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 2005ديسمبر / آانون األول15 مؤرخة رسالة
 وردت من البعثة الدائمة لليابان لدى الوآالة

 إرشادات بشأن استيراد المصادر"تتعلق بتنفيذ الـ 
 ليابانفي ا" المشعـّة وتصديرها

 

 
 
 

 من الممثل المقيم لليابان يقّدم فيها معلومات عن 2005ديسمبر / آانون األول15 المدير العام رسالة مؤرخة تلقـّى
 . في اليابان" إرشادات بشأن استيراد المصادر المشعـّة وتصديرها" تنفيذ الـ

 
 .  ضوء الرغبة التي أبديت في الرسالة، يرد طيه نص الرسالةوعلى
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 2005ديسمبر / آانون األول15
  الدآتور البرادعي،عزيزي

ـ          ّرفنييش  نة ل ة الراه ًا بالحال ة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعـّة وأمنها   " أن أحيطكم علم " مدون
 . بالنسبة لليابان

د ته لق ي برمـّ تمع الدول ا المج ية ينبغي أن يتصّدى له تزايدة األهم نووي قضية م  وآانت.  أصبح األمن ال
ـ        ية ل يذ أنشطة األمن النووي        "الصيغة الثان قد تناولت تنقيح الصيغة األولى للخطة التي أعّدتها ونفذتها         " خطة تنف

وع الهجمات اإلرهابية في          د وق ة بع ومن المهّم للغاية أن يواصل المجتمع الدولي . 2001سبتمبر / أيلول11الوآال
بذولة في اتجاه حّل هذه القضية                 ا الم اد أرضية مشترآة في إطار جهودن ى إيج ر  هذا الصدد، تقّدوفي. العمل عل

 . اليابان تقديرًا عاليًا وتدعم بقوة أنشطة األمن النووي التي تضطلع بها الوآالة

درك  ز األمن النووي               وت يلة من وسائل تعزي وارد المشعـّة آوس بة الم ية مراق ة عمل يابان ضرورة تقوي .  ال
م  الة في شباط                ولعلك يكم رس لنا إل د أرس نا ق نا آ تذآرون أن مدونة قواعد  " نا لـ  أعربنا فيها عن دعم    2004فبراير  / ت

 . المـُنقـّحة التي تعّزز تلك األهداف" السلوك بشأن أمان المصادر المشعـّة وأمنها

ًا قويًا بأن تنفيذ الـ          وتؤمن  يابان إيمان سيساهم في  " إرشادات بشأن استيراد المصادر المشعـّة وتصديرها     " ال
ة ويكفل الد                  ا الوآال ي تضطلع به نووي الت ز أنشطة األمن ال  أن أبلغكم، نيابة عن     ويشّرفني. عم التام لتنفيذها  تعزي

ا يلزم من تعديالت على القوانين المحلية ذات الصلة، فإن الـ          د إدخال م ه، بع يابان، بأن ة ال إرشادات بشأن "حكوم
2006يناير / آانون الثاني 1ستوضع موضع التنفيذ في اليابان اعتبارًا من        " استيراد المصادر المشعـّة وتصديرها   

 . 

 .  حكومة اليابان من األمانة أن تعمـّم هذه الرسالة على جميع الدول األعضاء في الوآالةوترجو

 .  عزيزي الدآتور البرادعي، بقبول أسمى آيات التقديروتفضلوا،

 

  أمانويوآيا 
 السفير 

  المقيم لليابان لدى الوآالة الممثل 
  محمد البرادعيالدآتور
  العامالمدير

 A-2822فيينا الدولي، الغرفة الوآالة، مرآز 
 




