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عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 رسالة وردت من اليابان عن سياساتها 
 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

فوية مؤرخة   -١ طس  ١تلقت األمانة مذكرة ش من البعثة الدائمة لليابان لدى الوكالة الدولية  ٢٠١٩آب/أغس
ى "المبادئ التوجيهية إلدارة  –للطاقة الذرية، قدمت حكومة اليابان في مرفقاتها  ياً مع التزاماتها بمقتض تماش

ة  ة  ١/549INFCIRCالبلوتونيوم" (الواردة في الوثيق ارس آذا ١٦المؤرخ ا يلي ١٩٩٨ر/م ا فيم ار إليه ، والمش
عبارة "المبادئ التوجيهية") ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية المذكورة  نوية  –بـ األرقام الس

عَّع والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت  دتها من البلوتونيوم المدني غير المش ألرص
 .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١هلَك، حتى المدنية المست

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

  ومرفقاتها من أجل إطالع جميع الدول األعضاء عليها. ٢٠١٩آب/أغسطس  ١طيه المذكرة الشفوية المؤرخة 

 
  )./1Mod./549INFCIRC(الوثيقة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧صدر تعديل لهذه الوثيقة في  ١
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INFCIRC/549/Add.1/22 
  الملحق

 

 البعثة الدائمة لليابان
  فيينا

  
 JPM/NV – 191 – 2019الرقم المرجعي: 

 
 مذكرة شفوية

 
تهدي البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتها إلى المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية 

كانون األول/ديسمبر  ١للطاقة الذرية ويشرفها أن تشير، نيابةً عن حكومة اليابان، إلى مذكرتها الشفوية المؤرخة 
ات التي قررت ) اJPM/NV-185-97( الرقم المرجعي:  ١٩٩٧ ياس دة للس ّمن المبادئ التوجيهية المحّدِ لتي تتض

 حكومة اليابان تطبيقها على إدارة البلوتونيوم.

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

دة اليابان حتى  مبر  ٣١أرص وعة وفقاً للمرفقين باء وجيم ٢٠١٨كانون األول/ديس ، علما بأن تلك األرقام موض
  من المبادئ التوجيهية المذكورة أعاله.

ة كي تعرب من جديد للمدير العام بالنيابة  وتغتنم البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا هذه  الفرص
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

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

  

 [التوقيع] [الختم]

  ، فيينا٢٠١٩آب/أغسطس  ١

  

 

 المدير العام بالنيابة
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  





 

 المرفق باء

 األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع

 .٢٠١٨األول/ديسمبر كانون  ٣١حتى  المجاميع الوطنية
(أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين) 

كغ من البلوتونيوم، ١٠٠مقربةً الى أقرب 
٥٠مع اإلشارة إلى الكميات التي تقل عن 

  كغ" ٥٠كغ بعبارة "أقل من 

  [أطنان من البلوتونيوم] 

عَّع  -١ ول غير المش الموجود في مخازن  البلوتونيوم المفص
  المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

٣٫٩( ٣٫٨(  

عَّع في مرحلة اإلنتاج أو   -٢ ول غير المش البلوتونيوم المفص
عَّعة نيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المش  التص
نع الموجودة في  نَّعة أو غير المكتملة الص به المص ش
نيع أو  نيع الوقود أو غيرها من محطات التص محطات تص

  في أماكن أخرى.

٣٫٤(  ٣٫٥(  

عَّع، بما   -٣ البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المش
عَّع الُمحّمل داخل قلوب  في ذلك وقود "موكس" غير المش

له، أو غيره من البلوتونيوم غير  ا تعم ل اس اعالت قب المف
نّعة أخرى في مواقع  عَّع الذي تحتويه منتجات مص المش

 المفاعالت أو في أماكن أخرى.

٣٫٢(  ١٫٦(  

عَّع المحتفَظ به في أماكن   -٤ ول غير المش البلوتونيوم المفص
 أخرى

٠٫١(  ٠٫١(  

   ملحوظة:

مول في البنود من   ‘١’   ٤إلى  ١البلوتونيوم المش
  أعاله، الذي تمتلكه هيئات أجنبية.

٠( ٠(  

بأي شكل من األشكال المذكورة في  البلوتونيوم  ‘٢’  
ه في  ٤إلى  ١البنود من  أعاله، المحتَفظ ب

 أماكن ببلدان أخرى ولذا ال تشمله البنود أعاله.

٣٦٫٧( ٣٦٫٧(  

مول في البنود  البلوتونيوم  ‘٣’   ٤-١غير المش
وله إلى  حنه دوليّاً، قبل وص أعاله، الجاري ش

  الدولة المتلقّية.

٠( ٠(  

   



  المرفق جيم

 الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت المدنية المستهلَك

 . ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  المجاميع الوطنية
(أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين) 

كغ من  ١٠٠٠مقربةً الى أقرب 
البلوتونيوم، مع اإلشارة إلى الكميات التي

 ٥٠٠كغ بعبارة "أقل من  ٥٠٠تقل عن 
  كغ"

  [أطنان من البلوتونيوم] 

ك في مواقع  البلوتونيوم  -١ تهلَ ه الوقود المس ذي يحتوي ال
 المفاعالت المدنية.

١٣٨( ١٤٢( 

البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلَك في محطات إعادة   -٢
 المعالجة.

٢٧( ٢٧( 

تهَلك المحتفَظ به في  البلوتونيوم  -٣ الذي يحتويه الوقود المس
 أماكن أخرى.

كغ  ٥٠٠أقل من 
 من البلوتونيوم

كغ  ٥٠٠(أقل من
  من البلوتونيوم)

    مالحظة:

ة عندما تكون   ‘١’ تحتاج إلى مزيد من الدراس ر منها س لة لغرض التخلّص المباش معالجة المواد المرَس
  اتخذت شكالً ملموساً.الخطط المحددة للتخلّص المباشر قد 

 التعاريف:  ‘٢’

  غ من المفاعالت  :١البند مل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الُمفرَّ يش
  المدنية.

  مل الكميات التقديرية للبلوتونيوم :٢البند الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة  يش
  المعالجة لكنه لم يخضع بعُد إلعادة المعالجة.

 


