
 
 

INFCIRC/549/Add.1/20 

٢٠١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 رسالة وردت من اليابان عن سياساتھا 
 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

ة  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢تلقت األمانة مذكرة شفوية مؤرخة   -١ ة الدولي دى الوكال ان ل ة للياب ة الدائم من البعث
ا  ي مرفقاتھ ان ف ة الياب دمت حكوم ة، ق ة الذري ة إلدارة  –للطاق ادئ التوجيھي ا بمقتضى "المب ع التزاماتھ ياً م تماش

ة  ي الوثيق واردة ف وم" (ال ة  ١ INFCIRC/549البلوتوني ارس آذ ١٦المؤرخ ي ١٩٩٨ار/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

ألرصدتھا من البلوتونيوم المدني غير المشعَّع والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلك في 
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١ت المدنية، حتى المفاعال

 

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

  ومرفقاتھا من أجل إطالع جميع الدول األعضاء عليھا. ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢ؤرخة طيه المذكرة الشفوية الم

 

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

 

 البعثة الدائمة لليابان
 فيينا

  
  JPM/NV-136-2017الرقم المرجعي: 

  
  

  مذكرة شفوية
  

ة  ة للطاق ة الدولي ام للوكال دير الع ى الم ا إل تھدي البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتھ
ة  فوية المؤرخ ذكرتھا الش ى م ان، إل ة الياب ن حكوم ًة ع ير، نياب رفھا أن تش ة ويش مبر  ١الذري انون األول/ديس ك

رقم المرجعي:  ١٩٩٧ ي تتضمّ JPM/NV-185-97( ال ررت ) الت ي ق دة للسياسات الت دِّ ة المح ادئ التوجيھي ن المب
  حكومة 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 والب تھلَك في المف لوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس

ى  ان حت انون األول/ديسمبر  ٣١المدنية. وتوضح األرقام الواردة في ھذا البيان أرصدة الياب أن ٢٠١٦ك ا ب ، علم
  تلك األرقام موضوعة وفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيھية.

ة وتغتنم البعثة الدائمة لليابان لدى المنظم ة الدولي ام الوكال دير ع ذه الفرصة كي تعرب لم ا ھ ة في فيين ات الدولي
  للطاقة الذرية من جديد 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.

  

  التوقيع][الختم] [

  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢

  

  

  

  إلى المدير العام
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  



 

  المرفق باء
  

ع   األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّ
  

  .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

كغ من  ١٠٠مقربًة إلى أقرب 
البلوتونيوم، مع اإلشارة إلى الكميات التي 

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

   
ازن   -١ ي مخ ود ف ـَّع الموج ر المشع ول غي ـيوم المفص البلوتون

 )٤٫١( ٣٫٩ المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.
   
اج أو   -٢ ة اإلنت ي مرحل ع ف عَّ ر المش ول غي وم المفص البلوتوني

عة  عَّ ر المش ه المنتجات غي ذي تحتوي وم ال التصنيع والبلوتوني
شبه المصنَّعة أو غير المكتملة الصنع الموجودة في محطات 
اكن  تصنيع الوقود أو غيرھا من محطات التصنيع أو في أم

 )٣٫١( ٣٫٤ أخرى.
   
ع، بما في   -٣ البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعَّ

وب  ل قل ل داخ ع الُمحّم عَّ ر المش وكس" غي ود "م ك وق ذل
ر  وم غي ن البلوتوني ره م تعماله، أو غي ل اس اعالت قب المف
ع  ي مواق رى ف ّنعة أخ ات مص ه منتج ذي تحتوي ع ال عَّ المش

 )٣٫١( ٢٫٥ المفاعالت أو في أماكن أخرى.
   
اكن   -٤ ي أم ه ف تَفظ ب ع الُمح عَّ ر المش ـيوم المفصول غي البلوتون

 )٠٫٤( ٠٫١ أخرى.
 

 ملحوظة:
 

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

   
وم ‘٢’   ي  البلوتوني ذكورة ف كال الم ن األش كل م أي ش ب

ذا  ٤-١البنود  دان أخرى ول اكن ببل أعاله، المحتَفظ به في أم
 )٣٧٫١( ٣٧٫١ لم تشمله البنود أعاله.

   
ود  ‘٣’   ي البن مول ف ر المش ـيوم غي اله،  ٤-١البلوتون أع

 )٠( ٠ الجاري شحنه دولياًّ، قبل وصوله إلى الدولة المتلّقية.
  



  المرفق جيم
  

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستھلك في المفاعالت المدنية
  

  .٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

  كغ من البلوتونيوم، ١٠٠٠مقّربًة إلى أقرب 
  كغ  ٥٠٠إلى الكميات التي تقل عن مع اإلشارة 

  كغ" ٥٠٠بعبارة "أقل من 
 [أطنان من البلوتونيوم]

   
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستھلَك في   -١

 )١٣٦( ١٣٧ مواقع المفاعالت المدنية.
   
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستھلَك في   -٢

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

 المحتَفظ به في أماكن أخرى.
كغ من  ٥٠٠أقل من 

 البلوتونيوم
كغ من  ٥٠٠أقل من (

 )البلوتونيوم
 
 

   ملحوظة:
   
ّددة  إنَّ   ‘١’ معالجة المواد المرسلَة للتخـلص المباشر منھا سيتطلَّب مزيداً من الدراسة عندما تكون الخطط المح

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

 
  غ من المفاعالت المدنية؛١البند  : يشمل الكميات 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.
  

 

 




