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 رسالة وردت من اليابان
 بشأن سياساتها فيما يتعلق

 بإدارة البلوتونيوم
 

 
  
 
ة  ، من البعثة الدائمة للي  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٤تلّقى المدير العام مذآرة شفوية، مؤرخة        -١ ابان لدى الوآال

ا بموجب   ًا اللتزاماته ا، طبق ي مرفقاته ان ف ة الياب دَّمت حكوم ة ق ة الذري ة للطاق ة إلدارة "الدولي ادئ التوجيهي المب
وم ة " (البلوتوني ي الوثيق واردة ف ة  INFCIRC/549١ ال ارس / آذار١٦المؤرخ ي   ١٩٩٨م ا يل ا فيم شار إليه ، والم

ن باء وجيم من المبادئ التوجيهية، األرقام السنوية ألرصدتها من البلوتونيوم  ووفقًا للمرفقي ") المبادئ التوجيهية "بـ
ى                 ة حت  ٣١غير المشّعع المدني والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعالت المدني

 .٢٠٠٩ديسمبر /آانون األول

ذآرته                -٢ ان في م ة الياب ه حكوم ذي أبدت شفوية المؤرخة      وعلى ضوء الطلب ال انون األول   ١ا ال سمبر  / آ دي
ة ( بشأن سياساتها فيما يتعلق بإدارة البلوتونيوم ١٩٩٧ ، )١٩٩٨مارس  / آذار١٦ المؤرخة   INFCIRC/549الوثيق

  . ومرفقاتها إلطالع جميع الدول األعضاء عليها٢٠١٠سبتمبر / أيلول١٤ترد طيه المذآرة الشفوية المؤرخة 

 
 
 
 
 
 

 )INFCIRC/549/Mod.1الوثيقة  (٢٠٠٩أغسطس / آب١٧ثيقة المذآورة في صدر تعديل للو  ١
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 البعثة الدائمة لليابان
 فيينا

Andromeda Tower 
Donau-City-Strasse 6 

A-1220 Vienna 
Austria 

 
 

 JPM/NV-173-10   :الرقم المرجعي
 
 
 

 مذآرة شفوية
 
 
 

ة                تهدي الب  ة الدولي ام للوآال دير الع ى الم ا إل عثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياته
سمبر  / آانون األول١للطاقة الذرية ويشرفها، نيابًة عن حكومة اليابان، أن تشير إلى مذآرتها الشفوية المؤرخة      دي

ة         ، التي تتضمن مبادئ ت    )JPM/NV-185-97: الرقم المرجعي  (١٩٩٧ ررت حكوم ي ق سياسات الت وجيهية تحدد ال
 .اليابان أن تطبقها على إدارة البلوتونيوم

ًا                        ذآرة بيان ذه الم ان طي ه ة الياب ة، ترفق حكوم وتمشيًا مع التزامات اليابان بموجب تلك المبادئ التوجيهي
ذي يحتوي  وم ال دني والبلوتوني شعع الم ر الم وم غي ة من البلوتوني نويًا ألرصدتها الوطني ي س ستهلك ف ود الم ه الوق

ى   .المفاعالت المدنية انون األول ٣١وتوضح األرقام الواردة في هذا البيان أرصدة اليابان حت سمبر  / آ ، ٢٠٠٩دي
 .علمًا بأن تلك األرقام موضوعة وفقًا للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية

ا               ة في فيين دى المنظمات الدولي ان ل ام               وتغتنم البعثة الدائمة للياب دير الع د للم ذه الفرصة لتعرب من جدي  ه
 .للوآالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها

 
 

 ]ختم[ 
 

 ٢٠١٠سبتمبر / أيلول١٤ 
 فيينا 

 
 
 
 
 

  إلي السيد المدير العام
  للوآالة الدولية للطاقة الذرية

  



 

  
  

 المرفق باء
 
 

 مدنياألرقام السنوية ألرصدة البلوتـونيوم غير المشعـّع ال
 
 

ديسمبر / آانون األول٣١حتى  المجاميع الوطنية
٢٠٠٩. 

أرقام السنة السابقة مدرجة بين (
 )قوسين
 آغم من ١٠٠مقربًة إلى أقرب 

البلوتونيوم مع إدراج الكميات التي 
  آغم آما هي٥٠تقل عن 

 ]آغم من البلوتونيوم[
   
البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع الموجود في مخازن المنتجات  -١

 (٤٠٠ ,٤) ٤٠٠ ,٤ .بمحطات إعادة المعالجة
   
البلوتونـيوم المفصول غير المشّعع في مرحلة اإلنتاج أو التصنيع  -٢

والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعَّعة شبه المصنَّعة أو غير 
نيع الوقود أو غيرها من محطات التصنيع أو الجاهزة في محطات تص

 (٥٠٠ ,٣) ٣٠٠ ,٣ .في أماآن أخرى
   
غير المشعـّع أو منتجات " موآس"البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود  -٣

 (٣٠٠ ,١) ٩٠٠ ,١ .مصنـَّعة أخرى في مواقع المفاعالت أو في أماآن أخرى
   
 (٤٠٠) ٤٠٠ .ظ به في أماآن أخرىالبلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع المحتفََ -٤
   
   

   :ملحوظة
   

 أعاله، الذي يخص هيئات ٤-١البلوتونـيوم المشمول في البنود ‘ ١’ 
 (٠) ٠ .أجنبية

   
 أعاله، ٤-١البلوتونيوم بأي شكل من األشكال المذآورة في البنود ‘ ٢’ 

 (*٢٠٠ ,٢٥) *٢٤,١٠٠ .عالهالمحتَفظ به في أماآن ببلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أ
   

 أعاله، والجاري شحنه دوليًا، ٤-١البلوتونـيوم المشمول في البنود ‘ ٣’ 
 (٠) ٠ .قبل وصوله إلى الدولة المتلقـّية

 
 .آمية البلوتونيوم االنشطاري :* 



 

  
  

 المرفق جيم
 
 

 ت المدنية الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعال
 
 

 .٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١حتى  المجاميع الوطنية
 )أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين(

 آغم من البلوتونيوم مع إدراج الكميات التي ١٠٠٠مقرَّبًة إلى أقرب 
  آغم آما هي٥٠٠تقل عن 

 ]آغم من البلوتونيوم[
   
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك  -١

 (٠٠٠ ,١١٥) ٠٠٠ ,١٢٠ .في مواقع المفاعالت المدنية
   
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك  -٢

 (٠٠٠ ,٢١) ٠٠٠ ,٢٤ .في محطات إعادة المعالجة
   
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك  -٣

 .المحتَفظ به في أماآن أخرى
 آغم من ٥٠٠أقل من 

 البلوتونيوم
 آغم من ٠٥٠أقل من (

 )البلوتونيوم
   
   

   :ملحوظة
   
معالجة المواد المرَسلة للتخلـّص المباشر منها سوف تحتاج إلى مزيد من البحث عندما تكون الخطط المحددة  ‘١’

 .للتخلـّص المباشر قد اتخذت شكًال ملموسًا
   
   :تعاريف ‘٢’

   
 وم الذي يحتويه الوقود المـُفّرغ من المفاعالت المدنيةيغطي الكميات التقديرية للبلوتوني :١البند  -

 
يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة المعالجة لكن لم  :٢البند  -

 .تتم إعادة معالجته بعد
 

 




