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 رسالة وردت من اليابان عن سياساتھا 
 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

 

ه  ٢٨تلقت األمانة مذكرة شفوية مؤرخة   -١ ة  ٢٠١٦تموز/يولي ة الدولي دى الوكال ان ل ة للياب ة الدائم من البعث
ة  ا للطاق ي مرفقاتھ ان ف ة الياب دمت حكوم ة، ق ة إلدارة  –الذري ادئ التوجيھي ب "المب ا بموج اً اللتزاماتھ طبق

ة  ي الوثيق واردة ف وم" (ال ة  ١ INFCIRC/549البلوتوني ارس  ١٦المؤرخ ي١٩٩٨آذار/م ا يل ا فيم ار إليھ  ، والمش
ذكورة  ة الم ادئ التوجيھي ن المب يم م اء وج رفقين ب اً للم ة") ووفق ادئ التوجيھي ـعبارة "المب نوية  –ب ام الس األرق

اعالت  ود المف ه وق ذي يحتوي وم ال ة من البلوتوني ات التقديري دني والكمي عَّع الم ألرصدتھا من البلوتونيوم غير المش
 .٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١المدنية المستھلَك، حتى 

ذكرتھا الشفوية المؤرخة   -٢ ان في م ة الياب ه حكوم ذي أبدت انون األول/ديسمبر  ١وعلى ضوء الطلب ال ك
رد ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549عن سياساتھا المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  ١٩٩٧ )، ت

   الع جميع الدول األعضاء عليھا.ومرفقاتھا من أجل اط ٢٠١٦تموز/يوليه  ٢٨طيه المذكرة الشفوية المؤرخة 

  

  

  

  

 
 ).INFCIRC/549/Mod.1(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧صدر تعديل للوثيقة المذكورة في   ١
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INFCIRC/549/Add.1/19 

 الملحق

 البعثة الدائمة لليابان
  فيينا

  
  JPM/NV-146-2016الرقم المرجعي: 

  
  

  مذكرة شفوية
  

ة تھدي البعثة  ة للطاق ة الدولي ام للوكال دير الع ى الم ا إل الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتھ
اريخ  انون األول/ديسمبر  ١الذرية وتتشرف، نيابًة عن حكومة اليابان، باإلحالة إلى مذكرتھا الشفوية بت  ١٩٩٧ك

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

نوياً  اً س ذكرة بيان ذه الم ان طّي ھ ة الياب وتماشياً مع التزامات اليابان بموجب تلك المبادئ التوجيھية، ترفق حكوم
اعالت ألرصدتھا الوطنية من البلوتونيوم المدني غير المشّعع والبلوتونيوم ال تھلَك من المف ذي يحتويه الوقود المس
ى  ان حت انون األول/ديسمبر  ٣١المدنية. وتوضح األرقام الواردة في ھذا البيان أرصدة الياب أن ٢٠١٥ك اً ب ، علم

  تلك األرقام مبيَّنة وفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيھية.

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

ع  ى جمي ا عل ذكرة وملحقاتھ ذه الم وترجو حكومة اليابان من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يعمـّم ھ
  الدول األعضاء الطالعھا عليھا.

  
  

  [ختم] [توقيع]

  ٢٠١٦تموز/يوليه  ٢٨

  فيينا

  
  
  
  
  

  إلى: السيد المدير العام 
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

  المرفق باء

ع   األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّ

  .٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

مع البلوتونيومكغ من  ١٠٠مقربًة إلى أقرب 
كغ  ٥٠اإلشارة إلى الكميات التي تقل عن 

  كغ" ٥٠بعبارة "أقل من 
 [أطنان من البلوتونيوم]

   
البلوتونـيوم المفصول غير المشعـَّع الموجود في مخازن   -١

 )٤٫٣( ٤٫١ المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.
   
ع في مرحلة اإلنتاج أو   -٢ البلوتونيوم المفصول غير المشعَّ

عة  التصنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعَّ
شبه المصنَّعة أو غير مكتملة الصنع الموجودة في محطات 
صنع الوقود أو غيرھا من محطات التصنيع أو في أماكن 

 )٣٫٠( ٣٫١ أخرى.
   
البلوتونـيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعع أو   -٣

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

   
البلوتونـيوم المفصول غير المشعع الُمحتَفظ به في أماكن   -٤

 )٠٫٤( ٠٫٤ أخرى.
 

 ملحوظة:
 

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

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

 )٣٧٫٠( ٣٧٫١ لم تشمله البنود أعاله.

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

  
  معلومات مرجعية إضافية

د  ان بع دني في الياب ـيوم المفصول لالستخدام الم ة البلوتون ة فيما يلي بعض التطورات المتعلقة بحال . ٢٠١٥نھاي
انون األول/ديسمبر  ٣) في مفاعل وحدة طاكاھاما ١( ل  في ك م تحمي ة، ت وى الكھربائي التابعة لشركة كنساي للق

انون كغ من البلوتونيوم المفصول.  ٧٢٠وقود موكس غير مشعع بكمية  ٢٠١٥ ط المفاعل بالشبكة في ك م رب وت



 

اير  ود موكس. ( ٢٠١٦الثاني/ين عيع وق م تش ي مفا٢وت ا ) وف دة طاكاھام باط/فبراير ٤عل وح ي ش ل ف م تحمي ، ت
ة  ٢٠١٦ عع بكمي ر مش وكس غي ود م وم. ( ١٨٤وق ن البلوتوني ل ٣م كل كام ة بش م إزال ود  ٣٣١) ت ن وق غ م ك

ا الخاص  ة في مركزھ ة الذري ة للطاق ة الياباني ة للوكال ة الحرجة السريعة التابع البلوتونيوم المفصول من المجمع
ان بالبحث والتطوير، وتم ش ين الياب د المشترك ب اب التعھ ذا اإلجراء في أعق حنه إلى الواليات المتحدة.  وجاء ھ

ووي في الھاي في  األمن الن ي ب ة المعن ؤتمر القم اء م ه في أثن م اإلعالن عن ذي ت . ٢٠١٤والواليات المتحدة ال
انون الثاني/ ٢٠١٦وسيشمل المنشور المزمع اصداره في  ي جرت في ك اير األحداث الثالثة الت د  ٢٠١٦ين أو بع

  ھذا التاريخ.



 

 المرفق جيم
  

 الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود 
 المستھلك في المفاعالت المدنية

  
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية

  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)
بًة إلى أقرب  كغ من البلوتونيوم، مع اإلشارة  ١٠٠٠مقرَّ

كغ بعبارة "أقل من  ٥٠٠إلى الكميات التي تقل عن 
  كغ" ٥٠٠

 [أطنان من البلوتونيوم]
   
تھلَك في   -١ ود المس ه الوق البلوتونـيوم الذي يحتوي

 )١٣٤( ١٣٦ مواقع المفاعالت المدنية.
   
تھلَك في   -٢ ود المس ه الوق البلوتونـيوم الذي يحتوي

 )٢٧( ٢٧ محطات إعادة المعالجة.
   
تھلَك   -٣ ود المس ه الوق ذي يحتوي ـيوم ال البلوتون

 المحتَفظ به في أماكن أخرى.
كغ من  ٥٠٠أقل من 

 البلوتونيوم
كغ من  ٥٠٠أقل من (

 )البلوتونيوم
 
 

   ملحوظة:
   
دما تكون الخطط المحددة  ‘١’ د من الدراسة عن ا المزي لَة للتخـلص المباشر منھ ستقتضي معالجة المواد المرس

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

 
  غ من المفاعالت المدنية؛: يشمل الكميات ١البند  التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـَُفرَّ
 
  يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة المعالجة لكن ٢البند :

 لم تتم إعادة معالَجته بعد.
 




