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جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار )2004 ( 1540
مذكرة شفوية مؤرخة  26أيار/مايو  2015موجَّهـة ىل ريـ س اللةنـة مـن
البعثة الدايمة جلمهورية قريغ زستان لدى األمم املتحدة
هتدي البعثة الدايمة جلمهورية قريغ زستان لدى األمـم املتحـدة ا اهتـا ىل ريـ س جلنـة
جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار  ،)2004( 1540وعطفــا علــخ خطــة العمــن الو ن ــة
جلمهوريــــة قريغ زســــتان بشــــأن نف ــــذ القــــرار  )2004( 1540املقدمــــة  2ن ســــان/
أبريـــــــن  2013واملعلومـــــــات بشـــــــأن نف ـــــــذ خطـــــــة العمـــــــن الو ن ـــــــة املقدمـــــــة
 5حزيران/يون ه  2014ىل اللةنة ،تشرف بأن ا ن ه معلومات ىلضاف ة عـن التـدابري الـ
اختذهتا حكومة مجهورية قريغ زستان لتنف ذ خطة العمن الو ن ة املذكورة أعاله.
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مرفــا املــذكرة الشــفوية املؤرخــة  26أيار/مــايو  2015املوجَّهــة ىل ري ـ س
اللةنة من البعثة الدايمة جلمهورية قريغ زستان لدى األمم املتحدة
[األصن :بالروس ة]

معلومات بشأن نف ذ القرار )2004 ( 1540
بغ ة كفالة االمتثال التـا للقـرار  )2004( 1540واق ـا التعـاون الفعـال بـع مج ـ
الوكـــاالت امكوم ـــة املشـــاركة نف ـــذه ،اعتمـــدت حكومـــة مجهوريـــة قريغ زســـتان
 22آذار/مــار  2013القــرار رقــم  144الــذي وافقــج هوجبــه علــخ خطــة العمــن الو ن ــة
لتنف ذ ذلك القرار.
و شـمن خطـة العمـن ـدابري ملموســة وخطـوات عمل ـة لتنف ـذ الفقــرات  2و  3و 4
و  5و  6و  8من القرار وادد الوكاالت امكوم ة املسؤولة هذا الصدد.
و شــــارك الك انــــات امكوم ــــة حال ــــا نف ــــذ خطــــة العمــــن ،و قــــد و ارة
الشـــؤون االقتصـــادية استعراضـــات عامـــة فصـــل ة بشـــأن التقـــد ا ـــر ىل مكتـ ـ حكومـــة
مجهورية قريغ زستان.
وف ما يتعلـا باالمتثـال للفقـرة  2مـن القـرار  ،)2004( 1540بـدأت و ارة الصـحة
وض مشروع قرار حكومي بشأن ىلنشاء جلنة مشتركة بـع الوكـاالت معن ـة بالسـالمة لرصـد
ســالمة العمــن قريغ زســتان م ـ العوامــن الب ولوج ــة املســببة ل مــراة الف ــات املعرضــة
للخطــر مــن  1ىل  4وم ـ جزي ــات اممــو النــووي الــري امل ـ وع األوكســةع املؤ ل ـ ،
هبدف اسع األمن الب ولوجي ومساعدة قريغ زستان علـخ الوفـاء بالتزاماهتـا ف مـا يتعلـا بعـد
انتشار األسلحة الب ولوج ة.
وعــالوة علــخ ذلــك ،فقــد أنشــا نتــا اجلــزاءات ا ــددة انــدف ذات الصــلة بانتشــار
أســلحة الــدمار الشــامن وهــو يعمــن اين قريغ زســتان هبــدف ىلقامــة حــواجز فعالــة ملنــ
أســلحة الــدمار الشــامن ووســاين ىليصــانا مــن الوقــوع أيــدي جهــات غــري ابعــة للــدول،
وال س ما اإلرهاب ون.
ووفقــــا للقواعـــــد التنت م ـــــة املتعلقـــــة بقايمــــة األشـــــخا ال ـــــالعع أنشـــــطة
ىلرهاب ــة أو متطرفــة أو انتشــار أســلحة الــدمار الشــامن ،فبنــه اــري باســتمرار اــدي ونشــر
قايمـــــة بأمســـــاء األشـــــخا ال ـــــالعع انتشـــــار أســـــلحة الـــــدمار الشـــــامن ،اســـــتنادا
ىل القايمــــــــــة املوحــــــــــدة ل شــــــــــخا اناضــــــــــعع جلــــــــــزاءات جملــــــــــس األمــــــــــن
( .)http://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml
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ووفقا للقواعد التنت م ة املتعلقة ببجراءات وق املعامالت وجتم د األصول واإلفـرا
عنــــها (الفقــــرة  )6الــ ـ أقرهتــــا امكومــــة هوجــ ـ قرارهــــا رقــــم  135املــــؤر  5آذار/
مـــار  ،2010اــ التـــدق ا القايمـــة كلمـــا اضـــطل أشـــخا ب ع ـــون أو اعتبـــاريون
ببجراءات اديد هوية الزباين واملالكع املستف دين.
وىلذا مــــا أدر اســــم شــــخع ب عــــي أو اعتبــــاري أو مقــــاول أو مالــــك مســــتف د
القايمة ،ها ذلك س اق قرارات جملس األمن وقوايم جلانه ذات الصـلة ،يتوجـ علـخ
الشخع الذي يقد اإلخطار ويؤدي املعامالت أن يقرر وقـ معـامالت العم ـن و/أو جتم ـد
أصـــوله ،وهـــو ملـــز أي ـــا بـــببال وحـــدة االســـتخبارات املال ـــة .ومـــن  ،نتـــر وحـــدة
االستخبارات املال ة ما ىلذا كانج ستتخذ دابري لتةم د األصول.
وعمال بالفقرة  3من قرار جملـس األمـن  ،)2004( 1540تخـذ قريغ زسـتان ـدابري
فعالة لوض ضوابط رمي ىل من انتشار أسلحة الدمار الشامن.
ولقد أعدت جلنة الدولة ل من القومي مجهورية قريغ زستان مشروع قـانون بشـأن
االن ما ىل ا فاق ة امماية املادية للمواد النووية وبشأن التصديا علخ عـدين ا فاق ـة اممايـة
املاديـــة للمـــواد النوويـــة لعـــا  .2005و كـــانون األول/ديســـم  ،2014أقـــرَّت امكومـــة
مشــروع القــانون (القــرار امكــومي رقــم  702املــؤر  12كــانون األول/ديســم )2014
وأحالتــه ىل ال ملــان لكــي ينتــر ف ــه والعمل ــة التشــريع ة ماض ـ ة قــدما وفقــا لقــانون النتــا
الداخلي لل ملان.
وباإلضافة ىل ذلك ،اري اختاذ دابري عمل ة لتةه ـز مراكـز التفتـ حل امدوديـة علـخ
النحو السل م و عزيز امماية املادية مدود البلـد واـديثها .ويتلقـخ موافـو امـدود واجلمـارك
مجهوريــة قريغ زســتان ــدريبا مســتمرا ،واــري اــدي املراكــز امدوديــة لكــي عكــس
امقايا املعاصرة.
ولقـــد عملـــج دايـــرة اجلمـــارك امكوم ـــة علـــخ اديـــد أجـــزاء حـــدود الدولـــة مـ ـ
أو بكستان وكا اخستان و اج كستان ال تطل اس نات قن ة .وأجنـزت أعمـال انندسـة
والتشــ ـ د علــــخ ــــول أجــــزاء امــــدود مــ ـ أو بكســــتان و اج كســــتان وكا اخســــتان
( رك امواجز ،وأبرا املراقبة املعدن ة ،واننادق).
و عـــا  ،2015ستوضـ ـ أجهـــزة رصـــد اإلشـــعاعات عنـــد املـــداخن مركـــزي
شامالدي  -ساي وكارا  -سو ملراقبـة السـكك امديديـة ،وسـ نقن جهـا رصـد اإلشـعاعات
عند املداخن حمطة كارا  -بالتا ىل مركز كايندي ملراقبة السكك امديدية .ولقـد اختـ ت
15-09014
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أجهــزة رصــد اإلشــعاعات عنــد املــداخن مركــز ك زيــن  -ك ــا ملراقبــة الســكك امديديــة
ومطار أوش  22و  23آب/أغسطس .2014
و شباط/ف اير  ،2014وجهج دايـرة اجلمـارك امكوم ـة رسـالة ىل برنـام خـط
الدفاع الثاين بشأن أولوياهتـا جمـال زويـد السـلطات اجلمرك ـة بـاألجهزة ا مولـة للكشـ
عــن مصــادر اإلشــعاعات ،هــا ذلــك  331جهــا اســتدعاء ،و  170جهــا ا للكش ـ عــن
اإلشعاعات ،و  137جها ا لرصد اإلشعاعات عند املداخن من را .RPM-470
و تـــأل اإلمـــدادات امال ـــة للـــدايرة مـــن األجهـــزة ا مولـــة للكشــ عـــن مصـــادر
اإلشــعاعات مــن  182جهــا اســتدعاء ،و  16جهــا ا لرصــد اإلشــعاعات عنــد املــداخن مــن
ــــرا  ،RPM-470و  13جهــــا كا للكشــ ـ عــــن اإلشــــعاعات ،و  17مق اســــا للةرعــــات
اإلشعاع ة/مق اسا لإلشعاعات ،و  5كاشفات ىلشعاعات.
وباإلضافة ىل ذلك ،أجرت و ارة الصحة ،اعتبارا مـن عـا  ،2007جـردكا للمصـادر
املشعة أراضي مجهورية قريغ زستان .ولقد كشفج قواعـد ب انـات مصـادر اإلشـعاع املـؤين
عــن ســة ن  305مــن املصــادر اإلشــعاع ة املختومــة  24مرفقــا ،م ـ صــن كــن منــها
حس درجة املخا ر ووفقا لنتا صن الوكالة الدول ة للطاقة الذرية.
وخــالل ىلجــراء عمل ــات التفتـ حل ،جــرى التــدق ا مــا ىلذا كانــج مصــادر اإلشــعاع
املؤين خمزَّنة اروف متتثن للمتطلبات ال حـددهتا الوكالـة الدول ـة للطاقـة الذريـة وللمعـايري
والقواعــد الو ن ــة جمــال األمــن املــادي و اديــد نشــاط كــن مــن هــذه املصــادر ونســبتها
النتايرية .وأعطي رقم عري لكن من هذه املصادر.
ومـن أصــن  305مـن املصــادر املسـةَّلة ،هنــاك  176منـها حالــة اسـتخدا فعلــي،
و  7حالة ختزين مؤقج هبـدف اسـتخدامها الحقـا ،و  111غـري مسـتخدمة ولكـن املرافـا
ال اتةزهـا افتهـا مسـتودعات خاصـة .و عـا  ،2009اسـتخد مسـتودع النفايـات
املشعة إلاهار املصادر املشعة وختزينها .و عا  ،2013وض  73مصدرا من هـذه املصـادر
مستودع ختزين.
واعت ـ ت الوكالــة الب ــة امكوم ــة التابعــة مكومــة مجهوريــة قريغ زســتان أن هنــاك
مــوقعع بــأمسا اماجــة ىل اممايــة املاديــة و:ــا :مركــز دراســات األورا الو ن ــة ومســتودع
املصــادر املشــعة .واختــذت ــدابري الخت ــار املقــاول مــن أجــن جتديــد أجــزاء نتــا ايــة املاديــة
للمصــادر املشــعة ا ــددة ســابقا .وحال ــا ،شــارف عمل ــة رك ـ معــدات نــذه األغــراة
علخ االنتهاء.
4/8

15-09014

S/AC.44/2015/3

ولقد أجنز العمـن علـخ رك ـ معـدات اممايـة املاديـة للمصـادر املشـعة
يوجد مباين جمم كارا  -بالتا لتعدين انامات.

مسـتودع

وســع ا للحفــاى علــخ أمــن حافــر نفايــات انامــات ومقالبــها ،قــو و ارة حــاالت
الطوارئ برصد املواد واخت ارها واستخدامها وختزن مج الب انات ورق ا وىللكترون ا.
وامتثـــاال ملــــا قت ـــ ه أحكــــا الفقـــرة  6مــــن القـــرار  ،)2004( 1540وضــــعج
قريغ زســـتان قايمـــة مراقبـــة و ن ـــة بـــاملواد اناضـــعة للمراقبـــة واعتمـــدهتا (القـــرار امكـــومي
رقم  197املؤر  2ن سان/أبرين .)2014
و أخذ هذه القايمة امسبان مج اإلضافات والتعديالت ال أدخلـج علـخ قـوايم
املراقبة الري س ة ىل ار النتم الدول ة لعد انتشار األسلحة النووية.
وعالوة علخ ذلك ،فبن القواعد التنت م ة املتعلقـة بنتـا مراقبـة الصـادرات مـن املـواد
اناضعة للرقابة مجهورية قريغ زستان استعرضج بالكامن وأُقرَّت هوج القـرار امكـومي
رقـــم  257املـــؤر  27شـــرين األول/أكتـــوبر  2010الـــذي أنشـــا هوجبـــه نتـــا مراقبـــة
حـدادت ىلجــراءات
املعــامالت املال ــة األجنب ــة املنطويــة علــخ مــواد مزدوجــة االســتخدا  .ولقــد ا
امصــول علــخ و ــايا التــرخ ع ،بعــا لنــوع املــواد اناضــعة للمراقبــة املعن ــة ،ووضــعج قايمــة
هب ات ان اء وفقا ن كن قايمة املراقبة الو ن ة للمواد اناضعة للمراقبة.
وباإلضــافة ىل ذلــك ،استعرضــج الصــكوك القانون ــة والتنت م ــة جمــال ضــوابط
التصدير بالتعاون م ان اء الدول ع لتحديد الثغـرات القايمـة اإل ـار التشـريعي والتصـدي
نا وفقا للمعايري الدول ة.
و ضـــوء هـــذا التق ـ ـ م ،وهبـــدف عزيـــز فعال ـــة النتـــا الـــو ملراقبـــة الصـــادرات
مجهوريــة قريغ زســتان ،قامــج الــو ارة بتعــدين القواعــد التنت م ــة املتعلقــة بنتــا مراقبــة
الصــادرات مــن املــواد اناضــعة للمراقبــة علــخ هــو مــا أوصــخ بــه ان ـ اء الــدول ون وأكقــرَّت
التعديالت هوج القرار امكومي رقم  15املؤر  10كانون الثاين/يناير .2014
وعمــال بــالفقرة  7مــن القــرار ،وجهــج و ارة الشــؤون االقتصــادية رســالة ىل مركــز
منتمــة األمــن والتعــاون أوروبــا طلــ ف هــا عقــد دورات دريب ــة للعــاملع ان ــات
امكوم ة املعن ة بتنف ـذ متطلبـات ا فاق ـة األسـلحة الب ولوج ـة .وحـ اين ،ا يصـلها أي رد.
ولقد دأبج و ارة الشؤون االقتصادية أي ا علخ ىلرسال لبات ىل البلـدان املاهـة واملنتمـات
الدول ة عند االقت اء.
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و  11و  12آذار/مــار  ،2014اشــترك كــن مــن و ارة انارج ــة مجهوريــة
كا اخستان ومكت األمم املتحدة لشؤون نـزع السـاليف است ـافة اجتمـاع عمـن للخـ اء
أستانا عن موضوع ”مسا:ة قرار جملس األمـن التـاب ل مـم املتحـدة )2004( 1540
نزع الساليف وعد االنتشار علـخ الصـع دين اإلقل مـي والعـاملي“ ،احتفـاال بالـذكرى السـنوية
العاشرة الختاذ القرار .و لك املناسبة ،أوضح ممثلون عن و ارة الشـؤون االقتصـادية وو ارة
انارج ــة مجهوريــة قريغ زســتان جمــاالت العمــن الري سـ ة الـ اتــا ىل مســاعدة اجلهــات
املاهة الدول ة.
وباإلضــافة ىل ذلــك ،فــبن دايــرة اجلمــارك امكوم ــة عمــن مـ برنــام خــط الــدفاع
الثاين و ارة الطاقة بالواليات املتحـدة وشـركة  WGIمجهوريـة قريغ زسـتان ضـمن ىل ـار
مذكرة التفاهم املوقعـة بـع حكومـة مجهوريـة قريغ زسـتان وحكومـة الواليـات املتحـدة بشـأن
منـ االجتــار غــري املشــروع بــاملواد النوويــة واملــواد املشــعة األخــرى .وهســاعدة هــذا ال نــام ،
جهزت دايرة اجلمارك امكوم ـة أجهـزة لرصـد اإلشـعاعات عنـد املـداخن مراكـز التفتـ حل
اجلمرك ة .و ىل ار ال نـام نفسـه ،ناتمـج دورات دريب ـة ىلقل م ـة شـارك ف هـا أخصـاي ون
من الو ارات والوكاالت األخرى لتقـد وج هـات بشـأن شـغ ن أجهـزة رصـد اإلشـعاعات
عند املداخن .ولقد عقدت آخر دورة دريب ة الرب األول من عا .2014
ونتمج دايرة اجلمارك امكوم ة دورات دري أويل للمةنـدين اجلـدد وكـاالت
اجلمارك .و عا  2014فحس  ،خ  142موافا للتدري  .وعالوة علـخ ذلـك ،لقـخ
املوافــون مع ـ ي ممــر وروغــات وىلركشــتا امــدوديع ــدريبا عمل ــا ىلدارة عمل ــات
التحقــــا مــــن مركبــــات الســــل األول ــــة واإلشــــعاعات .ولقــــد شــــارك هــــذا التــــدري
أربعون موافا.
ومن املتوق أن يتلقخ أربعـة أخصـاي ع مـن ىلدارة الدولـة للوقايـة مـن األمـراة وىلدارة
ىل ــــار برنــــام الرصــــد اإلشــــعاعي
الدولــــة ملراقبــــة األوب ــــة و ارة الصــــحة التــــدري
اإليكولــوجي التــاب للوكالــة الدول ــة للطاقــة الذريــة .و عــا  ،2014لقــخ  17أخصــاي ا
دريبا جمايل السالمة الب ولوج ة واألمن الب ولوجي.
و ىل ار مشروع لالااد األورويب ومشروع للتعـاون اإلقل مـي ـاب للوكالـة الدول ـة
للطاقــة الذريــة ،لقــخ أخصــاي ون مــن الك انــات امكوم ــة املعن ــة التــدري علــخ مــا يلــي:
( )1ق ــ م خمــا ر املــواد الك م اي ــة والب ولوج ــة واإلشــعاع ة والنوويــة وضــوابط التصــدير
( )2ق ـــ م املخــــا ر الب ــــة بالنســــبة ىل العمــــال الســــابقع جمــــال صــــناعة ال وران ــــو
و ( )3استخدا نتا  ARISلتسة ن مصادر اإلشعاع املؤين.
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وباإلضــافة ىل ذلــك ،قـــد الــو ارة مـــا يلــي مـــن قــارير علـــخ أســا ســـنوي ىل
اجلهات التال ة:
• األمانــة الفن ــة ملنتمــة حتــر األســلحة الك م اي ــة :قريــر عــن الصــادرات والــواردات
(استمار ا التصـريح عـن املـواد املكافحـة للشـغ  RCA 1.0و  ،)RCA 2.0ومعلومـات
بشأن ال ام الو ن ة املتعلقة بامماية من األسـلحة الك م اي ـة ،عمـال باملـادة العاشـرة
من ا فاق ة حتر األسلحة الك م اي ة
• أمانـة ا فاق ــة حتـر اســتحداا وىلنتـا وختــزين األسـلحة البكتريولوج ــة (الب ولوج ــة)
والتكسـ ن ة و ــدمري لــك األســلحة ،املوقعــة  10ن ســان/أبرين  1972موســكو
ولندن وواشنطن :قرير عن دابري بناء الثقة
• الوكالة الدول ة للطاقة الذريـة :قريـر عـن الصـادرات والـواردات (هوجـ املـادة 33
من اال فاق املعقود بع مجهورية قريغ زسـتان والوكالـة الدول ـة للطاقـة الذريـة لتطب ـا
ال مانات ىل ار معاهدة عد انتشار األسلحة النووية)
• قريــر فصــلي عمــال باملــاد ع  2و  3مــن ال و وكــول اإلضــا لال فــاق املعقــود بــع
مجهوريــة قريغ زســتان والوكال ـة الدول ــة للطاقــة الذريــة لتطب ــا ال ــمانات ىل ــار
معاهدة عد انتشار األسلحة النووية
• قريـــر ســـنوي عمـــال بـــاملواد  - 2أ ’ ‘1و  - 2أ ’ ‘3و  - 2أ ’ ‘4و  - 2أ ’‘5
و  - 2أ ’ ‘6و  - 2أ ’ ‘7و  - 2أ ’ ‘10و  - 2ب ’ ‘1مــن ال و وكــول امللحــا
باال فــاق املعقــود بــع مجهوريــة قريغ زســتان والوكالــة الدول ــة للطاقــة الذريــة لتطب ــا
ال مانات ىل ار معاهدة عد انتشار األسلحة النووية
و الفتـــرة بـــع  24و  28آذار/مـــار  ،2014عقـــدت اجتماعـــات بـــع انـ ـ اء
االستشاريع الوكالة الدول ة للطاقة الذرية لتقد املشورة بشـأن ىلنشـاء نتـا الدولـة مصـر
املـــواد النوويـــة ومراقبتـــها واملســـؤولع املخـــوَّلع الـــو ارات واإلدارات .وناتمـــج كـــذلك
يارات ىل مستودعات وىل مركز دراسات األورا ب شك ك.
و  10و  11كــانون األول/ديســم  ،2014اجتم ـ ان ـ اء التقن ــون الوكالــة
الدول ــة للطاقــة الذريــة م ـ العــاملع جمم ـ كــارا  -بالتــا لتعــدين انامــات بشــأن مســألة
املساعدة علخ االمتثال اللتزامات اإلبال هوجـ اال فـاق مـ الوكالـة الدول ـة للطاقـة الذريـة
لتطب ا ال مانات ىل ار معاهدة عد انتشار األسلحة النووية.
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وأي ا ف ما يتعلا بتقد املساعدة ،قا مفتشو الوكالة الدول ـة بزيـارة معهـد املشـاكن
املاديــــة والتقن ــــة وعلــــو املــــواد األكادو ــــة الو ن ــــة للعلــــو يــــو  15كــــانون األول/
أكت و يو  16كانون األول/ديسم .2014
ديسم  ،2014ومنشأة التخص
و ضوء هـذه البعثـة ،قـد خـ اء الوكالـة الدول ـة للطاقـة الذريـة قريـرا ومقترحـات
بشأن وض خطة ل نشطة الرام ة ىل وض نتا الدولة مصر املواد النووية ومراقبتها و نتـر
ك انات الدولة املعن ة هذا التقرير حال ا.
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