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 رسالة وردت من البعثة الدائمة لباكستان
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المبادئ التوجيھيةلدى 

 لتصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية والمبادئ التوجيھية
 لعمليات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية المزدوجة

 االستخدام ذات الصلة بالمجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بھا
 

 
  
 

خة  -١ ذكرة شفوية مؤرَّ ايو  ١٨تلقى المدير العام م ة  ٢٠١٦أيار/م دى الوكال ة لباكستان ل ة الدائم من البعث
ة   Part 1، وINFCIRC/254الدولية للطاقة الذرية تتضمن معلومات عن التزام باكستان بالنسخة األخيرة من الوثيق

ا يتعل Part 2و ا وعن قرارھا التصرف وفقاً لتلك النسخة، وذلك فيم ة والتكنولوجي دات النووي واد والمع ل الم ق بنق
ووي  المتصلة بھا، بما في ذلك المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية المزدوجة االستخدام ذات الصلة بالمجال الن

  والتكنولوجيا المتصلة بھا.

الع ج -٢ فوية الط ذكرة الش ه الم ـَّم طي فوية، ُتـُعم ذكرة الش ي الم وارد ف ب ال ى الطل اًء عل دول وبن ع ال مي
  األعضاء عليھا.
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 الملحق

 المدير العام
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  (الوكالة)
 

 البعثة الدائمة لباكستان لدى
 المنظمات الدولية

  فيينا

 1/2016-9  المرجع رقم:

ام تھدي البعثة الدائمة لجمھورية باكستان اإلسالمية لدى المنظمات الدولية في فيينا  دير الع ى الم ا إل أطيب تحياتھ
ات  ات والممارس ة بالسياس الة المتعلق ذه الرس ث ھ فھا أن تبع رِّ ة)، ويش ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي للوكال
ة  وبية المزدوج رامج الحاس واد والب دات والم ل المع ق بنق ا يتعل تراتيجية فيم ة الصادرات االس تانية لمراقب الباكس

  مجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بھا.االستخدام ذات الصلة بال

ود  ديم دعم متسق للجھ تھا الخاصة بتق ق ھدف عدم االنتشار وسياس وي لباكستان بتحقي زام الق ًيا مع االلت وتماش
ادئ  ؤخًرا المب تان م دت باكس الھا، اعتم ائل إيص امل ووس دمار الش لحة ال ار أس دم انتش ى ع ة إل ة الرامي الدولي

ة الصادرات مع التوجيھية لسياسة مراقب تانية لمراقب ة الصادرات االستراتيجية، التي توائم التدابير الوطنية الباكس
  تدابير النظم المتعددة األطراف لمراقبة الصادرات، بما في ذلك مجموعة الموردين النوويين.

  غير تمييزي.وتظل باكستان ملتزمة بالتجارة النووية المسؤولة واآلمنة لتحقيق األغراض السلمية على أساس 

انون  اذ. فالق ات إنف ة وآلي ات تشريعية ورقابي دعوًما بآلي ة الصادرات م اماًل لمراقب ولقد وضعت باكستان نظاًما ش
نة  ريعي لس انون التش ون "الق تاني المعن واد  ٢٠٠٤الباكس ات والم لع والتكنولوجي دير الس ة تص اص بمراقب الخ
ة ة والبيولوجي ة  والمعدات المتعلقة باألسلحة النووي خة  INFCIRC/636ونظم إيصالھا" (الوثيق تشرين  ٢٦المؤرَّ

ات ٢٠٠٤الثاني/نوفمبر  ور للسلع والتكنولوجي ابر والعب ادة التصدير والشحن الع )، ال يغطي فقط التصدير وإع
ا أو  والمواد والمعدات التي يمكن أن تسھم في تصميم األسلحة النووية والبيولوجية ونظم إيصالھا أو في تطويرھ

نتاجھا أو تخزينھا أو صيانتھا أو استخدامھا، وإنما يحظر كذلك تحريف السلع والتكنولوجيات الخاضعة للمراقبة. إ
م  ة. ويجرِّ ة الجامع ويغطي القانون كذلك عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا. كما أنَّه يشمل الضوابط الرقابي

  القانون االنتھاكات.

نة  ريعي لس انون التش ام  ٢٠٠٤وبموجب الق ي ع تان ف دت باكس ة التصدير، اعتم وائم  ٢٠٠٥الخاص بمراقب الق
الوطنية لمراقبة السلع والتكنولوجيات والمواد والمعدات ذات الصلة باألسلحة النووية والبيولوجية ونظم إيصالھا 

ًيا استعراض تلك القوائم لجعلھا متسقة مع ). ويتم دور٢٠٠٦شباط/فبراير  ٢٠المؤرخة  INFCIRC/669(الوثيقة 
وائم في  ك الق ُتكِمل االستعراض األول لتل د اس ة الصادرات. وق الضوابط الرقابية للنظم المتعددة األطراف لمراقب

ر في ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠المؤرخة  INFCIRC/832(الوثيقة  ٢٠١١عام  )، وتاله االستعراض األخي
رة بشكل ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٩المؤرخة  INFCIRC/890(الوثيقة  ٢٠١٥عام  ). وواءمت النسخة األخي

نظم ذات الصلة  ن ال ا م وويين وغيرھ وردين الن ة الم ا مجموع تفظ بھ ي تح وائم الت ع الق ة م وائم الوطني ل الق كام
  المعنية بمراقبة الصادرات.



ة الصادرات لمراقب ٢٠٠٤من قانون سنة  ٣، وبناء على المادة ٢٠٠٧وفي عام  ة التصدير، أُنشئت شعبة مراقب
اذ  ى صياغة وإنف االستراتيجية ضمن وزارة الشؤون الخارجية. وتعمل شعبة مراقبة الصادرات االستراتيجية عل

ام  ، ٢٠٠٩القواعد واللوائح الالزمة لتنفيذ الضوابط الرقابية للتصدير، كما تعمل باعتبارھا ھيئَة ترخيٍص. وفي ع
  مراقبة التصدير (الترخيص واإلنفاذ)" التي تشمل إجراءات تفصيلية في ھذا الصدد.أُصِدرت "قواعد 

ف،  دات الكش ر مع ادرات نش ذه المب مل ھ اذ. وتش ة اإلنف ز آلي ادة تعزي ة لزي ادرات متنوع اً مب ُتھلَّت أيض د اس وق
  والتدريب على تحديد السلع، والتواصل الخارجي، وبناء القدرات، والتنسيق بين الوكاالت.

ن باكستان من التصرف  والعناصر المشار إليھا آنًفا الخاصة بأي نظام فعال لمراقبة الصادرات ھي عناصر تمكِّ
ا التصرف  ا وقرارھ وفًقا للمبادئ التوجيھية لمجموعة الموّردين النوويين. وبناء على ذلك، تعلن باكستان التزامھ

ة الموّردي ة لمجموع ادئ التوجيھي ا للمب ـوفق ووييـــ ة ن الن ن الوثيق رة م خة األخي ي النس واردة ف ن ال
INFCIRC/254/Part 1 وPart 2 وردين ة الم ة لمجموع ة العام الل الجلس ا خ ق عليھ رات المتَّف إدراج التغيي ، ب

ام  ي ع وويين ف ك ٢٠١٥الن ي ذل ا ف ا، بم ا المتصلة بھ ة والتكنولوجي دات النووي واد والمع ل الم ق بنق ا يتعل ، فيم
  والبرامج الحاسوبية المزدوجة االستخدام ذات الصلة بالمجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بھا.المعدات والمواد 

ة  اذ فعال ات إنف ذي يشمل آلي ة وال ى أسس قانوني ائم عل ة الصادرات الق وطني لمراقب ا ال وترى باكستان أنَّ نظامھ
وردي ة الم داف مجموع ق أھ ى تحقي ي تسعى إل دول الت ن ال ا م ا كمثيالتھ تان يجعلھ وويين. وستواصل باكس ن الن

ن  زي م ر تميي و غي ى نح تفادة عل ى االس عى إل ار وتس دم االنتش ى ع ة إل ة الرامي ود العالمي ي الجھ اھمتھا ف مس
  التكنولوجيا النووية ألغراض سلمية.

ة الطالع دول األعضاء في الوكال ع ال ى جمي ذكرة عل ذه الم م ھ ام أن يعمِّ دير الع ة من الم ا وترجو البعثة الدائم ھ
  عليھا.

ة  ة الدولي ام للوكال دير الع د للم ذه الفرصة لتعرب من جدي ة باكستان اإلسالمية ھ ة لجمھوري ة الدائم وتغتنم البعث
  للطاقة الذرية عن فائق تقديرھا.

  

  [التوقـيع] [الختم]                

  ٢٠١٦أيار/مايو  ١٨                

  

 




