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 الة وردت من اليابان عن سياساتهارس
 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

فوية مؤرخة   -١ من البعثة الدائمة لليابان لدى الوكالة الدولية  ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣١تلقت األمانة مذكرة ش
 البلوتونيوم"طبقاً اللتزاماتها بموجب "المبادئ التوجيهية إلدارة  –للطاقة الذرية، قدمت حكومة اليابان في مرفقاتها 

ار إليها فيما يلي بعبارة "المبادئ ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  ١/549INFCIRC(الواردة في الوثيقة  ، والمش
دتها من البلوتونيوم  –التوجيهية") ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية المذكورة  نوية ألرص األرقام الس
عَّع المدني والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه  تهلَك، حتى غير المش  ٣١وقود المفاعالت المدنية المس

ح المبادئ األساسية ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  رة الشفوية أيضاً توجيه سياساتي مجدَّد يوِضّ . وورد مرفقاً بالمذّكِ
  .بشأن استخدام اليابان للبلوتونيوم

فوية المؤرخة   -٢ وء الطلب الذي أبدته حكومة اليابان في مذكرتها الش مبر  ١وعلى ض كانون األول/ديس
اتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم ١٩٩٧ ياس ترد )، ١٩٩٨آذار/مارس  ١٦المؤرخة  INFCIRC/549(الوثيقة  عن س

 .ومرفقاتها من أجل اطالع جميع الدول األعضاء عليها ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣١طيه المذكرة الشفوية المؤرخة 

 

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

 

 البعثة الدائمة لليابان
 فيينا

  
  JPM/NV-130-2018الرقم المرجعي: 

  
  

  مذكرة شفوية
  

ائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتها إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة تهدي البعثة الد
فوية بتاريخ  رف، نيابةً عن حكومة اليابان، باإلحالة إلى مذكرتها الش مبر  ١الذرية وتتش  ١٩٩٧كانون األول/ديس

ات التي قررت حكومة المرفق طيّها المبادئ التو )،JPM/NV-185-97الرقم المرجعي: ( ياس دة للس جيهية المحّدِ
 اليابان تطبيقها على إدارة البلوتونيوم.

وفي هذا الصدد، ترفق حكومة اليابان طّي هذه المذكرة بياناً سنوياً ألرصدتها الوطنية من البلوتونيوم المدني غير 
تهلَك في المفاعالت  عّع والبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المس ح األرقام الواردة في هذا البيان المش المدنية. وتوض

دة اليابان حتى  مبر  ٣١أرص وعة وفقاً للمرفقين باء وجيم ٢٠١٧كانون األول/ديس ، علما بأن تلك األرقام موض
اتيًّا مجدَّداً  ياس اً توجيهاً س رة أيض من المبادئ التوجيهية المذكورة أعاله. وترفق حكومة اليابان طّي هذه المذّكِ

  ح المبادئ األساسية الصادرة عن لجنة الطاقة الذرية اليابانية بشأن استخدام اليابان للبلوتونيوم.يوِضّ 

ة كي تعرب لمدير عام الوكالة الدولية  وتغتنم البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا هذه الفرص
  للطاقة الذرية من جديد عن أسمى آيات تقديرها.

ليابان من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يعّمم هذه المذكرة وملحقاتها على جميع وترجو حكومة ا
 .الدول األعضاء الطالعها عليها

 

  التوقيع][الختم] [

  ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣١

  

  

  

  إلى المدير العام
  لوكالة الدولية للطاقة الذريةل

  



 

  المرفق باء
  

  األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع
  

  .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

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

  كغ" ٥٠كغ بعبارة "أقل من  ٥٠تقل عن 
  

 [أطنان من البلوتونيوم]
   
ع الموجود في مخازن   -١ يوم المفصول غير المشعـَّ البلوتونـ

 )٩٫٣( ٣٫٩ المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.
   
عَّع في مرحلة اإلنتاج أو   -٢ ول غير المش البلوتونيوم المفص

عَّعة  نيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المش التص
شبه المصنَّعة أو غير المكتملة الصنع الموجودة في محطات 
نيع أو في أماكن  نيع الوقود أو غيرها من محطات التص تص

 )٤٣٫( ٣٫٤ أخرى.
   
البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعَّع، بما في   -٣

ل قلوب  ل داخ عَّع الُمحّم ك وقود "موكس" غير المش ذل
ه، أو غيره من البلوتونيوم غير  ال تعم ل اس اعالت قب المف
نّعة أخرى في مواقع  عَّع الذي تحتويه منتجات مص المش

 )٥٫٢( ٢٫٣ المفاعالت أو في أماكن أخرى.
   
عَّع الُمحتفَظ به في أماكن   -٤ ول غير المش يوم المفص البلوتونـ

 )١٠٫( ٠٫١ أخرى.
 

 ملحوظة:
 

ـيوم المشمول في البنود من   ‘١’   أعاله،  ٤إلى  ١البلوتون
 )٠( ٠ لكه هيئات أجنبية.تالذي تم

   
كال المذكورة في  البلوتونيوم ‘٢’   كل من األش بأي ش

دان  ٤إلى  ١من البنود  اكن ببل ه في أم أعاله، المحتفَظ ب
 )٣٧٫١( ٧٫٦٣ تشمله البنود أعاله. الأخرى ولذا 

   
يوم غير المشمول في البنود  ‘٣’   أعاله،  ٤-١البلوتونـ

 )٠( ٠ ، قبل وصوله إلى الدولة المتلقّية.دوليًّاالجاري شحنه 
  



  المرفق جيم
  

  الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في المفاعالت المدنية
  

  .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية
  (أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)

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

  كغ" ٥٠٠بعبارة "أقل من 
  

 [أطنان من البلوتونيوم]
   
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلَك في   -١

 )٧١٣( ٨١٣ مواقع المفاعالت المدنية.
   
البلوتونـيوم الذي يحتويه الوقود المستهلَك في   -٢

 )٢٧( ٢٧ محطات إعادة المعالجة.
   
يوم  -٣ تهلَك  البلوتونـ الذي يحتويه الوقود المس

 المحتفَظ به في أماكن أخرى.
كغ من  ٥٠٠أقل من 

 البلوتونيوم
كغ من  ٥٠٠أقل من (

 )البلوتونيوم
 
 

   ملحوظة:
   
لَة   ‘١’ لص المباشر منها لغرض امعالجة المواد المرس من الدراسة عندما تكون سوف تحتاج إلى مزيد لتخـ

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

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

 .لم يُعالج بعد
  

   



 

 

 المبادئ األساسية بشأن استخدام اليابان للبلوتونيوم
 

 ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣١
  لجنة الطاقة الذرية اليابانية

 
ك بمبدأ عدم معالجة البلوتونيوم إال ما فتئت  لمية وتتمسَّ راً في األغراض الس تخدم الطاقة النووية حص اليابان تس

بموجب األغراض المحدَّدة المنصوص عليها في القانون األساسي بشأن الطاقة الذرية. وبمراعاة الظروف األخيرة 
تخدام الطاقة النووية، ال في اليابان وحدها وإن اً في العالم أجمع، فإنَّ اليابان، إذ تتعاون مع التي تحيط باس ما أيض

جيعها  ياق تش ات الواردة أدناه في س ياس ار النووي، تتَّبع الس وى لعدم االنتش المجتمع الدولي وتولي أهمية قص
 استخدام البلوتونيوم، بغية تعزيز الشفافية في استخدامه لألغراض السلمية.

تناداً إلى وجهات النظر المعَرب وف تخفِّض حجم مخزونها من البلوتونيوم. ورهناً  واس عنها أعاله، فإنَّ اليابان س
  بتحقيق التدابير التالية، لن يزيد المخزون على مستواه الحالي: 

تهلك بحيث   -١ ع بموجب قانون تنفيذ إعادة معالجة الوقود النووي المس إقرار خطط إعادة المعالجة التي توض
سوى بالقدر الالزم لتوليد إمدادات مستقرة من القوى عن طريق استخدام البلوتونيوم في  ال يُضطلع بإعادة المعالجة

نع وقود  و ومحطة ص غيلية في محطة إعادة المعالجة في روكاش اع التش د األوض المفاعالت الحرارية، بما يجّسِ
لة بأنَّ م غِّ دار تعليمات للجهات المش ا يُنتج من وقود موكس موكس* والمفاعالت التي تعمل بوقود موكس؛ وإص

  يجب أن يُستهلك بالكامل في غضون فترة زمنية مناسبة، والتأكُّد من تنفيذ تلك التعليمات؛

لة بما يكفل تحقيق توازن بين الطلب على البلوتونيوم والكمية المعروضة   -٢ وإصدار تعليمات للجهات المشغِّ
تخدم ة في جميع مراحل العملية التي تجري بين إعادة المعالجة منه، والتقليل إلى أدنى حدٍّ من مواد التلقيم المس

شو وسائر  سليم لمحطة إعادة المعالجة في روكا شغيل ال شعيع، وتقليل مواد التلقيم إلى المستوى الضروري للت والت
  المرافق؛

جيع والعمل على تخفيض مخزون اليابان من   -٣ ن خارج البالد من خالل تدابير منها تش البلوتونيوم المخزَّ
لة؛   العمل المشترك والتعاون فيما بين الجهات المشغِّ

تخدام البلوتونيوم والتخلُّص منه فيما يتعلق بأغراض البحث والتطوير،   -٤ ة جميع الخيارات، مثل اس ودراس
  مع ضمان المرونة رهناً باألوضاع القائمة؛ إذا لم تكن هناك خطة ملموسة الستخدامه على نحو فوري،

  وبذل جهود مطردة صوب زيادة السعة التخزينية المخصَّصة للوقود المستهلك.  -٥

  

ع المرافق العامة المعنية بالكهرباء والوكالة  فافية، فمن المتوقَّع أن تض افة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز الش وباإلض
تخدام البلوتونيوم، تبيِّن الجهات المالكة للبلوتونيوم وكمية البلوتونيوم  اليابانية للطاقة الذرية خططاً جديدة أن اس بش

 التي في حوزتها واألغراض التي يُستخدم فيها البلوتونيوم، وإصدار تلك الخطط في كّلِ سنة مالية.

  

ييد محطة إعادة المعال ركة اليابانية المحدودة للوقود النووي لالنتهاء من تش ط الش و ومحطة * تخّطِ جة في روكاش
 على التوالي. ٢٠٢٢وفي السنة المالية  ٢٠٢١صنع وقود موكس في النصف األول من السنة المالية 




