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 رسالة وردت من اليابان عن سياساتها 
 المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

 

 

  

من البعثة الدائمة لليابان لدى الوكالة الدولية  ٢٠٢٠آب/أغســطس   ٢٤تلقت األمانة مذكرة شــفوية مؤرخة    -١
ــى "المـبادئ التوجيهـية إلدارة  -للـطاـقة اـلذرـية، ـقدـمت حكوـمة الـياـبان في مرفـقاتـها  ـــياً مع التزاـماتـها بمقتضــ تـماشــ

ة  ــار إليهـا فيمـا يلي ١٩٩٨ذار/مـارس آ ١٦المؤرخـة  INFCIRC/549١البلوتونيوم" (الواردة في الوثيـق ، والمشـــ
اً للمرفقين ـباء وجيم من المـبادئ التوجيهـية الـمذكورة ارة "المـبادئ التوجيهـية") ووفـق ــنوـية  - بـــــــــعـب ام الســ األرـق

ألرصــــدتها من البلوتونيوم المدني غير المشــــعَّع والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعالت 
  .٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١ستهلَك، حتى المدنية الم

عن   ١٩٩٧كانون األول/ديسمبر    ١وعلى ضوء الطلب الذي أبدته حكومة اليابان في مذكرتها الشفوية المؤرخة    -٢
)، ترد طيه المذكرة ١٩٩٨آذار/مارس   ١٦المؤرخة   INFCIRC/549سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة  

  ومرفقاتها من أجل إطالع جميع الدول األعضاء عليها. ٢٠٢٠آب/أغسطس  ٢٤الشفوية المؤرخة 

 

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



 

 

  INFCIRC/549/Add.1/23الوثيقة 
  ملحق 

  البعثة الدائمة لليابان
  فيينا 

 
  JPM/NV – 132 – 2020الرقم المرجعي: 

 
 

  مذكرة شفوية
 
 

للـطاـقة  للوـكاـلة اـلدولـية تـهدي البعـثة اـلدائـمة للـياـبان ـلدى المنظـمات اـلدولـية في فييـنا أطـيب تحـياتـها إلى الـمدير الـعام 
(الرقم  ١٩٩٧كانون األول/ديـسمبر    ١الذرية ويـشرفها أن تـشير، نيابةً عن حكومة اليابان، إلى مذكرتها الـشفوية المؤرخة  

ــات التي قررت حكومة اليابان ) الJPM/NV-185-97المرجعي:   ــياسـ دة للسـ ــمن المبادئ التوجيهية المحّدِ تي تتضـ
  تطبيقها على إدارة البلوتونيوم.

وفي هذا الـصدد، ترفق حكومة اليابان طي هذه المذكرة بياناً ـسنوياً ألرـصدتها الوطنية من البلوتونيوم المدني غير 
ــتهلَك. وتوضــــح األرقام الواردة في هذا البيان المفاعالت ال المشــــعع والبلوتونيوم الذي يحتويه وقود مدنية المســ

ــدة اليابان حتى   ــمبر   ٣١أرص ، علما بأن تلك األرقام موضــوعة وفقاً للمرفقين باء وجيم ٢٠١٩كانون األول/ديس
  من المبادئ التوجيهية المذكورة أعاله.

صـــــة كي تعرب لـمدير ـعام الوـكاـلة اـلدولـية وتغتنم البعـثة اـلدائـمة للـياـبان ـلدى المنظـمات اـلدولـية في فييـنا ـهذه الفر
  للطاقة الذرية من جديد عن أسمى آيات تقديرها.

وترجو حكوـمة الـياـبان من الـمدير الـعام للوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية أن يعمم ـهذه الـمذكرة وملحـقاتـها على جميع 
  الدول األعضاء الطالعها عليها.

 
  [التوقيع] [الختم]

  ٢٠٢٠آب/أغسطس  ٢٤
  فيينا

  إلى السيد المدير العام
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 



 

 

  المرفق باء 
 

  األرقام السنوية ألرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعَّع
 

 . ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر    ٣١حتى    المجاميع الوطنية
(أرقام السنة السابقة مدرجة بين  

كغ من    ١٠٠قوسين) مقربةً الى أقرب  
البلوتونيوم، مع اإلشارة إلى الكميات  

كغ بعبارة "أقل من    ٥٠التي تقل عن  
 كغ".   ٥٠

 [أطنان من البلوتونيوم]  

الموجود في مخــازن  البلوتونيوم المفصـــــول غير المشـــــعَّع  -١
 المنتجات بمحطات إعادة المعالجة.

٣٫٨(  ٣٫٨(  

اج أو   -٢ ة اإلنـت البلوتونيوم المفصـــــول غير المشـــــعَّع في مرحـل
التصــــنيع والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشــــعَّعة 
شــبه المصــنَّعة أو غير المكتملة الصــنع الموجودة في محطات 

ــنيع الوقود أو غيرها من محطا ــنيع أو في أماكن تصـ ت التصـ
  أخرى.

٣٫٥(  ٣٫٥(  

ــعَّع، بما في   -٣ البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشـ
ذلــك وقود "موكس" غير المشـــــعَّع الُمحمــل داخــل قلوب 
 المفاعالت قبل اـستعماله، أو غيره من البلوتونيوم غير المـشعَّع
ــنعة أخرى في مواقع المفاعالت أو  الذي تحتويه منتجات مصـ

  في أماكن أخرى.

١٫٦(  ١٫٥(  

البلوتونيوم المفصـــــول غير المشـــــعَّع المحتفَظ ـبه في أـماكن   -٤
  أخرى.

٠٫١(  ٠٫١(  

  

  ملحوظة:

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

٠(  ٠(  

ــكال المذكورة في   البلوتونيوم  ‘٢’  ــكل من األشـ بأي شـ
ه في أمـاكن  ٤إلى  ١البنود من  أعاله، المحتفَظ ـب

 ببلدان أخرى ولذا ال تشمله البنود أعاله.

٣٦٫٧(  ٦٣٦٫(  

ــمول في البنود   ‘٣’  أعاله،  ٤-١البلوتونيوم غير المشــ
الـجاري شـــــحـنه دولـياً، قـبل وصـــــوـله إلى اـلدوـلة 

 المتلقية.

٠(  ٠(  

 



 

 

  المرفق جيم 
 

 الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه 
  وقود المفاعالت المدنية المستهلَك

 
 . ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى   المجاميع الوطنية

(أرقام السنة السابقة مدرجة بين 
كغ   ١٠٠٠قوسين) مقربةً الى أقرب 

من البلوتونيوم، مع اإلشارة إلى 
كغ بعبارة   ٥٠٠الكميات التي تقل عن 

 كغ".   ٥٠٠"أقل من 

 [أطنان من البلوتونيوم]  

ك في مواقع  البلوتونيوم  -١ ــَ ــه الوقود المســـــتهل ــذي يحتوي ال
  المفاعالت المدنية.

١٤٢(  ١٤٦(  

   

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

٢٧(  ٢٧(  

   

اـلذي يحتوـيه الوقود المســـــتهلـَك المحتفَظ ـبه في  البلوتونيوم  -٣
  أماكن أخرى.

كغ  ٥٠٠أقل من 
  من البلوتونيوم 

كغ    ٥٠٠(أقل من
  من البلوتونيوم)

  
  ملحوظة:

  

لة لغرض التخلّص المباشـــر منها ســـتحتاج إلى مزيد من الدراســـة عندما تكون   ‘١’ معالجة المواد المرســـَ
 اتخذت شكالً ملموساً.الخطط المحددة للتخلّص المباشر قد 

 التعاريف:  ‘٢’

  فرغ من المفاعالت  :١البند يغطي الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المـــــــُ
 المدنية

  ــمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم :٢البند الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة   يش
  المعالجة لكنه لم يعالج بعد

 




