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  رسالة وردت من اليابان
  بشأن سياساتھا المتعلقة
 بإدارة البلوتونيوم

 

 
  
 
فوية، مؤرخة   -١ ذكرة ش ة م ت األمان بتمبر  ٢٢تلّق ة ٢٠١٤أيلول/س دى الوكال ان ل ة للياب ة الدائم ، من البعث

ة  ة الذري ة للطاق ة إلدارة الدولي ادئ التوجيھي ا بموجب "المب اً اللتزاماتھ ا، طبق ي مرفقاتھ ان ف ة الياب ّدمت حكوم ق
ة  ي الوثيق واردة ف وم" (ال ة  ١INFCIRC/549البلوتوني ارس  ١٦المؤرخ ي ١٩٩٨آذار/م ا يل ا فيم ار إليھ ، والمش

ام السنوية الخاصة بأرصدة بعبارة  ة، األرق "المبادئ التوجيھية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيھي
البلوتونيوم المدني غير المشّعع والكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحويه الوقود المستھلَك من المفاعالت المدنية 

 .٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

  ليابان أيضاً بياناً يشرح استراتيجيتھا الوطنية بشأن دورة الوقود النووي.وأتاحت حكومة ا  -٢

ذكرتھا الشفوية المؤرخة   -٣ ان في م ة الياب ه حكوم ذي أبدت انون األول/ديسمبر  ١وعلى ضوء الطلب ال ك
د )، تر١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة   INFCIRC/549عن سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧

  ومرفقاتھا إلطالع جميع الدول األعضاء عليھا. ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٢٢طيه المذكرة الشفوية المؤرخة 

 

 

 
  ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧َصدر تعديل للوثيقة المذكورة في   ١
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  الملحق

 البعثة الدائمة لليابان
  فييّنا

  
  
  
  
  

  مذكرة شفوية
  
  
  

ة تھدي البعثة  ة الدولي ام للوكال دير الع ى الم ا إل الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتھ
اريخ  ذكرتھا الشفوية بت ى م انون األول/ديسمبر  ١للطاقة الذرية وتتشرف، نيابًة عن حكومة اليابان، باإلحالة إل ك

ادئ اJPM/NV-185-97 ( الرقم المرجعي: ١٩٩٧ ا المب ررت )، المرفق طّيھ ي ق دة للسياسات الت دِّ ة المح لتوجيھي
  حكومة اليابان تطبيقھا على إدارة البلوتونيوم. 

  
اً  ذكرة  بيان ذه الم وتماشياً مع التزامات اليابان بموجب تلك المبادئ التوجيھية، ترفق حكومة اليابان طّي ھ

وم ّعع والبلوتوني ر المش دني غي وم الم ن البلوتوني ة م نوياً ألرصدتھا الوطني ن  س تھلَك م ود المس ه الوق ذي يحوي ال
ى  انون األول/ديسمبر  ٣١المفاعالت المدنية. وتوضح األرقام الواردة في ھذا البيان أرصدة اليابان حت ، ٢٠١٣ك

ذه  ان أيضاً طّي ھ ة الياب علماً بأن تلك األرقام مبيَّنة وفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيھية. وترفق حكوم
 ً ا ذكرة بيان تراتيجية  الم ة االس ن "الخط ات م ووي (مقتطف ود الن أن دورة الوق ة بش تراتيجيتھا الوطني رح اس يش

  ").للطاقة
  

ام  دير الع ذه الفرصة كي تعرب مجدداً للم ا ھ ة في فيين وتغتنم البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولي
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  
ا وترجو ح   ذكرة وملحقاتھ ذه الم ـّم ھ ة أن يعم ة الذري ة للطاق ة الدولي ام للوكال دير الع كومة اليابان من الم

  على جميع الدول األعضاء إلطالعھا عليھا.
  
  

  [ختم]
  
  ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٢٢
  

  فيينا
  
  
  
  
  
  
  

  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  
  



 

 المرفق باء
  
  

ع األرقام السنوية    الخاصة بأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّ
  
  

كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنّية
٢٠١٣.  

(أرقام السنة السابقة مدرجة بين 
  قوسين)

بًة إلى أقرب  كغم من  ١٠٠مقرَّ
البلوتونيوم، مع اإلشارة إلى 

كغم  ٥٠الكميات التي تقل عن 
  كغم" ٥٠بعبارة "أقل من 

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

 )٤٫٤( ٤٫٤المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.
   
ع   -٢ الموجود في مرحلة اإلنتاج البلوتونـيوم المفصول غير المشعَّ

عة  أو التصنيع، والبلوتونيوم الذي تحويه المنتجات غير المشعَّ
شبه المصنَّعة أو غير المكتملة الصنع الموجودة في محطات 

صنع الوقود أو غيرھا من محطات التصنيع أو في أماكن 
 )٢٫٩( ٢٫٩ أخرى.

   
موكس" غير المشعـّع أو منتجات البلوتونـيوم الذي يحويه وقود "  -٣

مصنـَّعة أخرى موجودة في مواقع المفاعالت أو في أماكن 
 )١٫٦( ٣٫١ أخرى.

   
البلوتونـيوم المفصول غير المشعـّع الُمحتَفظ به في أماكن  -٤

 )٠٫٤( ٠٫٤ أخرى.

 ملحوظة:

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

   
البلوتونيوم بأي شكل من األشكال المذكورة في البنود ‘ ٢’  
أعاله، المحتَفظ به في أماكن ببلدان أخرى ولذا لم تشمله  ٤-١

 )٣٤٫٩(٣٦٫٣ البنود أعاله.
   

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

  



  المرفق جيم
  
  

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحويه الوقود المستھلك من المفاعالت المدنية
  
  

  .٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنّية
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

بًة إلى أقرب  كغم من البلوتونيوم، مع اإلشارة  ١٠٠٠مقرَّ
 ٥٠٠كغم بعبارة "أقل من  ٥٠٠إلى الكميات التي تقل عن 

  كغم"

 [أطنان من البلوتونيوم]
   
البلوتونـيوم الذي يحويه الوقود المستھلَك  -١

 )١٣٣( ١٣٤الموجود في مواقع المفاعالت المدنية.
   
البلوتونـيوم الذي يحويه الوقود المستھلَك في  -٢

 )٢٦( ٢٧محطات إعادة المعالجة.
   
البلوتونـيوم الذي يحويه الوقود المستھلَك  -٣

المحتَفظ به في أماكن أخرى.
كغم من  ٥٠٠أقل من 

 البلوتونيوم
كغم من  ٥٠٠أقل من (

 )البلوتونيوم
 
 

   ملحوظة:
   
سيلزم تناول معالجة المواد المرَسلة للتخلص المباشر منھا بالمزيد من الدراسة عندما تكون الخطط المحددة ‘  ١’

للتخلص المباشر قد اتخذت شكالً ملموساً.
 
 التعاريف:‘ ٢’

 
  غ من المفاعالت المدنية  :١البند  يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحويه الوقود المـَُفرَّ

 
  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحويه الوقود الوارد الى محطات إعادة المعالجة يشمل   :٢البند

لكن لم تتم إعادة معالَجته بعد.
  

    



 

  الخطة االستراتيجية للطاقة

  ٢٠١٤نيسان/أبريل 

  الجزء المقابِل

  

  إعادة ھيكلة سياسة الطاقة النووية -٤القسم 

  نھج ثابت دونما تأجيل لتنفيذ التدابير إلى المستقبل -٤

  ) تشجيع سياسة دورة الوقود النووي٢(

  التشجيع على إعادة المعالجة واستخدام البلوتونيوم في المفاعالت التي تعمل بالماء الخفيف ‘ ١’

لجة أنواع الوقود السياسة األساسية لليابان ھي التشجيع على إيجاد دورة للوقود النووي تعاد فيھا معا
المستھلَك ويستفاد فيھا بفعالية من البلوتونيوم الذي يتم استرجاعه، وذلك من منظور االستفادة الفعالة من الموارد 

  والحّد من حجم وأضرار النفايات المشعة القوية اإلشعاع.

طة إعادة المعالجة وفيما يتعلق بدورة الوقود النووي، نشأت مشاكل عديدة، بما في ذلك تأّخر استكمال مح
في روكاشو وأوجه الخلل التي ظھرت  في مفاعل مونجو النموذجي السريع التوليد. ومن األھمية بمكان أن يؤخذ 
ھذا الوضع بجدية وأن ُتَحّل المشاكل، بما في ذلك التحديات التقنية التي نواجھھا، واحداً تلو اآلخر. ومن أجل حل 

ع الوقود المستھلَك والتخفيف من المخاطر التي تھدد األجيال القادمة والعبء المشاكل المتعلقة بالتخلص من أنوا
الواقع عليھا، تبذل حكومة اليابان جھوداً للحّد من حجم وأضرار النفايات المشعة وإيجاد دورة وقود نووي تساھم 

ل الئق ومواصلة السعي في االستفادة الفعالة من الموارد مع أخذ السوابق التاريخية الماضية في االعتبار بشك
اللتماس تفھُّم الوحدات البلدية المعنية والمجتمع الدولي للوضع، وستشجع على إعادة المعالجة واستخدام 

  البلوتونيوم  في المفاعالت التي تعمل بالماء الخفيف.

تعمل وعلى وجه التحديد، فإن حكومة اليابان سوف تشجع على استخدام البلوتونيوم في المفاعالت التي 
روكاشو، وتشييد محطة  بالماء الخفيف، وستمضي قُُدماً في بعض التدابير مثل استكمال محطة إعادة المعالجة في

لتجھيز وقود موكس، واستكمال مرفق التخزين المؤقت في موتسو ارتكازاً على ثوابت أساسية وھي ضمان 
دة االستخدام من البلوتونيوم األمان. وتظل حكومة اليابان ملتزمة بسياسة عدم امتالك احتياط يات غير محدَّ

انطالقاً من ثوابت االستخدام السلمي للبلوتونيوم. ومن أجل تحقيق ھذه السياسة بشكل فعال، ستقوم حكومة اليابان 
بإدارة البلوتونيوم واالستفادة منه بشكل مالئم، مع إيالء االعتبار الواجب للتوازن المناسب بين فصل البلوتونيوم 

ستفادة منه. كما ستشجع حكومة اليابان أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالمفاعالت السريعة وما إلى ذلك، واال
  من خالل التعاون الدولي مع الواليات المتحدة وفرنسا وغيرھما.

وسوف تجري حكومة اليابان اإلصالحات الالزمة ألي جوانب بحثية بشأن مفاعل مونجو، مع المراعاة 
دروس المستفادة من الجھود السابقة، بھدف تجميع نتائج البحوث المتوقعة ضمن الخطة البحثية الخاصة الدقيقة لل

ً وضع مفاعل مونجو كمركز دولي لبحوث التنمية التكنولوجية،  بالمفاعل المذكور. وستحدد حكومة اليابان أيضا
جيات المتعلقة بعدم االنتشار النووي. في مجاالت مثل الحد من كمية ومستوى سمية النفايات المشعة، والتكنولو

وسوف تتخذ حكومة اليابان التدابير الالزمة للتغلب على بعض المشاكل، مثل إعادة ھيكلة األنظمة الكفيلة بتنفيذ 
  اإلجراءات المذكورة أعاله واالستجابة للمتطلبات الرقابية الجديدة وما إلى ذلك على مسؤوليتھا الخاصة.

  لمعتَمدة على مدى األجل المتوسط إلى الطويل مرونة الُنُھج ا‘ ٢’

ال يمكن حل المشاكل المتصلة بدورة الوقود النووي  في فترة زمنية قصيرة، بل تتطلب اتباع نھج على 
مدى األجل المتوسط  إلى الطويل. وعالوًة على ذلك فإن من األھمية بمكان اعتماد نھج مرن، بالنظر إلى 

ه التكنولوجي، والتوازن بين العرض والطلب في ضرورة التصدي ألوجه عدم تيقُّ  ن عديدة، بما في ذلك التوجُّ
ً بتقدير حجم تشغيل محطات القوى  ً وثيقا مجال الطاقة، والوضع الدولي. ولما كانت ھذه األنشطة ترتبط ارتباطا

قيام بھا مع أخذ كل ھذه النووية في المستقبل ومقدار الوقود النووي وكمية الوقود المستھلك الناتج، فإنه سيتم ال
  العوامل بعين االعتبار وفي إطار ضمان المرونة االستراتيجية وفقاً للتغيُّرات في الوضع.

 




