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نكليزيإاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
  ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٧رسالة مؤرخة 

  وردت من البعثة الدائمة لباكستان بشأن
 تنقيح قوائم المراقبة والمرسوم التنظيمي القانوني

 

  

الة مؤرخة تلقّى   -١ تان لدى  ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٧المدير العام رس وردت من البعثة الدائمة لباكس
وم التنظيمي القانوني رقم  أن تنقيح قوائم المراقبة  والمرس الة بش المؤرخ  ٢٠١٨)/١(٨٩١الوكالة أرفقت بها رس

لع والتكنولوجيات والم٢٠١٨تموز/يوليه  ٥ ل قوائم مراقبة الس لحة ، الذي يعّدِ لة باألس واد والمعدات ذات الص
قانوني رقم  وم التنظيمي ال المؤرخ  ٢٠١٦)/١(١١٤٢النووية والبيولوجية وأنظمة إطالقها، الواردة في المرس

 .٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨

وم التنظيمي القانوني  -٢ الة والمرس م طيه المذكرة والرس إلعالم جميع الدول  ١وبناء على الطلب، تُعمَّ
   األعضاء.

  

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



INFCIRC/928 
 قالملح

 

 البعثة الدائمة لباكستان لدى المنظمات الدولية
  فيينا، النمسا

 ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٧التاريخ:                 ١/٢٠١٩-٩الرقم: 

  
 سعادة المدير العام،

المؤرخ  ٢٠١٨)/١(٨٩١أود أن أحيطكم علماً بأن حكومة باكستان قد أبلغت، في المرسوم التنظيمي القانوني رقم 
لح٢٠١٨تموز/يوليه  ٥ لع والتكنولوجيات والمواد والمعدات المتعلقة باألس ة النووية ، بالقوائم المنقَّحة لمراقبة الس

  والبيولوجية وأنظمة إطالقها.

سنة  ٢٠٠٥وقد أُبلغت قوائم المراقبة في بادئ األمر في عام   -٢ شريعي ل الخاص  ٢٠٠٤بموجب القانون الت
لحة النووية والبيولوجية ونظم إطالقها،  لع والتكنولوجيات والمواد والمعدات المتعلقة باألس دير الس بمراقبة تص

ما ب ما بين الوزارات في األعوام وقام بتنقيحها في  ترك دائم في مل مش . ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١١عُد فريق عا
تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠في  INFCIRC/832وقامت الوكالة بتعميم قوائم المراقبة المنقحة في النشرات اإلعالمية 

رين الثاني/نوفمبر  ٩في  INFCIRC/890، و٢٠١١ باط/فبرا ١٧في  INFCIRC/913، و٢٠١٥تش  ٢٠١٧ير ش
  على التوالي.

ة الموردين   -٣ دى مجموع ة ل ة مع القوائم المحفوظ ام ة ت ة مواءم ة المنقح ة القوائم الوطني ت مواءم وتم
  .(AG)ومجموعة أستراليا  ،(MTCR)، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف (NSG) النوويين

تان في تنفيذ ال  -٤ ة باكس ياس ار ويؤكد التنقيح المنتظم لقوائم المراقبة س تزاماتها الوطنية والدولية بعدم االنتش
لع والتكنولوجيات  وابط التنظيمية على الس كل أكبر الض أنه أن يعزز بش ؤولة، ومن ش فها دولة نووية مس بوص
ات المعمول بها على  ل الممارس ى مع التطورات التكنولوجية وأفض تخدام المزدوج بما يتماش ة ذات االس اس الحس

  الصعيد الدولي.

اً حاداً في الكهرباء نظراً لكونها بلداً يفتقر إلى الوقود األحفوري. ومن أجل تلبية  وتواجه  -٥ تان نقص باكس
ناعية، ال مناص من االعتماد على  ادي والتنمية الص احتياجاتها المتعاظمة من الطاقة، ولدعم اطراد النمو االقتص

ار على الص ل االلتزام بعدم االنتش عيد العالمي، ومراعاة معايير األمان واألمن الطاقة النووية المدنية. وبفض
دير فعالة وقوية، و وابط تص ر التعاون الدولي من أجل النوويين، وفرض ض مواءمة النُّظم، ينبغي أن يتيس

  .التطبيقات السلمية للطاقة النووية

وم التنظي  -٦ الة والمرس أكون ممتناً لكم لو تكرمتم باتخاذ الترتيبات لتعميم هذه الرس مي القانوني المرفق وس
طيّه على جميع الدول األعضاء في الوكالة، ضمن وثيقة إعالمية، تدليالً على دعم باكستان ألهداف عدم االنتشار 

  ولمسؤوليات الوكالة بموجب نظامها األساسي.

  .ولكم خالص الشكر والتقدير

  منصور أحمد  [التوقيع]  
  السفير      

 سعادة السيد يوكيا أمانو،
  المدير العام،

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية




