
 

 
 تسخير الذرة من أجل السالم

INFCIRC/819 

 ٢٠١١ يونيه/ حزيران٦
 

عامتوزيع 
 عربي

انكليزي: األصل

 نشـرة إعالميــة

  

 

  

  ٢٠١١يونيه / حزيران١رسالة مؤرخة 
 من الممثل المقيم لليابان لدى الوآالة

 األمان النووي حول عقد مؤتمر دولي بشأن

 

 

  

ران  ١ى المدير العام رسالة مؤرخة       ـّتلق ه   / حزي ة         من ال  ٢٠١١يوني ة للطاق ة الدولي دى الوآال ان ل يم للياب ل المق ممث
 ، بشأن األمان النووي بالتعاون      ٢٠١٢الذرية حول نية اليابان تنظيم مؤتمر دولي، خالل النصف األخير من عام             

 .مع الوآالة

 .وبناًء على طلب الممثل المقيم لليابان، يعمَّم طيَّه نص الرسالة المذآورة إلعالم جميع الدول األعضاء
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 البعثة الدائمة لليابان في فيينا

 JPM/A/E1-24-11 : المرجعيالرقم

 ٢٠١١يونيه / حزيران١

 صاحب السعادة،

بادئ ذي بدء، أود أن أآرِّر شكري الجزيل لكم ولموظفي الوآالة، من أجل الدعم القيِّم والمساهمات الثمينة   
ان       .تشييحادث فوآوشيما دايالتي قدَّمتموها إلى اليابان فيما يتعلق ب اوتو آ سيد ن أن ال ًا ب ويشرفني أن أحيطكم علم
ي خالل النصف            ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧رئيس الوزراء الياباني قد أعلن، يوم        ؤتمر دول ، أن اليابان ستقوم بتنظيم م

م      بشأن األمان النووي بالتعاون مع الوآالة الدولية للطاقة الذرية، استنادًا            ٢٠١٢األخير من عام     إلى النتائج التي ت
 .التوصل إليها من خالل التحقيق في حوادث القوى النووية

ان       وفي المناسبة ذاتها، أشار السيد آان رئيس الوزراء إلى ضرورة إدخال المزيد من التحسينات على األم
ستقبل                       ة في الم ة الياباني ي تواجه سياسة الطاق سية الت ا أحد التحديات الرئي ان      و .النووي باعتباره سيد آ شارك ال

يما داي                  ع في محطة فوآوش ذي وق م       يرئيس الوزراء وجهة نظره بأن الحادث ال ة ل ان تجرب ة آ وى النووي شي للق ت
ة              ة التالي ى مزيج من الجوانب الثالث ه انطوى عل دنا ألن سبة لبل ل بالن ا مثي سبق له ة      :ي ة طبيعي وع آارث زاُمن وق ت

ة، والتطوُّر                 وى النووي وحادث نووي في آٍن معًا، والتطوُّر المتزامن ألآثر من حادث واحد في وحدات محطة الق
 .المستمر للحادث آكل ممتّدًا على مدى فترة طويلة من الزمن

صف ا       الل الن ان خ ي الياب ده ف ع عق ذآور والمزم دولي الم ؤتمر ال داف الم يح أه ام  ولتوض ن ع ر م ألخي
 :، أدلى رئيس الوزراء بالتصريحات التالية٢٠١٢

ة مع المجتمع                          -  ذه التجرب ستفادة من خالل ه دروس الم م ال ترى اليابان أنه تقع عليها مسؤولية تقاُس
 .الدولي

ك          -  ا في ذل ووي، بم ان الن وستواصل اليابان بذل أقصى الجهود الرامية إلى تحقيق أعلى معايير األم
 .تنفيذ تدابير معيَّنة مثل التدابير المضادة للزالزل وأمواج تسوناميمن خالل 

ساهمتها                  -  ادة م ضًا بزي ان أي وباستخدام المعارف المكتسبة من خالل تقييمات هذا الحادث، تتعهَّد الياب
ة                     ي ستظل الوآال ود الت ك الجه في الجهود الرامية إلى تطوير معايير األمان النووي ذات الصلة، تل

 . بدور مرآزي فيهاتضطلع

يم                           ة تعم ا بوصفها وثيق دول األعضاء فيه ى ال الة عل ذه الرس يم ه ة التفضل بتعم وأود أن ألتمس من الوآال
 .إعالمي

 .وتفضلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات تقديرنا 

 ]توقـيع[
  طاآيشي ناآاني

  الدائم الممثل
  فيينا في الدولية المنظمات لدى لليابان والمفوض العادة فوق السفير

 الذرية للطاقة الدولية الوآالة لدى المحافظ
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