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  وردت من  2022تموز/يوليه  7رسالة مؤرخة 
  البعثة الدائمة لباكستان فيما يتعلق بتنقيح 
 قوائم المراقبة ومرسوم تنظيمي قانوني 

 

  

 

وردت من البعثة الدائمة لباكستان لدى الوكالة فيما    2022تموز/يوليه    7المدير العام رسالة مؤرخة    َّ   تلق ى    -1
 .2022نيسان/أبريل  12المؤرخ  2022)/1( 551يتعلق بتنقيح قوائم المراقبة والمرسوم التنظيمي القانوني رقم 

ِ                      لكي تط ل ع عليهما جميع الدول    1                    َّ                                         وحســـبما هو مطلوب، تعم م طيه الرســـالة والمرســـوم التنظيمي القانوني  -2 َّ       
   األعضاء.

  

 
  المرسوم التنظيمي القانوني متاح باللغة اإلنكليزية في النسخة اإللكترونية من هذه الوثيقة.  1
 





INFCIRC/1000 
  الملحق 

 

 البعثة الدائمة لباكستان لدى المنظمات الدولية
  فيينا، النمسا

  
 2022تموز/يوليه  7                      1/2022-10الرقم: 

 
 سعادة المدير العام،

وم التنظيمي القانوني رقم  تان قد أبلغت، في المرـس َّ                                                          أود  أن أحيطكم علما  بأن  حكومة باكـس المؤرخ   2022)/1(551   ُّ               ً    
               َّ                                                                 ، القوائم المنق ـحة الـخاصـــــة بمراقبة الســـــلع والتكنولوجيات والمواد والمعدات المتعلقة  2022نيســـــان/أبريل    12

ُ          ووية والبيولوجية ون ظ م إيصالها.باألسلحة الن  ُ                     

الخاص    2004بموجب القانون التشــريعي لســنة   2005     ُ                                        وقد أ بلغت قوائم المراقبة في بادئ األمر في عام   -2
ــلحة النووية والبيولوجية ون ظ م إيصــالها،   ــلع والتكنولوجيات والمواد والمعدات المتعلقة باألس ُ            بمراقبة تصــدير الس  ُ                                                                                          

َ              التي أدخـ ل  عليـها فيـما ب  َ ٍ            ـعد  فريق ـعاـمل مشـــــترك دائم فيـما بين الوزارات تنقيـحات  في األعوام           ،  2015، و2011  ُ                                               
ُ      َ               َّ                      وع م م ت الوكالة  قوائم  المراقبة المنق حة في النـشرات اإلعالمية  .2018، و2016و          َ َّ َ   INFCIRC/832  تـشرين    30في

ر   ـب ـم وـف ي/ـن ثـــاـن و2011اـل  ،INFCIRC/890    ي ر   9ـف ـب ـم وـف ي/ـن ثـــاـن اـل ن  ــرـي و2015تشـــ  ،INFCIRC/913   ي ـف
  على التوالي. 2019شباط/فبراير  11في  INFCIRC/928و 2017شباط/فبراير  17

ـقة  بشــــــكل ـتام مع القوائم الم حتف ظ بـها من ـجاـنب مجموـعة مور دي المواد     -3 ٌ                        ُ   َ                        ّ           وقوائم  المراقـبة المنق ـحة م نســـــ    َّ   ُ    َّ               ُ      
  ).AGالنووية، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، ومجموعة أستراليا (

ــتان فيما يتعلق بالوفاء     -4 ــة التي تنتهجها باكس ــياس ــل  ط التنقيح  المنتظم  لقوائم المراقبة الضــوء  على الس َ                                                    ِ  وي س                       ُ        ُ          ِ ّ  ُ  
                                                                                  ِ                بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال عدم االنتشــار بوصــفها دولة نووية مســؤولة، ومواصــلة  تعزيز الضــوابط  

ــتخدام ــة ذات االس ــاس ــلع والتكنولوجيات الحس ــى مع التطورات التكنولوجية   الرقابية على الس المزدوج بما يتماش
  وأفضل الممارسات الدولية.

ُ  ومن أجل تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ودعم اسـتدامة النمو االقتصـادي والتنمية الصـناعية، يمث  ل     -5  ِّ                                                                                               
تان. بة إلى باكـس أن االلتزام بعدم        ُ                                                    االعتماد  على الطاقة النووية ضـرورة حتمية بالنـس ار على الصـعيد   ومن ـش االنتـش

ــير   ــدير فعالة ومتينة ومواءمة النظم ت يســ ــوابط تصــ               ُّ                                                                            َ    ُ العالمي والتقي د بمعايير األمان واألمن النوويين وفرض ضــ
   التعاون الدولي بما يدعم التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

الترتيبات الالزمة لتعميم هذه الرسـالة والمرسـوم التنظيمي القانوني              ً           َّ            وسـأكون ممتنا  لكم لو تكر متم باتخاذ    -6
                                                                       ً                          المرفق بها على جميع الدول األعـضاء في الوكالة، في ـشكل نـشرة إعالمية، تعبيرا  عن دعم باكستان ألهداف عدم 

  االنتشار ولمسؤوليات الوكالة بموجب نظامها األساسي.

  ات [بخط اليد]مع أطيب التحي                    ِ َ على نحو ما ذك ر   :المرفق
  

 [التوقيع]
  (إفتاب أحمد خوخير)

  السفير
 السيد رافائيل ماريانو غروسي، سعادة

  المدير العام،
  للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 فيينا


