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INFCIRC/890
 ٣٠تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

توزيع عام
عربي
األصل :انكليزي

رسالة مؤرخة  ٣٠أيلول/سبتمبر ٢٠١٥
وردت من البعثة الدائمة لباكستان
لدى الوكالة بشأن سياسات حكومة باكستان
في مجال مراقبة الصادرات وبشأن مرسوم تنظيمي قانوني

تل ّقى المدير العام رسالة مؤرخة  ٣٠أيلول/سبتمبر  ٢٠١٥وردت من البعثة الدائمة لباكستان لدى الوكالة
-١
أرفقت بھا مذكرة عن "ضوابط الصادرات االستراتيجية وقوائم المراقبة المنقحة الباكستانية" والمرسوم التنظيم ي
القانوني رقم  276 (I)/2015الذي يع ِّدل قوائم مراقبة السلع والتكنولوجيات والمواد والمعدات ذات الصلة باألسلحة
النووية والبيولوجية وأنظمة إطالقھا ،الواردة في المرسوم التنظيمي القانوني رقم .699 (I)/2011
-٢
وبناء على الطلب الوارد في تلك الرسالةُ ،تعمَّم طيه المذكرة والمرسوم التنظيمي القانوني ١إلعالم جميع
الدول األعضاء.

 ١المرسوم التنظيمي القانوني متاح باللغة اإلنكليزية في النسخة اإللكترونية لھذه الوثيقة.
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الملحق

البعثة الدائمة لباكستان لدى المنظمات الدولية
فيينا
 ٣٠أيلول/سبتمبر ٢٠١٥
سعادة المدير العام،
أود أن أحيطكم علما ً بأن حكومة باكستان قد أبلغ ت ،ف ي المرس وم التنظيم ي الق انوني رق م  276(1)/2015ف ي ٢٨
آذار/مارس  ،٢٠١٥بالقوائم المن َّقحة لمراقب ة الس لع والتكنولوجي ات والم واد والمع دات المتعلق ة باألس لحة النووي ة
والبيولوجية وأنظمة إطالقھا.
وقد أُبلغت قوائم المراقبة في بادئ األمر في عام  ٢٠٠٥بموجب القانون التشريعي المتعلق بمراقبة تصدير الس لع
والتكنولوجيات والمواد والمع دات ذات الص لة باألس لحة النووي ة والبيولوجي ة وأنظم ة إطالقھ ا  .٢٠٠٤ -و ُن ِّقح ت
القوائم الحقا ً في عام  ٢٠١١من جانب فريق عامل مشترك دائم فيما بين الوزارات .و ُعمِّمت الق وائم المن َّقح ة م ن
جانب الوكالة ضمن الوثيقة  INFCIRC/832في  ٣٠تشرين الثاني/نوفمبر .٢٠١١
وتش مل ق وائم المراقب ة المن َّقح ة ق وائم ض وابط التص دير ونطاقھ ا الت ي تتعھ دھا مجموع ة الم ورّ دين الن وويين،
ومجموعة أستراليا ،ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.
ويبرز تنقيح قوائم المراقبة سياسة باكستان الرامية إلى تنفيذ التزاماتھا الوطنية والدولية حيال عدم االنتشار كدولة
مس ؤولة ح ائزة ألس لحة نووي ة مثلم ا يع زز أكث ر الض وابط الرقابي ة الت ي تحك م الس لع والتكنولوجي ات الحساس ة
والمزدوجة االستخدام.
وتعھ د باكس تان الق وائم الخاص ة بمراقب ة ص ادرات العوام ل المتص لة باألس لحة الكيميائي ة وأنظم ة إطالقھ ا عم الً
باألمر التنفيذي التفاقية األسلحة الكيميائية الصادر في عام .٢٠٠٠
ُ
تعاظم احتياجاتھا إلى الطاقة ألغ راض التنمي ة ون درة احتياطي ات الوق ود األحف وري
وتعتزم باكستان ،على ضوء
الطبيعي ،وفي إط ار خطتھ ا الوطني ة للطاق ة ،تولي د ق وى نووي ة قِوامھ ا  ٨٨٠٠ميغ اواط بحل ول ع ام  ٢٠٣٠م ن
خالل إقامة محطات قوى نووية إضافية خاضعة لضمانات الوكالة .وتخضع جمي ع محط ات تولي د الق وى النووي ة
القائم ة ف ي باكس تان لض مانات الوكال ة .وم ن ش أن الض وابط الفعال ة والقوي ة أن تي ِّس ر التع اون ال دولي ف ي مج ال
التكنولوجيا النووية المدنية الخاضعة لضمانات الوكالة.
وس أكون ممتن ا ً لك م ل و تك رمتم باتخ اذ الترتيب ات لتعم يم ھ ذه الرس الة ،جنب ا ً إل ى جن ب م ع المعلوم ات والمرس وم
التنظيم ي الق انوني ،عل ى جمي ع ال دول األعض اء ف ي الوكال ة ،ض من وثيق ة إعالمي ة ،كدالل ة إض افية عل ى دع م
باكستان ألھداف عدم االنتشار ولمسؤوليات الوكالة المنصوص عليھا في نظامھا األساسي.
وتفضَّلوا ،سعادتكم ،بقبول أسمى آيات التقدير.
مع فائق االحترام والتقدير،
]التوقـيع[
)عائشة رياض(
السفيرة
السيد يوكيا أمانو
المدير العام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ضوابط الصادرات االستراتيجية الباكستانية وقوائم المراقبة المن َّقحة


تمتثل باكستان امتثاالً تاما ً اللتزاماتھا الوطني ة والدولي ة بوص فھا دول ة ح ائزة ألس لحة نووي ة تتس م بح س
المسؤولية.



وتتطلَّع باكستان ،من خالل ضوابطھا الخاصة بالصادرات االستراتيجية ،إل ى المس اھمة بش كل أكب ر ف ي
الجھود الدولية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطالقھا.



وف ي ع ام  ،٢٠٠٤أق رَّ ت باكس تان "الق انون التش ريعي المتعل ق بمراقب ة تص دير الس لع والتكنولوجي ات
والم واد والمع دات ذات الص لة باألس لحة النووي ة والبيولوجي ة وأنظم ة إطالقھ ا" )عمَّمت ه الوكال ة ض من
الوثيق ة  INFCIRC/636بت اريخ  ٢٣تش رين الث اني/نوفمبر  .(٢٠٠٤وت َّم التط رُّ ق للجوان ب ذات الص لة
باألسلحة الكيميائية ضمن تشريع منفصل أُقِرَّ في عام .٢٠٠٠



ويع زز ’ق انون مراقب ة التص دير‘ الض وابط المفروض ة عل ى تص دير الس لع والتكنولوجي ات والم واد
والمعدات وإع ادة تص ديرھا وش حنھا الع ابر وعبورھ ا ،بم ا يش مل حظ ر تحري ف الس لع والتكنولوجي ات
الخاضعة للمراقبة؛ كما أنه يشمل عمليات نقل التكنولوجيا بالطرق غير المادية؛ ويتضمن أحكاما ً جامعة.



وبموجب ھذا القانون ،قامت حكومة باكستان في عام  ٢٠٠٥باإلبالغ عن القوائم الوطني ة لمراقب ة الس لع
والتكنولوجيات والم واد والمع دات ذات الص لة باألس لحة النووي ة والبيولوجي ة وأنظم ة إطالقھ ا )عمَّمتھ ا
الوكالة ضمن الوثيقة  INFCIRC/669بتاريخ  ٢٠شباط/فبراير .(٢٠٠٦



وتش مل ق وائم المراقب ة ق وائم ض وابط التص دير ونطاقھ ا الت ي تتع َّھ دھا مجموع ة الم ورِّ دين الن وويين،
ومجموعة أستراليا ،ونظام مراقبة تكنولوجيا الص واريخ .ويس تند نظ ام التص نيف إل ى القائم ة المتكامل ة
التي وضعھا االتحاد األوروبي.



وف ي ع ام  ،٢٠٠٧وبن اء عل ى الم ادة  ٣م ن ق انون مراقب ة التص دير ،أُنش ئت ش عبة مراقب ة الص ادرات
االس تراتيجية ض من وزارة الش ؤون الخارجي ة .وتعم ل ش عبة مراقب ة الص ادرات االس تراتيجية عل ى
ترخيص.
صياغة وإنفاذ القواعد واللوائح الالزمة لتنفيذ ضوابط التصدير ،كما تعمل باعتبارھا ھيئ َة
ٍ



وفض الً ع ن ذل ك ،ت م أيض ا ً إنش اء مجل س إش رافي مس تقل لإلش راف عل ى تنفي ذ ق انون مراقب ة التص دير
وعلى عمل شعبة مراقبة الصادرات االستراتيجية.



وفي عام  ،٢٠٠٩أُصدرت "قواعد مراقبة التصدير )الترخيص واإلنفاذ(" التي تشمل إج راءات تفص يلية
في ھذا الصدد )متاحة عبر الموقع اإللكتروني:

(http://www.mofa.gov.pk/secdiv/documents/doc-3,Licensing%20%26%20Enforcement%20Rules.pdf


وقد استھلت أيضا ً مبادرات متنوعة ،على مستويات مختلفة ،لإلمعان في ترسيخ آلية اإلنفاذ .وتشمل ھ ذه
المبادرات نشر معدات الكشف ،والتدريب ،ورفع مستوى الوعي ،والتنسيق بين الوكاالت.



وف ي تموز/يولي ه ُ ٢٠١١ن ِّقح ت ق وائم المراقب ة م ن خ الل اس تعراض ش امل ُن ِّف ذ ب ين الوك االت وج رى
اإلبالغ عنھا ضمن مرسوم تنظيم ي ق انوني .وتش مل الق وائم المن َّقح ة التع ديالت والتغيي رات ذات الص لة
التي أدخلھا كل من مجموعة الموردين النوويين ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ ومجموعة أستراليا.

و ُعمِّم ت الق وائم م ن جان ب الوكال ة ض من الوثيق ة  INFCIRC/832بت اريخ  ٣٠تش رين الث اني/نوفمبر
.٢٠١١


وللت رويج للرقاب ة الذاتي ة وتمك ين الكيان ات ذات الص لة ،ومنھ ا المعاھ د األكاديمي ة والبحثي ة ،م ن توطي د
ثقاف ة االمتث ال وإنش اء نظ ام امتث ال داخل ي فع ال ،ت م اإلب الغ ع ن "المب ادئ التوجيھي ة لبرن امج االمتث ال
الداخلي" ،راجع التبليغ ) ،2(24)/2013-SECDIV(Pالمؤرخ  ٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٤ف ي الجري دة
الرسمية الباكستانية )نسخة من الوثائق مرفقة مع ھذه المذكرة(.



وفي إطار عملية متواصلة ُن ِّقحت قوائم المراقبة من جانب فريق عامل مش ترك دائ م فيم ا ب ين ال وزارات
ف ي آذار/م ارس  .٢٠١٥وت م اإلب الغ ع ن الق وائم ،راج ع المرس وم التنظيم ي الق انوني ،276(1)/2015
المؤرخ  ٢٨آذار/مارس  ٢٠١٥في الجريدة الرسمية الباكستانية ،وھ ي مكافئ ة لمع ايير مراقب ة التص دير
التي تتعھدھا مجموعة المورِّ دين النوويين ،ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ ،ومجموعة أستراليا .وقد
أرفق ت بھ ذه الم ذكرة نس خة ع ن المرس وم التنظيم ي الق انوني المتض من ن ص الص يغة المنقح ة لقائم ة
المراقبة.



وي أتي االس تكمال الن اجح لعملي ة االس تعراض ،وس ائر الت دابير والمب ادرات المتخ ذة بُغي ة اإلمع ان ف ي
ترسيخ ضوابط التصدير ،ليؤ ِّك د أن باكس تان تواظ ب ف ي إص رارھا وسياس تھا م ن أج ل مواص لة العم ل
على تحقيق أھداف عدم االنتشار المشتركة وإرساء ضوابط فعالة على الصادرات.



وتؤمن باكستان باعتماد نھج عادل وغي ر تميي زي ق ائم عل ى المع ايير م ن أج ل المض ي ق دما ً ف ي تحقي ق
األھداف المش تركة عالمي ا ً فيم ا يخ ص ع دم االنتش ار واالس تخدامات الس لمية للطاق ة النووي ة .وباكس تان
حريصة على االنضمام إلى مجموعة المورّ دين النوويين وغيرھا من أنظمة مراقب ة الص ادرات الدولي ة،
خال من التمييز.
وھي مؤھلة أن تكون عضواً فيھا ،وذلك على أساس ٍ



وتتوخى خط ة باكس تان ألم ن الطاق ة– ٢٠٠٥أن تبل غ ق درة الق وى النووي ة  ٨٨٠٠ميغ اواط بحل ول ع ام
 .٢٠٣٠و ُتطبَّق ضمانات الوكالة على جمي ع محط ات الق وى النووي ة العامل ة وقي د التش ييد ف ي باكس تان.
ومن شأن فرض ضوابط فعالة وص ارمة عل ى الص ادرات أن يي ِّس ر عالق ات التع اون ال دولي ف ي مي دان
التكنولوجيا النووية المدنية الخاضعة لضمانات الوكالة.

