي الب مول ف يوم المش اله، 4-1البلوتون  أع

 .والجاري نقله دوليا، قبل وصوله الى الدولة المتلقية
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 األرقام السنوية ألرصدة اليورانيوم المدني الشديد االثراء
 

 المجاميع الوطنية  2002ديسمبر /ن األول آانو31حتى 
ين    ( ن قوس ابقة بي نة الس ام الس رب   ) أرق ى أق ربة ال مق

 .آيلوغرام
 

 

 
راء المخزون في         -1   صفر يوم الشديد االث اليوران

 .مصانع االثراء
ي  -2   صفر ود ف راء الموج ديد االث يوم الش اليوران

 .مرحلة الصناعة في مصانع االثراء
ي  -3  ٤١١ ١ (٦٤٨ ١) ود ف راء الموج ديد االث يوم الش اليوران

رافق  ن م يرها م ود أو غ تاج الوق انع ان مص
 .المعالجة

ي  -4  ٠٩٩ ٣ (٠٩٦ ٣) ود ف راء الموج ديد االث يوم الش اليوران
 .مواقع المفاعالت المدنية

ي  -5  ٤٦٠ (٤٥٠) ود ف راء الموج ديد االث يوم الش اليوران
اعالت المد   ع المف الف مواق رى خ ن أخ ية أماآ ن

ات    ود أو محط تاج الوق راء أو ان انع االث ومص
 ).آالمختبرات ومراآز البحوث(المعالجة 

راء   -6  ١٤٦ (٢٠٠) ديد االث عع الش يوم المش اليوران
 .الموجود في مواقع المفاعالت المدنية

راء   -7  ٢٤١ ١ (١١٩ ١) ديد االث عع الش يوم المش اليوران
ع       الف مواق رى خ ن أخ ي أماآ ود ف الموج

 .الت المدنيةالمفاع
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 -المرفق جيم
 الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلك

 
 المجاميع الوطنية باألطنان  2002ديسمبر / آانون األول31حتى 

 100مقربة الى أقرب ) أرقام السنة السابقة بين قوسين   (
يوم مع اد         يلوغرام من البلوتون ي تقل   آ يات الت راج الكم

 . آيلوغرام آما هي500عن 

 

 
يوم الذي يحتويه الوقود المستهلك       -1  91ر6 )89ر4( البلوتون

 .في مواقع المفاعالت المدنية
يوم الذي يحتويه الوقود المستهلك       -2  89ر8 )83ر3( البلوتون

 .في محطات إعادة المعالجة
تويه الو  -3  0ر5 )0ر5( ذي يح يوم ال ود البلوتون ق

 .المستهلك، الموجود في أماآن أخرى
 
 :تعاريف )أوال(
 يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـُفرغ من المفاعالت المدنية؛: 1البند  -
ند    - يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد الى محطات إعادة المعالجة لكنه             : 2الب

 عالج بعد؛لم ي
 .يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الموجود في مراآز البحوث: 3البند  -
 




