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خة    ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٢٤رسالة مؤرَّ
  لباكستانوردت من البعثة الدائمة 

  ومرسوم تنظيمي قانونياستعراض قوائم المراقبة بشأن 
 

 

 
 
اير  ٢٤ى المدير العام رسالة مؤرخة تلقَّ   -١ دى  ٢٠١٧كانون الثاني/ين ة لباكستان ل ة الدائم وردت من البعث

ا  ق بھ ة مرف ذكرة الوكال وائم م ث لق تعراض الثال أن االس ةبش م  المراقب انوني رق ي الق وم التنظيم والمرس
ؤرخ  ٢٠١٦(أوالً)/١١٤٢ اني/نوفمبر  ١٨الم رين الث ات  ٢٠١٦تش لع والتكنولوجي ة الس وائم مراقب ل ق دِّ ذي ُيع ال

انوني ونظم إيصالھاباألسلحة النووية والبيولوجية  المتعلقةوالمواد والمعدات  واردة في المرسوم التنظيمي الق ، ال
  .٢٠١٥(أوالً)/٢٧٦رقم 

إلعالم جميع  ١والمرسوم التنظيمي القانوني المذكرةم طيه عمَّ الطلب الوارد في تلك الرسالة، تُ  وبناًء على  -٢
 الدول األعضاء.

 

  

  

  

  

 

  

 

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



INFCIRC/913 
  الملحق

 

  لباكستان لدى المنظمات الدوليةالبعثة الدائمة 
  فيينا 

  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٢٤                    1/2016-9الرقم  

  السيد المدير العام،

م   -١ انوني رق ي الق وم التنظيم ي المرس ت، ف د أبلغ تان ق ة باكس أن حكوم اً ب يطكم علم أود أن أح
اني/نوفمبر  ١٨ؤرخ الم ٢٠١٦(أوالً)/١١٤٢ رين الث القوائم المنقَّ ، ٢٠١٦تش ات ب لع والتكنولوجي ة الس ة لمراقب ح

  . ونظم إيصالھاباألسلحة النووية والبيولوجية  المتعلقةوالمواد والمعدات 

ام  المراقبةقوائم تم اإلبالغ عن و  -٢ ادئ األمر في ع انون التشريعي لسنة بموجب  ٢٠٠٥في ب  ٢٠٠٤الق
دات الخاص ب واد والمع ات والم لع والتكنولوجي ة تصدير الس ةالمتعلمراقب ة  ق ة والبيولوجي لحة النووي مباألس  ونظ
الھا ام إيص ي ع ك ف د ذل وائم بع ت الق ام  ٢٠١١. وُنقح ي ع ين  ٢٠١٥وف ترك ب م مش ل دائ ق عام ل فري ن قِب م

ة  ة المنقح وائم المراقب ة ق ت الوكال وزارات. وعمَّم يال ة  ف ي  INFCIRC/832الوثيق اني/نوفمبر  ٣٠ف رين الث تش
  . ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٩في  INFCIRC/890والوثيقة  ٢٠١١

ع   -٣ اً م ة تمام ة المنقح وائم المراقب ق ق وائموتتف ا  ق ة تكنولوجي ام مراقب وويين، ونظ وردين الن ة الم مجموع
  ستراليا.أ، ومجموعة القذائف

دم   -٤ ال ع ة حي ة والدولي ا الوطني ذ التزاماتھ ى تنفي ة إل تان الرامي ة باكس ة سياس وائم المراقب يح ق رز تنق وُيب
ات  ى السلع والتكنولوجي االنتشار كدولة مسؤولة حائزة ألسلحة نووية، وإلى مواصلة تعزيز الضوابط الرقابية عل

  الحساسة والمزدوجة االستخدام. 

ذي تفاقمهى الطاقة ألغراض التنمية وفي ضوء تعاظم االحتياج إل  -٥ وري  ال ود األحف ات الوق درة احتياطي ن
ام  ٨٨٠٠باكستان توليد  تزمعالطبيعي،  ول ع ة بحل ة النووي اواط من الطاق ة محطات  ٢٠٣٠ميغ من خالل إقام

ة في باكستان  ة القائم وى النووي د الق ع محطات تولي ة. وتخضع جمي قوى نووية إضافية في ظل ضمانات الوكال
ة.  عولضمانات الوكال ً  يتوق ا ال  أيض ي مج دولي ف اون ال ير التع ى تيس ة إل ة وقوي رض ضوابط فعال ؤدي ف أن ي

  التكنولوجيا النووية المدنية لألغراض السلمية على أساس غير تمييزي.

ة التفضل   -٦ و ممتن اتوأرج ن ترتيب زم م ا يل اذ م ذه  باتخ يم ھ الة لتعم وموالالرس ي  مرس انوالتنظيم ني الق
ة،  ة إعالمي ة، ضمن وثيق دول األعضاء في الوكال يداً المرفق بھا على جميع ال دعم باكستان ألھداف عدم ل تجس

  االنتشار ولمسؤوليات الوكالة المنصوص عليھا في نظامھا األساسي. 

  

  مع فائق االحترام والتقدير،      

  ]التوقيع[      

  (عائشة رياض)      
  السفيرة       
  السيد يوكيو أمانو             
  المدير العام            
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية            

 



 

 

  مذكرة

  االستعراض الثالث لقوائم المراقبة

ات  ٢٠٠٤بالقانون التشريعي لسنة عمالً   -١ ة تصدير السلع والتكنولوجي دات الخاص بمراقب واد والمع والم
الغ في ، المتعلقة باألسلحة النووية والبيولوجية وُنظم إيصالھا وبر  ١٩تم اإلب وائم  ٢٠٠٥تشرين األول/أكت عن ق

ه  ة، في تموز/يولي ة استعراض روتيني وائم، ضمن عملي ذه الق ات الحساسة. وُنقحت ھ مراقبة السلع والتكنولوجي
اء من خال ٢٠١٥ثم بعد ذلك في آذار/مارس  ٢٠١١ ل عملية استعراض شاملة مشتركة بين الوكاالت. وتم االنتھ

ة  ذكورة. ويراعى في التعديالت/اإلضافات التطورات التكنولوجي وائم الم مؤخراً من إجراء استعراض ثالث للق
وردين  ة الم ل مجموع ة، مث ادرات الدولي ة الص م مراقب ب ُنظ ن جان ا م م إجراؤھ ي ت افات الت والتعديالت/اإلض

  ستراليا.أ، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، ومجموعة النوويين

وأُدخلت التغييرات أساساً في الفئات التقنية، مثل المواد والمرافق والمعدات النووية، والكائنات العضوية   -٢
زة  زر، وأجھ عار واللي زة االستش يب، وأجھ ات، والحواس واد، واإللكتروني ة الم ينات، ومعالج ة والتوكس المجھري

ادة ترتيب المال ى جانب إع حة وإلكترونيات الطيران، والفضاء الجوي والدفع. وأضيفت فئات جديدة شبه تقنية إل
  النصوص وإضافة شروح تفسيرية لتوضيح الضوابط.

ادة توضيح الضوابط   -٣ دات، لزي ق والمع ة والمراف واد النووي ي الم دة ف ذكرات إيضاحية جدي وأضيفت م
ة الضغط الجوي القائمة. وأضيفت فئات فرعية ج ة أو المحكوم ادن الخوائي ران السبك وصھر المع ديدة بشأن أف

ى  وقاذفاتلمراقبة مشاعل البالزما  ة إل رت على النحو المالئم مواصفات الضوابط القائم الُحزم اإللكترونية. وُطوِّ
  جانب إلغاء منح إعفاءات لمصنعي الغرافيت.

ى   -٤ ة الضوابط المفروضة عل عت مجموع ة ُنظم اووسِّ ا من نظم فرعي ا يتصل بھ ة وم لصواريخ الكامل
دات  ى ومع وابط عل ن الض دة م ة جدي ات فرعي افة فئ ق إض ن طري واع ع رف أن ي، وغ ر الھالم ود الداس الوق

ة.  ة الھوائي ة الحراري ارات الديناميكي ة، ومرافق االختب االحتراق، والفوھات، والوقود الداسر والمكونات الكيميائي
دةأضيفت  وعالوة على ذلك، ة جدي رامج الحاسوبيةبشأن  ملحوظة عام ادة توضيح الضوابط المفروضة ل الب زي

المستخدمة في الطائرات التي يقودھا طيار بعد تعديلھا لتشغيل الطائرات التي  البرامج الحاسوبية. وأضيفت ھاعلي
ردات  د من المف ا تطوير العدي رامج الحاسوبية وتكنولوجي دة تغطي الب ار. وأضيفت ضوابط جدي دون طي تعمل ب

  .وإنتاجھا واستخدامھا المتصلة بُنظم اإليصال

عت قائمة مسببات األمراض وأضيفت فئات فر  -٥ دات  عية جديدة بشأن غرف االحتواءووسِّ البيولوجي ومع
  المستخدمة في معدات معالجة المواد.  اللدائن الفلورية. وُشرحت مواد استنشاق الرذاذ

ي تشمل نشر   -٦ واُتخذت أيضاً عدة مبادرات على مستويات مختلفة من أجل مواصلة تعزيز آلية اإلنفاذ الت
دريب ة،  معدات الكشف، ووضع إطار مؤسسي للت اذ، والتوعي يش واإلنف ق التفت وين فري لع، وتك د الس ى تحدي عل

االت.  ين الوك يق ب رھنوالتنس دابير  وتب ذه الت ي ھ ية ف ؤولة، ماض ة مس ة نووي فھا دول تان، بوص ى أن باكس عل
تھا  ى تصميمھا وفي سياس ة عل ع االنتشار وفرض ضوابط فعال دماً باألھداف المشتركة لمن دفع قُ ى ال ة إل الرامي

  ات.الصادر

..............................  




