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٢٠١٦ حزيران/يونيه ٣
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

الدولية للطاقة الذرية بشأن رسالة وردت من البعثة الدائمة للھند لدى الوكالة 
المبادئ التوجيھية لتصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية والمبادئ 

التوجيھية لعمليات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية المزدوجة 
 االستخدام ذات الصلة بالمجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بھا

 

 

  

 

خة تلقى المدير العام   -١ ة  ٢٠١٦أيار/مايو  ٩مذكرة شفوية مؤرَّ ة الدولي دى الوكال د ل ة للھن ة الدائم من البعث
ادئ  ٢٠١٥للطاقة الذرية تتضمن معلومات عن التزام الھند بالنسخ الصادرة في حزيران/يونيه  من "المب

ـل مرفقاتھــــالتوجيھية لعمليات النقل النووي" بما يشم ة ـــ ادئ  )،INFCIRC/254, Part 1ا (الوثيق و"المب
رامج الحاسوبية المزدوجة االستخدام ذات الصلة بالمجال  واد والب التوجيھية لعمليات نقل المعدات والم

ا يشم ا" بم ـالنووي والتكنولوجيا المتصلة بھ ـل مرفقھـــ ة ـــ ا )INFCIRC/254, Part 2ا (الوثيق ، وقرارھ
 التصرف وفقاً لھا.

ات المشار  وعلى ضوء الطلب الوارد في المذكرة الشفوية، يرد طيَّه نص ھذه المذكرة الشفوية.  -٢ والمرفق
ة  ادئ التوجيھي د بالمب زام الھن ة "الت يحية معنون ذكرة توض وي م ي تح فوية، والت ذكرة الش ي الم ا ف إليھ

ة حال ة المنطبق وائح الھندي ريعات والل ذلك التش وويين" وك وردين الن ة الم ة لمجموع ام مراقب أن نظ اً بش ي
ة  ع الوكال ى موق الصادرات الوطنية في الھند وفقاً للمبادئ التوجيھية المذكورة أعاله، تتوفر إلكترونياً عل
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  ١المرفق 

  البعثة الدائمة للھند

No.Vien/110/8/2016  

ة  ام للوكال دير الع ى الم ا إل ة) أطيب تحياتھ ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي دى الوكال د ل ة للھن ة الدائم دي البعث تھ
ى  ٢٠٠٨أيلول/سبتمبر  ٨ويشرفھا أن تشير إلى الرسالة المؤرخة  ة إل د والموجھ ة الھن ة حكوم ر خارجي من وزي

د بالمب زام الھن الغ الت ا إلب ة وقتھ وردين المدير العام للوكال ات الصادرة عن مجموعة الم ة والمرفق ادئ التوجيھي
  النوويين. ومرفق طيه نسخة من الرسالة مع ھذه المذكرة.

دم االنتشار  ة لع ات العالمي دعم الغاي ة الصادرات من وقت آلخر ل ا لمراقب ك بتحديث نظامھ د ذل وقامت الھند بع
ة  وااللتزام بالمبادئ التوجيھية لمجموعة الموردين النوويين ة المجموعة المعنون وفقاً لتعھدھا المشار إليه في وثيق

متھا الوكالة في الوثيقة  بة). INFCIRC/734"بيان عن التعاون النووي المدني مع الھند" التي عمَّ   (المصوَّ

ي  واردة ف وويين ال وردين الن ة لمجموعة الم ادئ التوجيھي ا مواصلة التصرف وفق المب الغ قرارھ د إب ود الھن وت
  ق التالية:الوثائ

من الوثيقة المعنونة "المبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي" بما  ٢٠١٥نسخة حزيران/يونيه   ‘١’  
ع  وويين والمتوق وردين الن ة الم بكي لمجموع ع الش ى الموق يَّن عل و مب ا ھ ا كم مل مرفقاتھ يش

  ؛INFCIRC/254/Rev.13/Part 1تعميمھا في الوثيقة 

ه   ‘٢’   خة حزيران/يوني دات  ٢٠١٥نس ل المع ات نق ة لعملي ادئ التوجيھي ة "المب ة المعنون ن الوثيق م
ا  ووي والتكنولوجي ال الن لة بالمج تخدام ذات الص ة االس وبية المزدوج رامج الحاس واد والب والم
وويين  وردين الن المتصلة بھا" بما يشمل مرفقھا كما ھو مبيَّن على الموقع الشبكي لمجموعة الم

  .INFCIRC/254/Rev.10/Part 2ثيقة والمتوقع تعميمھا في الو

ع  رى ضرورة من د، ت وباعتماد ھذا القرار، تؤكد حكومة الھند أنھا، مع ترويج التنمية االقتصادية والصناعية للبل
درك  ووي، وت ال اإلرھاب الن ى أعم ا إل انتشار األسلحة النووية أو األجھزة النووية المتفجرة األخرى أو تحريفھ

  كيدات عدم االنتشار أو عدم التحريف عن مسألة المنافسة التجارية.الحاجة لفصل مسألة تأ

ة  ة لغرض تلبي ة النووي ة الطاق ا تنمي ة يمكن في إطارھ ات دولي ويمثل ھذا القرار مساھمة كبيرة في تطوير اتفاق
  متطلبات الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه مواجھة مخاطر االنتشار النووي.

ي وترجو الھند من المدير ال ا الت ذلك ملحقاتھ م على جميع الدول األعضاء نص ھذه المذكرة وك عام للوكالة أن يعمِّ
ذلك التشريعات  تشمل مذكرة توضيحية معنونة "التزام الھند بالمبادئ التوجيھية لمجموعة الموردين النوويين" وك

ة واللوائح الھندية المنطبقة حالياً بشأن نظام مراقبة الصادرات الوطنية في الھن ادئ التوجيھي د، والتي تتفق مع المب
  المذكورة أعاله ومتطلبات مجموعة الموّردين النوويين.

ة  ام للوكال وتغتنم البعثة الدائمة للھند لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ھذه الفرصة كي تعرب من جديد للمدير الع
  عن أسمى آيات تقديرھا.

  [التوقـيع] [الختم]

  ٢٠١٦أيار/مايو  ٩فيينا في 

  المدير العام
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)



 

  التزام الھند بالمبادئ التوجيھية لمجموعة الموردين النوويين

ذا رسمياً    غ ھ وويين. وأُبلِ وردين الن تلتزم الھند بالمبادئ التوجيھية والمرفقات الصادرة عن مجموعة الم
الة مؤرخة  ة في رس ام للوكال بتمبر  ٨إلى المدير الع ذا الغرض أيضاً في ٢٠٠٨أيلول/س د لھ زام الھن رد الت . وي

ة في وثيقة مجموعة الموردين النوويين المعنونة "بيان عن التعاون الن ا الوكال ي عممتھ ووي المدني مع الھند" الت
بة). INFCIRC/734الوثيقة    (المصوَّ

ة   -٢ ات العالمي دعم الغاي د من وقت آلخر ل وتم تحديث نظام مراقبة الصادرات على أساس القانون في الھن
ا مع لعدم االنتشار واحترام المبادئ التوجيھية لمجموعة الموردين النوويين. وتود الھند أن تواص ل إيضاح توافقھ

ايير  ع المع ور م ة أم ي جمل ى ف دير تتماش وابط تص ذ ض ق تنفي ن طري وويين ع وردين الن ة الم ات مجموع غاي
  المنصوص عليھا في المبادئ التوجيھية الحالية للمجموعة وھي:

ه   ‘١’ ي حزيران/يوني ات  ٢٠١٥النسخة الصادرة ف ة لعملي ادئ التوجيھي ة "المب ة المعنون من الوثيق
وردين النق ة الم بكي لمجموع ع الش ى الموق يَّن عل و مب ا ھ ا كم مل مرفقاتھ ا يش ووي" بم ل الن

  ؛INFCIRC/254/Rev.13/Part 1النوويين والمتوقع تعميمھا في الوثيقة 

من الوثيقة المعنونة "المبادئ التوجيھية لعمليات نقل  ٢٠١٥النسخة الصادرة في حزيران/يونيه   ‘٢’
رامج واد والب دات والم ووي  المع ال الن لة بالمج تخدام ذات الص ة االس وبية المزدوج الحاس

ة  بكي لمجموع ع الش ى الموق يَّن عل و مب ا ھ ا كم مل مرفقھ ا يش ا" بم لة بھ ا المتص والتكنولوجي
  .INFCIRC/254/Rev.10 /Part 2الموردين النوويين والمتوقع تعميمھا في الوثيقة 

ي صدرت بموجب  مليات النقل النووي (الصادرات)المبادئ التوجيھية لعولھذا الغرض، تم تحديث   -٣ الت
لتعكس المبادئ التوجيھية الواردة في وثيقة الجزء  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٨في  ١٩٦٢قانون الطاقة الذرية لسنة 

 سياسة التجارة الخارجيةالحالية لمجموعة الموردين النوويين. وعالوًة على ذلك، فإن األحكام ذات الصلة من  ١
ام  ب اإلجراءاتُكتيِّ و ة (التطوير والتنظيم) لع انون التجارة الخارجي ادئ  ١٩٩٢الصادَرين بموجب ق تعكس المب

  الحالية لمجموعة الموردين النوويين. ٢التوجيھية الواردة في وثيقة الجزء 

ة الذري المواد المقررة والمعدات والتكنولوجيا المقررةتم تحديث جدول   -٤ انون الطاق ة الصادر بموجب ق
ام ي  ١٩٦٢ لع ان/أبريل  ٢٨ف زء ٢٠١٦نيس ة الج ات وثيق ع مرفق ه م ري اآلن توفيق ة  ١. ويج ة لمجموع الحالي

  الموردين النوويين (قائمة المواد الحساسة).

ة   -٥ م تحديث قائم ات الخاصةوبالمثل، ت دات والتكنولوجي واد والمع ات العضوية والم ات والكائن  الكيماوي
)SCOMETان ب ق ادرة بموج يم)) الص وير والتنظ ة (التط ارة الخارجي نة  ون التج ي  ١٩٩٢لس ؤخراً ف م

ة  ٠. وتجري اآلن مواءمة الفئة ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٩ ة الجزء  SCOMETمن قائم ات وثيق ة  ١مع مرفق الحالي
ة الجزء  ٤و  ٣لمجموعة الموردين النوويين، في حين تجري اآلن مواءمة الفئتين  ة  ٢منھا مع مرفق وثيق الحالي

  جموعة (قائمة االستخدام المزدوج).للم

ق الضمانات   -٦ ة لتطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي د والوكال وعالوًة على ذلك، تم إبالغ االتفاق بين حكومة الھن
وثيقتين  ة في ال ل الوكال اق من قَِب ذا االتف  INFCIRC/754على المرافق النووية المدنية والبروتوكول اإلضافي لھ

  على التوالي. INFCIRC/754/Add.6و



 

وويين   -٧ وردين الن ة لمجموعة الم ادئ التوجيھي ا بالمب د التزامھ د تأكي ومع ھذه التحديثات، تود الھند أن تعي
اه  َرد أدن الھا. وُتس م إيص امل ونظ دمار الش لحة ال ار أس ع انتش ة لمن ود الدولي م الجھ لة دع تعدادھا لمواص واس

  شأن نظام مراقبة الصادرات الوطنية واألنشطة الَعَرضية:التشريعات واللوائح الھندية المنطبقة حالياً ب

  ؛٢٠٠٥قانون أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصالھا (حظر األنشطة غير المشروعة)،   ‘١’

  ؛)األحكام ذات الصلة( ١٩٦٢قانون الطاقة الذرية،   ‘٢’

دات  ‘٣’ ررة والمع واد المق دول الم ي  ج ررة الصادر ف ا المق ان/أبريل  ٢٨والتكنولوجي  ٢٠١٦نيس
  ؛١٩٦٢بموجب قانون الطاقة الذرية، 

ي   ‘٤’ درت ف ي ص ادرات) الت ووي (الص ل الن ات النق ة لعملي ادئ التوجيھي ان/أبريل  ٢٨المب نيس
  ؛١٩٦٢بموجب قانون الطاقة الذرية،  ٢٠١٦

دان المبادئ التوجيھية لتنفيذ ترتيبات التعاون بشأن ا  ‘٥’ ة مع البل ة الذري لمية للطاق الستخدامات الس
  ؛٢٠١٠األخرى، 

  ؛٢٠٠٤قواعد الطاقة الذرية (الوقاية من اإلشعاعات)،   ‘٦’

يم)،   ‘٧’ وير والتنظ ة (التط ارة الخارجي انون التج ام ذات ( ١٩٩٢ق لاألحك ديل  )ةالص انون تع وق
  ؛٢٠١٠التجارة الخارجية (التطوير والتنظيم)، 

 ١٩٩٢ة الخارجية الصادرة بموجب قانون التجارة الخارجية (التطوير والتنظيم)، سياسة التجار  ‘٨’
  ؛األحكام ذات الصلة)(

يم)،   ‘٩’ وير والتنظ ة (التط ارة الخارجي انون التج ب ق ادر بموج راءات الص ب اإلج  ١٩٩٢ُكتيِّ
  ؛)األحكام ذات الصلة(

ات الخاصة ( قائمة  ‘١٠’ دات والتكنولوجي واد والمع ) SCOMETالكيماويات والكائنات العضوية والم
، وتعديالتھا الصادرة باإلخطارات المؤرخة ٢٠١٣آذار/مارس  ١٤الصادرة باإلخطار المؤرخ 

ه  ٣ ارس  ١٣و ٢٠١٣تموز/يولي ل  ٢٩و ٢٠١٥آذار/ م ان/ أبري انون  ٢٠١٦نيس ب ق بموج
  ؛١٩٩٢والتنظيم)، التجارة الخارجية (التطوير 

  )األحكام ذات الصلة( ١٩٦٢قانون الجمارك،   ‘١١’

*****  

  

  

[الختم]
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 ٢المرفق 

  وزارة الخارجية
  نيودلھي

  
  

  وزير الخارجية
  

  ٢٠٠٨أيلول/سبتمبر  ٨
  

  صاحب السعادة،
  

  المتعلقة بضوابط التصدير في الھند: أتشرف بأن أرفق طيه الوثائق التالية التي تحوي اللوائح واإلخطارات

ذي ٢٠٠٥"قانون أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصالھا (حظر األنشطة غير المشروعة) لعام   ‘١’   " ال
  .٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٦تم َسنُّه في 

ات الخاصة (  ‘٢’   دات والتكنولوجي واد والمع ات العضوية والم ) SCOMETقائمة الكيماويات والكائن
بتمبر  ٧المؤرخ  RE-2007(27(2009-2004/خطار رقم الصادرة باإل عن إدارة  ٢٠٠٧أيلول/ س

  التجارة، بوزارة التجارة والصناعة، في حكومة الھند.
ب  SCOMETالمبادئ التوجيھية لترخيص صادرات البنود المسرودة في قائمة   ‘٣’   المنشورة في ُكتيِّ

رة  د األول، الفق راءات (المجل ن ٥٠-٢اإلج ادر ع ارة ) الص وزارة التج ارة، ب إدارة التج
  .٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٩والصناعة، في حكومة الھند في 

ة   ‘٤’   ة الذري درتھا إدارة الطاق ي أص ادرات) الت ووي (الص ل الن ات النق ة لعملي ادئ التوجيھي المب
  .٢٠٠٦شباط/فبراير  ١المؤرخ  AEA/27(1)/2005-ERباإلخطار رقم 

  يھية والمرفقات الصادرة عن مجموعة الموردين النوويين.وقد التزمت الھند بالمبادئ التوج

  وتفّضلوا، سعادتكم، بقبول أسمى آيات التقدير.
  

  [التوقـيع]

  (س. مينون)
  
  
  
  

  الدكتور محمد البرادعي
  مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 




