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جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
٢٠٠٤ (١٥٤٠(   

 موجهــة إىل رئــيس اللجنــة مــن ٢٠٠٤أكتــوبر / تشــرين األول٤رسـالة مؤرخــة    
 املمثل الدائم للصني لدى األمم املتحدة

  
، أتشـرف بـأن أرفـع إلـيكم         ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ٢١باإلشارة إىل رسالتكم املؤرخة      

) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ مــن قــرار جملــس األمــن ٤ل عمــال بــالفقرة طيــه تقريــر حكومــة الصــني األو
 ).نظر املرفقا(
 

 غوانغياوانغ ) توقيع(
 السفري

 واملمثل الدائم للصني 
 لدى األمم املتحدة

 



 

2 04-56135 
 

S/AC.44/2004/(02)/4

 املوجهــة إىل رئــيس  ٢٠٠٤أكتــوبر / تشــرين األول٤مرفــق الرســالة املؤرخــة     
 اللجنة من املمثل الدائم للصني لدى األمم املتحدة

 ]بالصينية: األصل[
 

 )٢٠٠٤ (١٥٤٠تقرير الصني عن تنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة   
أسلحة الدمار الشامل، مبـا يف      أنواع  تؤيد الصني احلظر الكامل والتدمري الشامل لكافة         

ــائل         ــذه األســلحة ووس ــارض انتشــار ه ــة وتع ــة والكيميائي ــة والبيولوجي ــك األســلحة النووي ذل
 ، مـن جهـة  ،الصني حتقيق غاية عدم االنتشار بالوسائل السلمية أي بأن يتواصل  وتؤيد  . إيصاهلا

العمل على حتسني اآللية الدولية لعدم االنتشار وحتديث ضوابط التصدير لـدى فـرادى البلـدان                
 تسـوية مسـائل االنتشـار بـاحلوار والتعـاون الـدوليني             ، مـن جهـة أخـرى      ،وتعزيزها؛ وأن جتـري   

 .م املتحدة يف جمال عدم االنتشاردور األمكما يتعني دعم 
اختـاذ  فعقـب  . تنفيـذا صـارما  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠وتؤيد الصني تنفيذ قـرار جملـس األمـن      

. القرار، نشرت وزارة اخلارجية الصينية النص الكامل للقرار عرب موقعها على شبكة اإلنترنـت             
تقارير جلنة جملس األمـن     ووفقا ألحكام القرار، وباإلحالة إىل املبادئ التوجيهية اخلاصة بإعداد          

، تقـدم الصـني يف هـذه الوثيقـة تقريرهـا بشـأن التـدابري                )٢٠٠٤ (١٥٤٠املنشأة عمـال بـالقرار      
 :)١(املتخذة تطبيقا للقرار، وذلك على الشكل التايل

 
  من منطوق القرار١الفقرة  - ١ 

ــة غــري          ــدعم لألطــراف الفاعل ــن أشــكال ال ــدمي أي شــكل م ــدول عــن تق ــع ال متتن
 أسلحة نووية أو كيميائيـة أو بيولوجيـة ووسـائل إيصـاهلا،             حتاول استحداث ة اليت   احلكومي

 ؛ستعماهلا أو امتالكها أو نقلها أو حتويلها أو اصنعها هذه األسلحة والوسائل أو حيازةأو 
أسلحة الدمار الشامل، مبـا يف      أنواع  تؤيد الصني احلظر الكامل والتدمري الشامل لكافة         

انتشـار هـذه األسـلحة ووسـائل        حبـزم   ية والبيولوجية والكيميائيـة وتعـارض       ذلك األسلحة النوو  

__________ 
املسـائل الـيت تتعلـق      عـن   سـؤولية   باملكومة الصني املركزيـة     ح تضطلع   ،��نظامنيذو  بلد واحد   ��وفقا لسياسة    )١( 

هونـغ كونـغ ومكـاو، يف    ومهـا  بالشؤون اخلارجية والدفاع يف املنطقتني اإلداريتني اخلاصتني التابعتني للصني،         
وســلطة إصــدار أحكــام قضــائية حــني تتمتــع هاتــان املنطقتــان بســلطات تنفيذيــة وتشــريعية وقضــائية مســتقلة 

االضـطالع   حكومتا املنطقتني مسؤولية احلفاظ على النظـام العـام داخـل أراضـيهما، وميكنـهما                 وتتوىل. ةهنائي
وهلــذا السـبب، ميكـن أن تنشـأ بعــض    . مبسـائل معينـة تتعلـق بالشـؤون اخلارجيــة بـإذن مـن احلكومـة املركزيـة        

جـل تنفيـذ القـرار     اخلالفات بني حكومة كل من املنطقتني واحلكومة املركزية علـى تنفيـذ تـدابري حمـددة مـن أ                  
 .؛ ويف هذه احلاالت، سوف يتناول هذا التقرير التدابري كال على حدة)٢٠٠٤ (١٥٤٠
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ــذي حي  دد حيــو. إيصــاهلا ــيض ال ــاب األب ــوان  بوضــوح الكت ــيت  ��مــل عن ــدابري ال السياســات والت
، السياسـات   ٢٠٠٣ديسـمرب   /صـدر يف كـانون األول     والـذي    ��االنتشـار لعـدم   وضعتها الصني   

 من جديد أن الصني ال تؤيـد أو تشـجع أو تسـاعد              ؤكدياالنتشار، و لعدم  اليت وضعتها الصني    
إىل هـذه السياسـة،     واسـتنادا   . أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصاهلا     استحداث  أي بلد على    

وطبقا لقوانني الصني وأنظمتها، ال توفر الصني أي شكل من أشكال الـدعم للجهـات الفاعلـة                 
ميائيـة أو بيولوجيـة ووسـائل إيصـاهلا،        أسلحة نوويـة أو كي     غري احلكومية اليت حتاول استحداث    

 .ستعماهلا أو امتالكها أو نقلها أو حتويلها أو اصنعها هذه األسلحة والوسائل أو حيازةأو 
 

  من منطوق القرار٢الفقرة  - ٢ 
تقوم مجيع الدول، وفقا إلجراءاهتـا الوطنيـة، باعتمـاد وإنفـاذ قـوانني فعالـة مناسـبة                   

 صنع األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجيـة         ةكومي غري ح  ة فاعل جهةحتظر على أي    
، اســتعماهلا أو امتالكهــا أو تطويرهــا أو نقلــها أو حتويلــها أو حيازهتــاووســائل إيصــاهلا، أو 

 يف األغراض اإلرهابية، كما حتظـر حمـاوالت االخنـراط يف أي مـن األنشـطة اآلنفـة                   سيما ال
  على القيام هبا أو متويلها؛الذكر أو الضلوع كشريك فيها أو املساعدة

ما انفكت الصني، لسنوات عديدة ، تشّرع وتنفذ سلسلة من القـوانني واألنظمـة الـيت          
تفرض ضوابط حازمة علـى املـواد واملعـدات والوسـائل التكنولوجيـة الـيت ميكـن اسـتعماهلا مـن                     

 يسـمح   وال. أجل اسـتحداث أسـلحة نوويـة وبيولوجيـة وكيميائيـة وإنتاجهـا ووسـائل إيصـاهلا                
 أو امتالكها أو تطويرهـا أو نقلـها         حيازهتاأو  األصناف  هذه  دون إذن بصنع     كيان   وألي فرد أ  

 :ويف ما يلي أبرز هذه القوانني واألنظمة. استعماهلاأو حتويلها أو 
 )عديل الثالثتال(تعديل القانون اجلنائي يف مجهورية الصني الشعبية  - ١ 
 املتعلقــة مبراقبــة الصــادرات النوويــة، وقائمــة  أنظمــة مجهوريــة الصــني الشــعبية  - ٢ 

 املراقبة
النوويــة األصــناف أنظمــة مجهوريــة الصــني الشــعبية املتعلقــة مبراقبــة صــادرات   - ٣ 

 املزدوجة االستخدام والتكنولوجيات املتصلة هبا، وقائمة املراقبة
ولوجيـة  أنظمة مجهورية الصـني الشـعبية املتعلقـة مبراقبـة صـادرات العوامـل البي               - ٤ 

 املزدوجة االستخدام واملعدات والتكنولوجيات املتصلة هبا، وقائمة املراقبة
ــة اخلاضــعة        - ٥  ــواد الكيميائي ــإدارة امل ــة ب ــة الصــني الشــعبية املتعلق ــة مجهوري أنظم

 للرقابة، وقائمة املواد الكيميائية اخلاضعة للرقابة
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عـــــدات املوعينـــــة مصـــــادرات مـــــواد كيميائيـــــة مبراقبـــــة التـــــدابري املتعلقـــــة  - ٦ 
 تصلة هبا، وقائمة املراقبةاملتكنولوجيات الو

القـذائف واألصـناف    صـادرات   مبراقبـة   أنظمة مجهورية الصني الشعبية املتعلقة       - ٧ 
 والتكنولوجيات املتصلة هبا، وقائمة املراقبة

أنظمــة مجهوريــة الصــني الشــعبية املتعلقــة بــإدارة صــادرات األســلحة، وقائمــة   - ٨ 
 املراقبة

ة للقــوانني واألنظمــة وقــوائم املراقبــة    ــــ وص الكاملـــــى النصــــالع علــــن االطــــميكو 
ــت          ــى اإلنترنـ ــعبية علـ ــني الشـ ــة الصـ ــة مجهوريـ ــع وزارة خارجيـ ــى موقـ ــاله علـ ــذكورة أعـ املـ

)http://www.mfa.gov.cn.( 
جمموعــة مــن القــوانني واألنظمــة  وقــد وضــعت منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة    

الفصــل (املتعلــق باألســلحة البيولوجيــة احمللــي وهــي تتضــمن القــانون . املتعلقــة مبراقبــة االنتشــار
الــذي حيظــر اســتحداث عوامــل بيولوجيــة وتكســينية حمــددة   )  مــن قــوانني هونــغ كونــغ ٤٩١

أشــد تــهكني املنوأســلحة بيولوجيــة وإنتاجهــا وتكديســها وحيازهتــا وامتالكهــا؛ وتفــرض علــى  
ــاة     ــدى احلي ــات قســاوة وهــي الســجن مل ــانون . العقوب ــي والق ــة(احملل ــق باألســلحة  ) اتفاقي املتعل

الـذي حيظـر اسـتحداث سـالح كيميـائي أو           )  من قوانني هونغ كونـغ     ٥٧٨الفصل  (الكيميائية  
إنتاجـــه أو حيازتـــه أو تكديســـه أو امتالكـــه، فضـــال عـــن املشـــاركة يف نقلـــه؛ وتفـــرض علـــى 

املتعلـق  ) اتفاقيـة (احمللـي   والقـانون   .  العقوبات قسـاوة وهـي السـجن ملـدى احليـاة           أشداملنتهكني  
)  مـن قـوانني هونـغ كونـغ        ٥٢٦الفصل  ) (الرقابة على تقدمي اخلدمات   (بأسلحة الدمار الشامل    

الذي حيظر حظرا صارما تقدمي اخلدمات، من قبيل خدمات الوكاالت أو حتضري األمـوال الـيت                
. داث أســلحة الــدمار الشــامل أو إنتاجهــا أو حيازهتــا أو تكديســها ميكــن أن تســاعد يف اســتح

الـذي يفـرض   )  من قوانني هونغ كونغ٦٠الفصل (املتعلق باالسترياد والتصدير  احمللي  والقانون  
مبـا يف ذلـك نقـل الشـحنات مـن           (األصـناف ذات الصـلة      ضوابط على رخص استرياد وتصدير      

ــفينة إىل أخــرى  مبوجــب أنظمــة  إال االســتراتيجية األصــناف  ، وحيظــر اســترياد أو تصــدير  )س
) تـدابري مكافحـة اإلرهـاب   (ألمم املتحـدة   احمللي املتعلـق بـا    القانون  يضاف إىل ذلك    . التراخيص

بتــوفري األســلحة لإلرهــابيني أو أولئــك الــذي يتنــاول )  مــن قــوانني هونــغ كونــغ٥٧٥الفصــل (
 .املرتبطني هبم

ة علـى االنتشـار يف منطقـة ماكـاو اإلداريـة            ويتضمن اإلطار التشريعي للرقابـة املفروضـ       
ــة  ــة األاخلاصـ ــلة مـــن نظمـ ــائي  ذات الصـ ــاو اجلنـ ــانون ماكـ ــلحة  الـــيت قـ ــتعمال األسـ ــر اسـ حتظـ

 خبصـوص األسـلحة والـذخائر والقـوانني واألنظمـة           M/77/99املرسوم التشـريعي    وواملتفجرات،  

http://www.mfa.gov.cn/
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ــة   ــارة اخلارجيـ ــة بالتجـ ــم  (املتعلقـ ــانون رقـ ــام اإلداري ٧/٢٠٠٣القـ ــم ، النظـ ، ٢٨/٢٠٠٣رقـ
وهبا جيـّرم قـانون    ).  الصادران عن الرئيس التنفيذي    ٢٧٢/٢٠٠٣ و   ٢٢٥/٢٠٠٣واإلشعاران  

ماكاو اجلنائي استرياد األسلحة احملظـرة، أو األجهـزة أو املـواد املتفجـرة، أو األجهـزة أو املـواد                    
 مـواد   القادرة على إحـداث انفجـارات نوويـة، أو إنتـاج أجهـزة أو مـواد مشـعة، أو أجهـزة أو                     

أو شـراءها أو بيعهـا      ختزينها  ميكن استعماهلا الستحداث غازات سامة أو خانقة أو تصنيعها أو           
أو نقلـها أو توزيعهـا أو اسـتعماهلا أو محلـها،         حيازهتـا   أو حتويلها بـأي شـكل مـن األشـكال أو            

 .كما جيّرم مّد اإلرهابيني أو املنظمات اإلرهابية بالدعم من أي شكل من األشكال
  من منطوق القرار٣الفقرة  - ٣ 

منـع انتشـار    إىل تقوم مجيع الدول باختاذ وإنفاذ تدابري فعالة لوضـع ضـوابط حمليـــــــة ترمـي    
يف ذلـك وضـع ضـوابط        األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصاهلا، مبـا         

 : مبا يليهلذه الغايةتقوم هي  وعلى املواد املتصلة هبا،مالئمة 
وضع ورعاية تدابري فعالة مالئمة لرصد تلك املواد وتأمينها خالل مراحل     )أ( 

  أو تكديسها أو نقلها؛استعماهلاإنتاجها أو 
 وضع ورعاية تدابري فعالة مالئمة لتوفري احلماية املادية؛ )ب( 
تعلق حكومـة الصـني أمهيـة كـبرية علـى مراقبـة املـواد واملعـدات والتكنولوجيـا املتعلقـة                 
وما برحت حكومة الصـني خـالل السـنوات األخـرية       .  الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا    بأسلحة

اسـتنادا  تعكف على تعزيز العمل الرامي إىل إنشاء نظـام قـانوين مـن أجـل دعـم عـدم االنتشـار                      
مبــدأ ســيادة القــانون، وقــد صــاغت وأصــدرت طائفــة مــن القــوانني واألنظمــة الــيت تشــكل  إىل 

والتكنولوجيـات احلساسـة النوويـة      األصـناف   الصواريخ وغريها من    نظاما كامال لضبط انتشار     
والبيولوجية والكيميائية، وكافة املنتجات العسكرية، وتوفر أساسا قانونيا كامال وآليـة ضـمان              

وقـد فرضـت هـذه القـوانني واألنظمـة مقـاييس متشـددة              . مبا حيّسن بلوغ هدف عدم االنتشـار      
اإلداريـة املختصـة   الـدوائر  ، وحـددت بوضـوح حقـوق      احلساسـة وإدارهتـا   األصناف  على إنتاج   

أو اسـتعماهلا أو    األصـناف   وواجباهتا، وميكنها أن تضمن شروط السالمة املرتبطـة بإنتـاج هـذه             
األحكـام الضـرورية ملعاجلـة      ذات الصلة   ويف الوقت نفسه، تتضمن التشريعات      . خزهنا أو نقلها  

 .ة اليت تتضمن العقوبات اإلدارية واجلنائيةاألنظمة، وحتدد جمموعة من آليات املعاقبخمالفة 
 األنظمــة املتعلقــة مبراقبــة ١٩٨٧أصــدرت حكومــة الصــني يف عــام يف اجملــال النــووي،  

وأنشأت مبوجب األنظمة نظـام تـرخيص ملراقبـة املـواد النوويـة، فضـال عـن نظـم              . املواد النووية 
املختصـــة لـــدائرة احلكوميـــة وعينـــت ا. للمســـاءلة والتحليـــل والقيـــاس تتعلـــق بـــاملواد النوويـــة 

إلشراف على املواد النووية ومراقبتها وحددت واجباهتا والتدابري املتخذة ملراقبة املواد النوويـة             با
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ــات وإصــدار          ــذه الطلب ــة ه ــة ودراس ــواد النووي ــراخيص امل ــى ت ــات للحصــول عل ــدمي الطلب وتق
ــاملواد    النوويــة واحلمايــة املاديــة  التــراخيص وإدارة حســابات املــواد النوويــة واملســاءلة املتعلقــة ب

واستنادا إىل هذه األنظمـة، أنشـأ جملـس         . للمواد النووية، واملكافآت واجلزاءات ذات الصلة هبا      
وسـبق  . الدولة وكالة متخصصة يف وزارة الصناعة النووية تعىن مبراقبة تنفيذها واإلشراف عليه           

شـروط اإلشـراف الـيت      يفـي ب  ة  الصني نظاما للمسـاءلة واملراقبـة بشـأن املـواد النوويـ           وضعت  أن  
شـروط  يفـي ب  حددهتا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضال عن نظـام أمـن املـواد النوويـة الـذي                  

مــا جيعــل مــن الرقابــة املفروضــة علــى املــواد أشــد  ، وهــو اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة
الوكالـة الدوليـة للطاقـة      كمـا أبرمـت الصـني اتفاقـا وبروتوكـوال إضـافيا مـع               . صرامة وتوحيـدا  

الذرية خبصوص اإلشراف الشامل على الضمانات واضعة بذلك، وطوعيا، بعضـا مـن مرافقهـا               
 .املدنية النووية حتت إشراف ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وسبق أن انضمت الصني إىل اتفاقية التبليغ املبكر عن وقـوع حـادث نـووي، واتفاقيـة                  
 حالــة وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ اشــعاعي، واتفاقيــة األمــن النــووي؛  تقــدمي املســاعدة يف

ــة للوقـــود     ــتركة بشـــأن اإلدارة املأمونـ ــة املشـ ــياغة االتفاقيـ ــة يف صـ ــاركة حيويـ وشـــاركت مشـ
شـرعت يف  للنفايـات املشـعة واملشـاورات املتعلقـة هبـا، وقـد        املسـتهلك وبشـأن اإلدارة املأمونـة   

وتؤيد الصني مدونـة السـلوك اخلاصـة بالوكالـة          . تلك الوثيقة  باالنضمام إىل    ةاملتعلقاإلجراءات  
الدوليــة للطاقــة الذريــة املتعلقــة بســالمة املصــادر اإلشــعاعية وأمنــها؛ وهــي تعكــف حاليــا علــى  
تعديل األنظمة املتعلقة بالوقاية واحلماية من اإلشعاعات النامجـة عـن النظـائر املشـعة واألجهـزة                  

ــياغة التـــدابري املت  ــعاعية وقواعـــد إدارة احلـــوادث   اإلشـــعاعية وصـ ــادر اإلشـ ــة بســـالمة املصـ علقـ
وشــاركت الصــني مشــاركة حيويــة يف  . اإلشــعاعية اســتنادا إىل معــايري تلــك املدونــة ومبادئهــا  

ــا يف آذار      ــد يف فيين ــذي عق ــأمن املصــادر اإلشــعاعية ال ــدويل املعــين ب ــؤمتر ال ــارس /امل . ٢٠٠٣م
 يف استضـافة مـؤمتر دويل مـع الوكالـة           ٢٠٠٤أكتـوبر   /وسوف تشارك الصني يف تشـرين األول      

 .الدولية للطاقة الذرية يف بيجني بشأن سالمة املرافق النووية
وقد استقت الصني من اخلربات اليت اكتسـبتها البلـدان األخـرى فأسسـت نظمـا أكثـر                   

اكتماال لإلشراف والرقابـة علـى السـالمة النوويـة، فضـال عـن نظـام ملواجهـة احلـاالت النوويـة                      
الــنظم املتعلقــة بأنظمــة ســالمة املنشــآت النوويــة املدنيــة   وأنفــذت وأصــدرت الصــني . الطارئــة

اخلاصة جبمهورية الصني الشعبية وأنظمة مجهورية الصـني الشـعبية املتعلقـة بالتـدابري املتخـذة يف                 
ويف تشــرين . حــاالت الطــوارئ يف مواجهــة احلــوادث الــيت تقــع يف مصــانع الطاقــة النوويــة        

ــوبر /األول ــة الصــني الشــعبية  وأنفــذت أصــدرت احلكومــة الصــينية   ٢٠٠٣أكت ــانون مجهوري ق
وســعيا إىل تعزيــز التنميــة الســليمة للطاقــة الذريــة تعزيــزا . املتعلــق بالوقايــة مــن التلــوث النــووي

شامال، تصب الصني جهودها حاليـا علـى التشـريعات املتعلقـة بالطاقـة الذريـة؛ وقـد ضـاعفت                    
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 يضــطلع هبــا املكتــب احلكــومي املعــين بــاحلوادث النوويــة  خــالل الســنوات األخــرية املهــام الــيت 
وقـد حـافظ القطـاع النـووي     . وعززت قدرته على مواجهة حاالت الطـوارئ يف ذلـك الصـدد           

حتـدث  واحلماية البيئيـة، ومل  آلمن فيما خيتص بالتشغيل ا  يف الصني حىت اآلن على مستوى جيد        
 .أي مشاكل خطرية

 التـــدابري األوليـــة ١٩٨٠كومـــة الصـــينية يف عــام  ، وضــعت احل ويف اجملــال البيولـــوجي  
املتعلقة بتكديس وإدارة زراعات البكترييا البيطرية، والتدابري املتعلقة بتكـديس وإدارة زراعـات             

ــا للطــب الصــيين يف عــام    ، وأنظمــة الصــني املتعلقــة بتكــديس وإدارة زراعــات   ١٩٨٥البكتريي
، وقــانون ١٩٨٧ة األدويـة البيطريـة يف عـام    ، واألنظمـة املتعلقـة بـإدار   ١٩٨٦البكترييـا يف عـام   

، وقـانون   ١٩٨٩مجهورية الصني الشعبية املتعلق بالوقاية من األمراض املعدية ومراقبتها يف عام            
احلجر الصـحي للحيوانـات والنباتـات الداخلـة إىل األراضـي الصـينية أو اخلارجـة منـها يف عـام                    

عماالت احليوانية وإجراءات اإلدارة السـليمة      ، وتدابري مراقبة املنتجات البيولوجية لالست     ١٩٩١
، ومقــاييس جــودة املنتجــات البيولوجيــة ١٩٩٦للهندســة الزراعيــة البيولوجيــة الوراثيــة يف عــام 

وقــد تضــمنت هــذه القــوانني والقواعــد واألنظمــة      . ٢٠٠١لالســتعماالت احليوانيــة يف عــام   
ات واملنتجـات البيولوجيـة ذات   واللقاحـ ) الفريوسـات (أحكاما صـارمة تتعلـق بإنتـاج البكترييـا      

 .الصلة ومراقبتها واستعماهلا وتكديسها ومحلها ونقلها
فعلى سبيل املثال، طبقا لألحكام الواردة يف أنظمـة الصـني املتعلقـة بتكـديس زراعـات        

ــدير         ــا للطــب الصــيين، ت ــة البكتريي ــة بتكــديس وإدارة زراع ــدابري املتعلق ــا والت ــا وإدارهت البكتريي
بشكل صارم عمليـة جتميـع زراعـات البكترييـا والفريوسـات وخزهنـا ومتويلـها                حكومة الصني،   

ويندرج تكديس زراعات البكترييا والفريوسات الطبية ضمن مسـؤولية الوحـدات           . واستعماهلا
اليت تعينها وتـديرها بشـكل موحـد وزارة الصـحة الـيت تطبـق إدارة تدرجييـة صـارمة إلمـداداهتا                      

ووفقـا للمدونـة    . وإرساهلا بالربيد وتغليفهـا حبسـب نـوع البكترييـا         واإلذن باستعماهلا وتسلّمها    
العامــة للســالمة البيولوجيــة يف املختــربات املعنيــة بالبكترييــا واملســائل الطبيــة البيولوجيــة، تضــع   
حكومة الصـني شـروطا واضـحة تتعلـق مبعـدات السـالمة البيولوجيـة يف املختـربات، واألجهـزة                

 واملعـايري اخلاصـة بتصـميم وبنـاء املختـربات، ونظـم إدارة املختـربات                والتدابري الوقائيـة لألفـراد،    
وإجراءات التشغيل وفق شروط السالمة، فضال عن وضع أنظمة مفصلة تتعلق بأنواع التطبيـق              

 .يف املختربات وترتيبها ونطاقها
 أنظمــة ١٩٩٧ و ١٩٩٥، وضــعت حكومــة الصــني بــني عــامي ويف اجملــال الكيميــائي 

ــة الصــني ا  لشــعبية املتعلقــة بــإدارة املــواد الكيميائيــة اخلاضــعة للرقابــة، وقائمــة املــواد        مجهوري
الكيميائية اخلاضعة للرقابـة، والقواعـد املفصـلة لتنفيـذ أنظمـة مجهوريـة الصـني الشـعبية املتعلقـة                    
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بإدارة املواد الكيميائية اخلاضعة للرقابة، فعينت الدائرة املكلفة باإلشراف على املواد الكيميائيـة             
ــة اخلاضــعة          ــواد الكيميائي ــا، وأجــرت تصــنيفا مفصــال للم ــة وحــددت واجباهت اخلاضــعة للرقاب
ــة احلساســة وبيعهــا واســتعماهلا       ــة صــارمة علــى إنتــاج املــواد الكيميائي ــة، ومارســت رقاب للرقاب

ووفقــا لألنظمــة، ينبغــي أن تضــطلع بشــؤون اســترياد املــواد الكيميائيــة . واســتريادها وتصــديرها
وال يسـمح ألي دائـرة أخـرى أم فـرد آخـر باسـترياد            . ة وتصـديرها دوائـر معينـة      اخلاضعة للرقاب 

ــذه الســلع وتصــديرها   ــة الصــني أيضــا يف تشــرين األول   . ه ــوبر /ووضــعت حكوم  ٢٠٠٢أكت
التدابري املتعلقة مبراقبـة صـادرات مـواد كيميائيـة معينـة واملعـدات والتكنولوجيـات املتصـلة هبـا،                    

ري إضـافة جوهريـة إىل األنظمـة املتعلقـة بـإدارة املـواد الكيميائيـة                وتشـكل التـداب   . وقائمة املراقبـة  
 مـواد كيميائيـة إىل القائمـة وحسـب بـل مشلـت أيضـا الرقابـة                  ١٠اخلاضعة للرقابة، فلم تضـف      

 .املفروضة على تصدير املعدات والتكنولوجيات ذات الصلة هبا
اخلاصـة مبنطقـة    ) اد املشـعة  مراقبة املـو  (وإضافة إىل ما تقدم، جاء يف األنظمة اإلشعاعية          

أو ) مبا يف ذلك املواد النوويـة     (هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة أن أي شخص حيمل مواد إشعاعية           
ومــن بــني . حيوزهــا أو يســتعملها جيــب أن حيمــل ترخيصــا هبــذا الشــأن صــادرا وفقــا لألصــول  

وا الشـروط األخـرى الــيت ترعـى شــؤون التـرخيص، يطلـب إىل أصــحاب التـراخيص أن يتحملــ      
فــإذا كانــت املصــادر  . مســؤولية ســالمة وأمــن املــواد اإلشــعاعية الــيت حيوزوهنــا أو يســتعملوهنا  

اإلشــعاعية تســتويف املعــايري احملــددة يف مدونــة الســلوك اخلاصــة بالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  
، وجيــري اســتعماهلا يف تطبيقــات غــري  )٢٠٠٤(واملتعلقــة بســالمة املصــادر اإلشــعاعية وأمنــها   

تطبيقـات الـدفاع الــوطين، خضـع التـرخيص لشـروط حمـددة إلصــدار        لتطبيقـات العسـكرية أو  ا
وتتضمن هذه الشروط أنظمة األمن واملوجودات، وتركيـب أجهـزة الكشـف عـن               . التراخيص

 .املواد املشعة واختبارات التسريب السنوية وعمليات التفتيش يف املوقع
ة وبـذل جهـود إلنفـاذ القـانون         وضع ورعاية ضوابط حدودية فعالة مالئم      )ج( 
إىل ذه املواد والسمسرة فيها بصورة غري مشروعة وهبجتار الالكشف عن أنشطة ا إىل ترمي

، بطــرق تشــمل التعــاون الــدويل عنــد الضــرورة،  مكافحتــهاردع تلــك األنشــطة ومنعهــا و
 وفقا لسلطاهتا القانونية وتشريعاهتا الوطنية وباتساق مع القانون الدويل؛وذلك 

ضطلع السلطات الصينية املختصة باألمن العـام والـدفاع علـى احلـدود بـإدارة شـؤون                 ت 
الــدفاع علــى احلــدود وفقــا للقــوانني واألنظمــة الوطنيــة ذات الصــلة، وسياســات الــدفاع علــى   
ــة      ــة املوقعــة مــع البلــدان األجنبي احلــدود، واملعاهــدات واالتفاقــات املتعــددة األطــراف أو الثنائي

لتشــريعات ذات الصــلة، الــيت ســبق أن صــدرت يف هــذا الصــدد، قــانون        وتتضــمن ا. املعنيــة
مجهوريــة الصــني الشــعبية املتعلــق مبراقبــة حركــة دخــول وخــروج املــواطنني واألحكــام املفصــلة 
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ــة دخــول وخــروج          ــة حرك ــق مبراقب ــة الصــني الشــعبية املتعل ــانون مجهوري ــذه، وق ــة بتنفي املتعلق
ذه، واألنظمة املتعلقة بالدفاع علـى احلـدود وعمليـات          األجانب واألحكام املفصلة املتعلقة بتنفي    

التفتــيش املرتبطــة حبــركيت الــدخول واخلــروج، واملــواد ذات الصــلة الــواردة يف قــانون مجهوريــة 
واســتنادا إىل القــوانني واألنظمــة أعــاله، وبتعــاون وثيــق مــع ســلطات  . الصــني الشــعبية اجلنــائي

 ســلطات الــدفاع علــى احلــدود االجتــار غــري  الشــؤون اخلارجيــة واجلمــارك واالتصــاالت، متنــع 
املشروع باألسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ووسـائل إيصـاهلا وتكافحـه بواسـطة تـدابري               

 .معينة مفصلة أدناه
أوال، بالتركيز على تعزيز عمليـات تفتـيش األشـخاص واآلليـات اخلارجـة مـن الصـني                   

احلـدود، وزيـادة تـواتر الـدوريات البحريـة، وتشـديد            والداخلة إليها عرب املرافئ ومناطق مراقبة       
الرقابة على السفن ومراكب الصـيد العـابرة للمحيطـات، ووضـع آليـات دفاعيـة مشـتركة بـني                    
الشرطة واجلهات املدنيـة، ممـا أدى إىل تأسـيس شـبكة خمتصـة بـاألمن العـام والـدفاع يف العمـق                 

 .على احلدود
اراتية، مبـا يف ذلـك املعلومـات املتعلقـة بأنشـطة      ثانيا، تعزيـز جتميـع املعلومـات االسـتخب      

 .االنتشار، وتوفري الرباهني والبيانات الدقيقة يف حينها من أجل مكافحة هذه األنشطة
 كمراقـب يف آليـة   ٢٠٠١فقـد شـاركت الصـني يف عـام     . ثالثا، تعزيـز التعـاون الـدويل      

ــوانني يف م     ــاذ الق ــاألمن الســاحلي وإنف ــة ب ــؤمتر الوكــاالت املعني ــادئ،   م ــة مشــايل احملــيط اهل نطق
وعكفت على تبادل االستخبارات والتعاون يف إنفاذ القـوانني علـى الصـعيد الـدويل يف ميـادين                  

وعلى مسـتوى القـانون الـدويل، باشـرت الصـني           . مكافحة اإلرهاب واجلرمية يف اجملال البحري     
ان أخـرى، وقامـت   أيضا عمليـات تبـادل اسـتخباراتية وتعـاون يف جمـال إنفـاذ القـوانني مـع بلـد                   

 .بشكل فعال بوقف االجتار غري املشروع يف حاالت عديدة ومكافحته
واســـتنادا إىل قـــانون اجلمـــارك يف مجهوريـــة الصـــني الشـــعبية وقـــوانني وأنظمـــة عـــدم   

االنتشار ومراقبة الصادرات املتصلة هبـا، تقـوم اجلمـارك الصـينية بعمليـات مراقبـة فعالـة تشـمل               
وحرصــا علــى ضــمان  . لوجيــات احلساســة ذات الصــلة وتصــديرها اســترياد األصــناف والتكنو

تنفيذ عمليات املراقبة اجلمركية تنفيذا شامال وفعاال، وضـعت اجلمـارك الصـينية آليـات تنسـيق                
مع الداوئر احلكومية املختصة األخـرى وأنشـأت عالقـات تعاونيـة مـع السـلطات اجلمركيـة يف         

 .بلدان ومناطق عديدة
 كونــغ ومكــاو اإلداريتــان اخلاصــتان أنظمــة ملراقبــة احلــدود   كمــا متلــك منطقتــا هونــغ  

 .وبرامج إلنفاذ القوانني تتالءم واملعايري الدولية
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وشحنها العابر،  األصناف  وضع ضوابط وطنية فعالة مالئمة لتصدير هذه         )د( 
 العـابر والشـحن العـابر       املـرور  و الصـادرات لرقابة على   ل مالئمة   وأنظمةمبا يف ذلك قوانني     

، وضوابط على توفري     وتطوير هذه الضوابط واستعراضها واحملافظة عليها      ادة التصدير وإع
 والنقـل   ، التمويـل   الـيت مـن قبيـل      األموال واخلدمات املتصلة هبذا التصدير والشحن العـابر       

 من شأنه اإلسهام يف االنتشار، فضال عن وضع ضـوابط علـى املسـتعملني النـهائيني؛                 الذي
 الرقابـة علـى     وأنظمـة جنائية أو مدنية مالئمـة علـى انتـهاك قـوانني            عقوبات  وإنفاذ  وحتديد  

  هذه؛الصادرات
خالل السنوات األخرية، مشلت عموما أنظمة الرقابة على الصـادرات وعـدم االنتشـار            

الــيت أصــدرهتا احلكومــة الصــينية ونفــذهتا، نظــام التــرخيص ونظــام مــنح شــهادات للمســتعمل     
يف االســتعمال �الضــبط الشــامل�ريقــة قائمــة املراقبــة ومبــدأ النــهائي واالســتعمال النــهائي، وط

ومـن  . الدويل؛ كما وضعت احلكومة تدابري ملموسـة مـن أجـل املعاقبـة علـى انتـهاك أحكامهـا                 
 بينها،

 الذي ينص على أن تصدير األصناف والتكنولوجيات احلساسة خيضـع           نظام الترخيص  
زية على أساس كل حالـة علـى حـدة وتعطـي            لدراسة جتريها الدوائر املختصة يف احلكومة املرك      

وعلـى حامـل رخصـة    . فـال يسـمح بـأي تصـدير دون احلصـول علـى التـرخيص         . موافقتها عليه 
ويف . التصدير أن يلتزم بأنشـطة التصـدير حسـبما وردت يف الرخصـة وضـمن فتـرة صـالحيتها                  
خصــة حــال حــدوث تغــيري يف أي ســلعة مــن ســلع التصــدير أو يف حمتوياهتــا، جيــب إعــادة الر     

ــدة     ولــدى تصــدير األصــناف  . األساســية وتقــدمي طلــب للحصــول علــى رخصــة تصــدير جدي
والتكنولوجيات أعـاله، علـى املصـدر أن يـربز للجمـارك رخصـة التصـدير، وجيـري املعـامالت                    
اجلمركية وفقا ملا نص عليه قـانون اجلمـارك يف مجهوريـة الصـني الشـعبية وأنظمـة الرقابـة ذات                     

 . وأن خيضع لإلشراف والرقابة اللذين جتريهما اجلماركالصلة وتدابري الرقابة،
يطلــب إىل ٌمصــّدر  : نظــام مــنح شــهادات للمســتعمل النــهائي واالســتعمال النــهائي       

ــهائي واالســتعمال       ــدم شــهادة حتــدد املســتعمل الن ــات احلساســة أن يق األصــناف والتكنولوجي
ــهائي املســتورد    ــا املســتعمل الن ــهائي يربزه ــى املســتعمل ال . الن ــهائي أن يوضــح املســتعمل  وعل ن

النــهائي واالســتعمال النــهائي للمــواد أو التكنولوجيــات املســتوردة يف الشــهادات أعــاله، وأن   
يضمن بشكل قاطع أنه لن يستعمل، دون إذن من احلكومـة الصـينية، الصـنف ذا الصـلة املـوفر             

 طـرف ثالـث غـري    من الصني ألغراض غري االستعمال النهائي احملدد يف الشـهادة، أو ينقلـها إىل     
 .الطرف احملدد يف الشهادة كمستعمل هنائي
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وضـعت قـوائم مفصـلة ملراقبـة املـواد واملعـدات والتكنولوجيـات              : طريقة قائمـة الرقابـة     
 .احلساسة لكافة األنظمة الصينية ذات الصلة بالرقابة على الصادرات

فـة مـا إذا كـان       إذا كان أحد املصـدرين يعـرف أو ملـزم مبعر          : ��الضبط الشامل ��مبدأ   
مثــة خطــر مــن انتشــار صــنف مــا أو وســيلة تكنولوجيــة يــراد تصــديرمها، عليــه أن يقــدم طلبــا     
للحصــول علــى رخصــة بالتصــدير حــىت وإن كــان الصــنف أو الوســيلة التكنولوجيــة ال تــرد يف  

ولدى النظر يف طلـب للتصـدير أو اختـاذ قـرار بإصـدار رخصـة التصـدير               . قائمة مراقبة التصدير  
إصدارها، على الدوائر املعنية بالدراسة واملوافقـة علـى التصـدير أن جتـري تقييمـا عامـا                  أو عدم   

ــراد تصــديرمها        ــة امل ــهائي للصــنف أو الوســيلة التكنولوجي ــهائي واالســتعمال الن للمســتعمل الن
وإذا تبّين وجود هذا النـوع مـن األخطـار، حيـق للـدوائر              . وخلطر انتشار أسلحة الدمار الشامل    

كمـا حيــق  .  مـنح رخصـة التصـدير املطلوبـة علـى الفـور وإهنـاء نشـاط التصـدير         املختصـة رفـض  
أصـناف   للدوائر املختصة أن متارس، على أساس حاالت خمصوصـة، فـرض رقابـة علـى تصـدير        

 .حمددة غري مدرجة يف قائمة املراقبة املتصلة هبا
بـة دون   إن املصدرين الذين يصدرون أصنافا أو تكنولوجيات خاضعة للرقا        : العقوبات 

احلصول على املوافقة، أو يصدرون اعتباطيا أصنافا خارج النطـاق املوافـق عليـه أو يـزّورون أو           
حيّرفون أو يشـترون أو يبيعـون رخـص تصـدير خيضـعون لتحقيـق يف مسـؤوليتهم اجلنائيـة وفقـا                   
 ألحكام القانون اجلنائي يف مجهورية الصني الشعبية اخلاص بالتهريب والعمليات التجاريـة غـري             

وبالنسـبة إىل احلـاالت الـيت ال تعتـرب          . املشروعة والكشف عن أسرار الدولة أو اجلرائم األخرى       
ــذارات، ومصــادرة       ــة مبــا فيهــا اإلن ــة املختصــة عقوبــات إداري ــدائرة احلكومي جــرائم، تفــرض ال
العائــدات غــري املشــروعة، والغرامــات، وتعليــق أو حــىت إلغــاء التــراخيص اخلاصــة بالتجــارة          

 .اخلارجية
 مـن أجـل مراقبـة    نظاما لتسـجيل الصـادرات  وإضافة إىل ما تقدم، أنشأت الصني أيضا         

ــة املصــدرين تســجيل          ــى كاف ــه عل ــتعني مبوجب ــة ي ــات احلساس تصــدير األصــناف والتكنولوجي
ويف حالـة  . األصناف أو التكنولوجيات احلساسـة لـدى الـدوائر املختصـة يف احلكومـة املركزيـة             

والكيانــات . ن أو فــرد الشــروع يف عمليــات التصــدير هــذه عــدم التســجيل، ال حيــق ألي كيــا 
املعينــة وحــدها هــي املخولــة مبناولــة الصــادرات النوويــة، وتصــدير املــواد الكيميائيــة واملنتجــات 

وال حيق ألي كيان أو فرد آخر الشروع يف أعمـال جتاريـة يف هـذا                . العسكرية اخلاضعة للرقابة  
 .الصدد

لـة الصـادرات النوويـة يف الصـني علـى الشـركات الـيت               تقتصـر مناو   ويف اجملال النووي،   
وتلتزم الصني يف صادراهتا النوويـة، باملبـادئ الثالثـة الـيت تضـمن اسـتعمال                . عينها جملس الدولة  
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الصادرات ألغـراض سـلمية فقـط، والقبـول بضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وعـدم                     
دون احلصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن احلكومـة             السماح بعمليات إعادة النقل إىل بلدان ثالثة        

مبـا يف ذلـك الصـادرات    ( بعـدم تقـدمي املسـاعدة    ١٩٩٦مـايو  /وتعهدت الصني يف أيار  . الصينية
إىل املرافـق النوويـة الـيت ال تقبـل          ) النووية وعمليات تبـادل األفـراد أو التكنولوجيـات والتعـاون          

 بوضــوح املــذكرة املتعلقــة باملشــاكل وقــد حــددت. بضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة
املرتبطــة بتطبيــق سياســة الصــادرات النوويــة يف الصــني تطبيقــا صــارما، الــيت عممتــها احلكومــة   

، أن املــواد واملعــدات النوويــة والتكنولوجيــات املرتبطــة هبــا الــيت   ١٩٩٧مــايو /الصــينية يف أيــار
بـل بضـمانات الوكالـة الدوليـة        تصدرها الصـني ال ميكـن أن تتـاح للمنشـآت النوويـة الـيت ال تق                

كمــا تــنص األنظمــة علــى نظــام فحــص دقيــق ختضــع لــه . للطاقــة الذريــة أو أن تســتعمل لــديها
. الصـــادرات النوويـــة، وعقوبـــات قاســـية يف حـــال املخالفـــة وقائمـــة مراقبـــة شـــاملة ومفصـــلة 

لـك   األنظمة املتعلقة مبراقبة الصادرات النوويـة وت     ١٩٩٨ و   ١٩٩٧وأصدرت الصني يف عامي     
. املتعلقــة مبراقبــة تصــدير األصــناف النوويــة املزدوجــة االســتعمال والتكنولوجيــات املرتبطــة هبــا  

ــر /وأصــدرت احلكومــة الصــينية يف شــباط   األحكــام املتعلقــة بالضــمانات اخلاصــة  ٢٠٠٢فرباي
وجيّرم التعـديل الثالـث الـذي    . بالواردات والصادرات النووية ومراقبة التعاون النووي اخلارجي     

ديســمرب /ل علــى القــانون اجلنــائي يف مجهوريــة الصــني الشــعبية، واعتمــد يف كــانون األول أدخــ
، أفعاال من قبيل تصنيع املواد املشعة واإلجتار هبـا ونقلـها بطـرق غـري مشـروعة، ويـنص                    ٢٠٠١

وملواجهـــة احلــاالت اجلديــدة    .علــى عقوبــات جنائيــة يف حــال ارتكــاب مثــل هــذه اجلــرائم       
كـــب الصيـــن حاليــا علــى تنقــيح تشــريعاهتا املتعلقــة مبراقبــة الصــادرات والتحــديات اجلديــدة، تن

وجتعل مـن القبـول بكافـة ضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة               � الضبـط الشامل �لتتضمـن مبـدأ   
 .الذرية شرطا مسبقـا لتصدير املواد النوويــة

الشــعبية  أصــدرت احلكومــة الصــينية أنظمـــة مجهوريــة الصــني  ،ويف اجملـــال البيولــوجي 
املتعلقة مبراقبـة صـادرات العوامـل البيولوجيـة املزدوجــة االسـتخدام واملعـدات والتكنولوجيـات          

ـــك    ـــة بذل ـــة املرتبطـ ــع اســتعمال    . املتصــلة هبــا وقائمـــة املراقبـ ـــدأً يقضـــي مبن كمــا رسخـــت مب
بقــة  الصادرات ذات الصلة ألغـراض األسلحة البيولوجيـة وباشتـراط احلصول علـى موافقـة مس     

من احلكومة الصينيـة الستعمال ما توفـره الصيـن من العوامـل البيولوجيـة املزدوجـة االسـتخدام          
وما يرتبط هبـا من معدات وتكنولوجيات ألغراض غيـر االستعماالت النهائيـــة املصـرح هبـا أو                

 .حتويلهـا لطرف ثالـث غري املستعمل النهائـي املصرح بــه
 أنظمـــة ١٩٩٧ و ١٩٩٥أصــدرت الصــني مــا بــني عامـــي      ،ويف اجملــال الكيميائـــي  

ــواد           ــة امل ــة وقائم ــة اخلاضــعة للرقاب ــوارد الكيميائي ــإدارة امل ــة ب ــة الصــني الشــعبية املتعلق مجهوري
بية املتعلقـة  مــة مجهوريـة الصـني الشـع       ظالكيميائية اخلاضعة للرقابة والقواعد التفصـيلية لتنفيـذ أن        



 

04-56135 13 
 

S/AC.44/2004/(02)/4  

ـــراد       ــة الــيت يتحــتم مبوجبهـــا أن تقتصــر عمليــات استي ــة اخلاضــعة للرقاب ــواد الكيميائي ــإدارة امل ب
وتصدير املواد الكيميائية اخلاضعة للرقابة علـى اإلدارات املكلفــة بـذلك ومينــع أي شـخص أو                  

كـذلك  ، أصـدرت  ٢٠٠٢أكتـوبر   /ويف تشـرين األول   . إدارة من استيـراد وتصـدير تلـك املـواد        
احلكومـــة الصـــينية التـــدابري املتعلقــــة مبراقبـــة صـــادرات مـــواد كيميائيـــة معينـــــة واملعـــدات          

ـــا   وتشتـــرط التــدابري علــى املــوردين  . والتكنولوجيــات املتصــلة هبــا وقائمـــة املراقبــة املرتبطـــة هبـ
ضـمان أن مــا توفــره الصيـــن مـن مــواد كيميائيـة خاضــعة للرقابـة ومــا يرتبــط هبــا مـن معــدات        
وتكنولوجيات لن يسـتخدم يف ختزيــن أو صناعـــة أو إنتـاج أو مناولــة أسـلحة كيميائيـة أو يف                      

وتشترط كذلك احلصول على موافقة مسـبقة مـن         . إنتاج سالئــف كيميائية ألسلحة كيميائيــة    
احلكومــة الصــينية الســتعمال املــواد والتكنولوجيــات ذات الصــلة ألغــراض غــري االســتعماالت   

 .ملصرح هبـا أو حتويلها لطرف ثالـث غري املستعمل النهائـي املصـرح بــهالنهائيــة ا
ومن أجل مكافحـة اإلرهـاب الكيميـائي والبيولـوجي، ينــص تعـديل القـانون اجلنائــي                   

جلمهورية الصني الشعبيــة على جترمي أي فعــل يهـدد السالمة العامة مثل القيـام علـى حنــو غـري                   
سامــة ومسبـبـات األمراض املعديــة أو االجتـار هبــا أو نقلـها أو ختزينـها                قانونـي بصناعة املواد ال   

 .أو نشرهــا كما ينص على العقوبات اجلنائيــة املتعلقة مبثـل هذه األفعــال
ــذائف   ــام   ،ويف جمــال الق ــة الصــينية ع ـــت احلكوم ــق   ١٩٩٢ أعلنـ ـــصرف وف ـــا ستـت  أهن

ـام مراقبـــة تكنولوجيـــا القذائــــف فيمـــا يتعلـــق املبـــادئ التوجيهيـــة والبـــارامترات اخلاصــــة بنظـــ
 ١٩٩٤كمــا ألزمــــت نفســها عــام . بصــادراهتا مــن القــذائف والتكنولوجيــات ذات الصــلة هبـــا

 أرض ذات اخلصــائص احملــددة يف البــارامترات األوليــة -باالمتنــاع عــن تصــدير قذائـــف أرض 
 على وصول مـــدى ال يقــل عـن          لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، أي القذائـف القادرة بذاهتا       

ـــة أدناهــا  ٣٠٠ وعــالوة علــى ذلــك، أعلنــت الصــني ســنة   .  كيلــوغرام٥٠٠ كيلــومتر وحبمول
 بـأن ال نيـَّــة لـديها يف مسـاعدة أي بلــد بأيـــة طريقـة مـن الطـرق علـى تطـوير قـذائف                    ٢٠٠٠

، أصــدرت ٢٠٠٢أغســطس /ويف آب. تســيارية ميكــن اســتخدامها إليصـــال أســلحة نوويــة     
كومة الصينية أنظمـة مجهورية الصـني الشـعبية املتعلقـة مبراقبــة تصـدير القـذائف واألصـناف                  احل

 .والتكنولوجيا املتصلة هبـا وقائمـة املراقبة املرتبطــة هبــا
وإضافــة إىل ذلك، تنـص أنظمـة مراقبة استرياد وتصدير التكنولوجيات، الـيت وضـعتها         

رض رقابـة صـارمة علـى تصـدير التكنولوجيـات النوويـة             ، علـى فـ   ٢٠٠١احلكومة الصينية عام    
والتكنولوجيات املتعلقة باملنتجـات النوويـة املزدوجـــة االسـتخدام وتكنولوجيـات إنتـاج املـواد                 

ويوفـــر قــانون اجلمــارك جلمهوريــة . الكيميائيـة اخلاضعـــة للمراقبــة، والتكنولوجيــات العسـكرية  
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ـة جلمهوريـة الصـني الشـعبية كـذلك أساسـا قانونيـا             الصني الشعبيـــة وقـانون العقوبـات اإلداريـ        
 .للمراقبة املفروضـة على الصادرات اخلاضعـة لعدم االنتشـار

وتعمل منطقــة هونغ كونــغ اإلداريـة اخلاصـة بنظــام شـامل قـائم علـى القـانون ملراقبـة             
ــا للمعايـيــ    . جتــارة األصــناف االســتراتيجية  ـر كمــا أدرجــت يف تشــريعاهتا بشــكل شــامل، وفق

الدولية، آليـات مراقبـة التصدير املتبعـة يف العديد من الدول على املستوى الـدويل وكـذا قائمـة                 
املراقبــة املرتبطـــة باتفاقيــة حظـــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس واســتخدام األســلحة الكيميائيــة   

ن وهلـذا السبـب، جيـب إخضاع عمليات االسـترياد والتصـدير والشحــ          . وتدمري تلك األسلحــة  
العابــــر لألصنـــاف االســتراتيجية الــيت ميكــن اســتخدامها يف إنتــاج أسلحـــة دمـــار شــامل ملراقبــة 

ويتعــرض أي شـخص ينتهــك هـذا التشـريع لعقــوبة قصــوى مـن الغرامـات              . نظـام الترخيــص  
ضوابـــط علــى االســتعمال  ويـفرض التشريع كذلك . غري احملـددة والسجـن ملـدة سبـع سنوات

 .ألصنـاف املتعلقـة بتطوير أسلحـة الدمار الشاملالنهائــي ل
 ملنطقـة ماكاو اإلدارية اخلاصـة نظاما قانونيا حيكــم التجـارة          ٢٠٠٣/٧وأنشـأ القانون    

وحيظــر ذلـك   . ٢٠٠٣/٢٧٢اخلارجية، تــم على أساسـه اعتماد تعميم الـرئيس التنفيـذي رقـم             
 داخل منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة أليـة مـواد         التعميم االسترياد أو التصدير أو الشحـن العابـر      

كما حيــد مـن االسـترياد أو التصـدير          .  من االتفاقية  ١كيميائية أو سالئفهــا الواردة يف اجلدول       
أو الشحـن العابر داخل منطقة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة للمـواد الكيميائيـة أو سـالئفها الـواردة                  

مــل حكومــة املنطقــة حاليــا علــى صــياغة تشــريع حــول وتع.  مــن االتفاقيــة٣ و ٢يف اجلــدولني 
كما تعــد يف الوقت ذاتـه لصياغة قـانون مسـتقل          . التنفيذ الشامل ألحكام االتفاقية ذات الصلة     

. بشـأن مراقبة تصدير املواد النووية والبيولوجية السامــة ومـا يتعلـق هبــا مـن مـواد استراتيجيـــة                  
وإضافــة إىل هـذا، يـُـجــرِّم       . ب أخـرى مـن املراقبـــة      وتنـوي كذلك إصدار قـوانني حتكـم جوانـ        

، املتعلق باحتـرام صكوك معينــة مـن صـكوك القـانون           ٢٠٠٢/٤قانون املنطقة اإلدارية اخلاصة     
واالجتـار باملنتجـات أو البضـائع       ) ٢٠املـادة   (الدولـي، تقدمي اخلدمات غري العسكرية احملظــورة        

ـــرها لالســتعمال   ، واســتعمال األ)٢١املــادة (احملظــورة  رصـــدة املفــروض عليهــا احلظــر أو توفي
وتـــوفري األســـلحة احملظـــورة أو املعـــدات املتعلقـــة هبــــا وتقـــدمي املســـاعد الســـوقية ) ٢٢املـــادة (

 ).٢٣املادة (العسكرية احملظورة أو اخلدمات ذات الطابع العسكـري 
 : من منطوق القرار٦الفقرة  - ٤ 

قابـة الوطنيـة سـيفيد يف تنفيـذ هـذا القـرار ويدعــو               يقــر بأن وضع قوائم فعالــة للر       
مجيــع الــدول األعضــاء إىل أن تسعــــى، عنــد الضــرورة، إىل وضــع هــذه القــوائم يف أقــرب  

 فرصة؛
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وحسـب ما سبق بيانــه، تـُـلحق جبميع قوانني مراقبة الصـادرات الـيت سنـَّــتها احلكومـة       
جيــة والكيميائيــة وجمــال القــذائف قــوائم مراقبــة الصــينية وطبقتـهـــا يف اجملــاالت النوويــة والبيولو

وتعتمد القوائم املذكورة اعتمادا كـامال علـى منهجيــة آليــات مراقبـة الصـادرات                . مرتبطة هبــا 
املعتمــدة مــن تكــتالت متعـــددة اجلنســيات مثــل جلنــة زانغـــر وجمموعــة مـــورِّدي املــواد النوويــة   

 :وعلى وجــه التحديــد. ذائــفوفريق أستـراليا ونظام مراقبة تكنولوجيا الق
تتطابق كليـا قوائم املراقبـة امللحقــة بأنظمــة الصـني املتعلقـة مبراقبـة الصـادرات النوويـة                  

ومراقبــة صــادرات األصــناف النوويــة املزدوجــة االســتخدام والتكنولوجيــات املتصــلة هبـــا، مــن   
. وعـة مــورِّدي املـواد النوويـة       حيث نطــاق رقابتـها، مـع القـوائم الـيت أعدهتــا جلنـة زانغــر وجمم                 

 .ويتـم تعديلها تبعـا ملا يطـرأ من تغيريات على تلك القوائــم
تضـم قائمة املراقبة امللحقـة بأنظمة مجهوريـة الصـني الشـعبية املتعلقـة مبراقبـة صـادرات                  

عـن  العوامل البيولوجية املزدوجة االستخدام واملعدات والتكنولوجيـات املتصـلة هبـــا، الصـادرة              
ــة الصــينية يف تشــرين األول   ــوبر /احلكوم ـــه  ٢٠٠٢أكت ــا جمموع ـــبات   ٧٩، م ــواع مسب ــن أن  م

 فئــات عامــة مـن املعـدات املزدوجــة االسـتخدام            ٧ مـن أنـواع التكسينــات و         ١٧األمراض و   
وما يتعلـق هبا من تكنولوجيات، مبا يف ذلـك مسبـبــات األمــراض البشـرية واألمـراض البشـرية                   

ــة وم- ــات        احليواني ـــة والكائن ــواد اجليني ـــة وامل ـــراض احليوانيـ ـــة واألم ــراض النباتيـ ـــات األم سبب
. احملـــوَّرة وراثيـــا واملعــدات البيولوجيــة املزدوجــة االســتخدام ومــا يتعلــق هبــا مــن تكنولوجيــات 

 .ختتلـف القائمـة إمجاال، من حيث نطاق رقابتهـا، عن قائمة فريق أستـراليا وال
حلاليـة ملراقبـة املـواد الكيميائيـة واملعـدات والتكنولوجيـات قائمـة          وتضم قـوائم الصـني ا      

املواد الكيميائية اخلاضعة للمراقبة من خمتلف الفئـات، وقائمـة اإلضافات للمواد الكيميائيـة مـن      
الفئة الثالثـة، وقائمـة املراقبـة امللحقــة بالتـدابري املتعلقـة مبراقبـة صــادرات مـواد كيميائيـة معينــة                       

مـن املـواد   ) فئـــة ( نوعـا ٦٣وتضـم هذه القوائم جمتمعـة . ت والتكنولوجيات املتصلة هبـا   واملعدا
وتـتـــساوى القــوائم مــن حيــث  .  أنــواع رئيســية مــن املعــدات والتكنولوجيــات ٩الكيميائيــة و 

 .نطاق مراقبتها مع قوائم فريق أستـراليا
عبية املتعلقـة مبراقبـة صـادرات    تشتمل قائمة املراقبة امللحقـة بأنظمة مجهورية الصني الش        

يشـمل اجلـزء األول القـذائف       . القذائـف واألصنـاف والتكنولوجيات املتصلة هبــا علـى جــزأين         
مبــا فيهــا القــذائف التســيارية والقــذائف االنســيابية والصــواريخ  (وغريهــا مــن أنظمـــة اإليصــال  

زء الثــاين األصـــناف  ويشــمل اجلــ  . ومعــداهتا وتكنولوجياهتـــا اخلاصــة  ) والطــائرات بــال طيـــار   
مكونـات مركبـات    : والتكنولوجيات املتعلقة بالقذائف، وينقسـم إىل فئـات تســع رئيسية هــي         

العودة وقطع غيارها وما يتعلـق هبـا مـن تكنولوجيـات؛ ومكونـات نظــم الـدفع وقطـع غيارهـا                     
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 الصـلبة؛  وما يتعلق هبـا مـن تكنولوجيـات؛ وأنـواع وقـود الـدفع السائلــة؛ وأنـواع وقـود الـدفع            
ومعدات أنظمـة التوجيــه واملراقبـة وقطـع غيارهـا ومـا يتعلـق هبـا مـن تكنولوجيـات؛ ومعـدات                      
الكشـف عن اهلدف واألنظمـة اإللكترونية؛ واملــواد؛ والتكنولوجيا واملعـدات املتعلقـة بتصـميم             

يـث  وتتماثــل القائمـة مـن ح      . القذائف والصواريخ واختبارها؛ ومعـدات وتكنولوجيـا اإلنتــاج        
 .نطـاق املراقبة مع قائمـة نظـام مراقبة تكنولوجيا القذائـف

  من منطـوق القــرار٨الفقرة  - ٥ 
 :يدعـو مجيع الدول إىل ما يلــي 
تعزيز االعتماد العاملي للمعاهدات املتعددة األطـراف الـيت دخلـت أطرافـا              )أ( 

 الكيميائيـة، وتنفيـذ تلـك       فيها وهتدف إىل منـع انتشـار األسـلحة النوويـة أو البيولوجيـة أو              
 املعاهدات تنفيذا كامال، وتعزيزها حسب الضـرورة؛

اعتماد قواعد وأنظمـة وطنيـة، حيثما مل حيدث ذلك بعـد، لكفالة االمتثال            )ب( 
 اللتـزاماهتا القائمة مبوجب املعاهدات املتعددة األطراف الرئيسية املتعلقة بعدم االنتشار؛

ــددة األطــراف،     شــاركت الصــني مشــاركة مكثفــ    ــع االنتشــار متع ـــة من ــاء آليـ ـة يف بن
كمـا وقعــت الصـني مجيـع املعاهـدات الدوليـة       . وشجعـت بفعاليـة مواصـلة حتسـينها وتطويرهـا        

 .املتعلقة بعـدم االنتشار وتدعم تكثيف اجلهـود الدولية الراهنـة من أجل عـدم االنتشار
لوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  إىل ا١٩٨٤ انضــمت الصــني ســنة ،ويف اجملــال النـــووي 

وتشارك بفاعلية يف أنشطــة الوكالـة اهلادفــة إىل تعزيـز االسـتخدامات السلميـــة للطاقـة الذريـة                    
 إىل اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد  ١٩٨٨وانضــمت الصــني عــام . وتقويـــة الضــمانات بــذلك

 إىل ١٩٩٢ضــمت عـــام كمــا ان. النوويــة وشــاركت بنشـــاط يف أعمــال تنقيـــح تلــك االتفاقيــة 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، واضطلعـت بـدور حيوي يف مفاوضـات معاهـدة احلظـر               
ـــة        ــدان الــيت وقعـــت علــى املعاهــدة سن ـــل البل ــة وكانــت ضمـــن أوائ الشــامل للتجــارب النووي

 ١٩٩٨ووقـَّــعت الصـني عـام       . ١٩٩٧وأصبحـت الصيـن عضـوا يف جلنة زانغـر عـام         . ١٩٩٦
وتوكــول اإلضــايف لالتفــاق بــني الصــني والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن أجــل تطبيــق     الرب

 اإلجـراءات القانونيـة الداخليـة الضـرورية         ٢٠٠٢وأكملــت رمسيـا عـام       . الضمانات يف الصـني   
 إىل جمموعـة مـورِّدي املـواد        ٢٠٠٤مـايو   / أيار ٢٧وانضمت الصني يف    . لبـدء نفاذ الربوتوكول  

الصني على حنو متسـق جهود البلدان املعنية من أجل إنشاء منـاطق خاليـة مـن             وتدعـم  . النووية
ــة      ــات الطوعي ــى أســاس املفاوضــات واالتفاق ــة عل ــلحة النووي ــذلك   . األس ـــت الصــني ك ووقـع

وصدَّقـــت علــى الربوتوكــوالت امللحقـــة مبعاهــدة حظــر األســلحة النوويــة يف أمريكــا الالتينيــة    
ومعاهــدة إنشـــاء منطقـــة خاليــة مــن األســلحة  ) تالتيلولكــومعاهــدة (ومنطقــة البحــر الكــارييب 
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ومعاهدة إنشاء منطقة خالية مـن األسـلحة        ) معاهدة راراتونغا (النووية يف جنوب احمليط اهلادئ      
والتـزمت الصـني صراحــة بـالتوقيع علـى املعاهـدة املتعلقـة             ). معاهدة بليندابا (النووية يف أفريقيا    

ـــا   ــة جنــوب شــرق آسي ـــة منطق ــة   بإقام ــة مــن األســلحة النووي ــة خالي ــانكوك ( منطق ) معاهــدة ب
 .ودعمت املبادرة من أجل إنشـاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيــا

، دأبـــت الصيـــن علــى التقيـُّـــد الصــارم بالتـــزاماهتا الناشئـــة عــن   ويف اجملــال البيولوجـــي 
ــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس األســلحة البكتري   ــة اتفاقي ــة(ولوجي ـــمية ) البيولوجي والسـُّ

، وامتنعـت عـن تقـدمي أي دعــم          ١٩٨٤وتدمري تلك األسلحة منذ انضمامها إىل االتفاقية عـام          
. أو تشجيـع أو معونـة ألي بلـد يهـدف استحداث أسلحة بيولوجية أو تطـوير وسـائل إيصـاهلا            

نــات اإلعــالن املتعلــق  علــى أن تقـــدم ســنويا إىل األمــم املتحــدة بيا١٩٨٨وواظبـــت منــذ عــام 
بتــدابري بنـــاء الثقــــة عمـــال بقــرار مــؤمتر اســتعراض اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس  

ومــع إصــدار وإنفــاذ . والسـُّـــمية وتــدمري تلــك األســلحة) البيولوجيــة(األســلحة البكتريولوجيــة 
ــة الصــني الشــع        ـــي جلمهوري ــانون اجلنائ ــث للق ــديل الثال ــل التع ـــة مث ــوانني وأنظم ـــة ق بية وأنظم

مجهوريــة الصــني الشــعبية املتعلقــة مبراقبـــة صــادرات العوامــل البيولوجيــة املزدوجـــة االســتخدام  
مــن  واملعــدات والتكنولوجيــات املتصــلة هبــا وقــانون مجهوريــة الصــني الشــعبية املتعلــق بالوقايــة  

 الصـينية   األمراض املعدية ومكافحتها وأنظمة معاجلة طوارئ الصحة العمومية، تسعى احلكومة         
إىل الوفاء بأمانة بالتزاماهتا يف إطار أحكام اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس األسـلحة             

 .والسمية وتدمري تلك األسلحة) البيولوجية(البكتريولوجية 
، أســهمت الصــني علــى حنــو إجيــايب يف مفاوضــات اتفاقيــة حظــر  ويف اجملــال الكيميــائي 

سـلحة الكيميائيـة وتـدمري تلـك األسـلحة ويف إبـرام         استحداث وإنتاج وتكـديس واسـتخدام األ      
. ١٩٩٧ وأودعـت صـك التصـديق عـام     ١٩٩٣فقد وقعت على االتفاقيـة عـام        . تلك االتفاقية 

، أنشأت حكومة الصني فريق عمل قيادي برئاسة نائـب رئـيس وزراء             ١٩٩٧مارس  /ويف آذار 
حة الكيميائيـة، وأنشـأت مكتبـا       جملس الدولة معين بأداء التزامات الصني يف إطار اتفاقيـة األسـل           

ــذكور    ــادي امل ــق العمــل القي ــة  (لفري ــذ االتفاقي ــة لتنفي ــة الوطني ــادي  ) اهليئ ــذ االعتي ــا بالتنفي مكلف
كمــا مت إنشــاء هيئــات تنفيــذ علــى . لاللتزامــات الناشــئة عــن االتفاقيــة يف خمتلــف أرجــاء الــبالد

وعمــال .  الــبالد بكاملــهامســتوى املقاطعــات ُتشــكل جمتمعــة نظــام تنفيــذ حمكــم اإلدارة يغطــي 
ــها        ــها يف وقت ــة والســنوية بكامل ــات األولي ــف اإلعالن ــدمت الصــني خمتل ــة، ق . بأحكــام االتفاقي

 مهمة تفتـيش مـن      ٨١، ستكون الصني قد استضافت      ٢٠٠٤سبتمرب  /وحبلول هناية شهر أيلول   
 .منظمة حظر األسلحة الكيميائية
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ــذائف   ــال الق ــدو    ويف جم ــع ال ــود اجملتم ــدعم الصــني جه ــار   ، ت ــدم انتش ــة إىل ع يل الرامي
القــذائف ومــا يتعلــق هبــا مــن تكنولوجيــات ومــواد، وتتــبىن موقفــا إجيابيــا ومنفتحــا جتــاه مجيــع   

وشاركت الصني على حنـو بنـاء       . املقترحات الدولية الرامية إىل تعزيز آلية عدم انتشار القذائف        
، ويف املناقشــات الدوليــة يف عمــل فريــق األمــم املتحــدة للخــرباء احلكــوميني املعنــيني بالقــذائف  

حول مشروع املدونة الدولية لقواعد السـلوك ضـد انتشـار القـذائف التسـيارية ومقتـرح إنشـاء         
 .نظام عاملي ملراقبة القذائف

 
طراف، ال سيما يف إطار الوكالة      ألجتديد وتنفيذ التزامها بالتعاون املتعدد ا      )ج( 

ميائيــة واتفاقيــة األســلحة البيولوجيــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة حظــر األســلحة الكي
والتكسـينية، بوصـفها وسـائل هامـة يف السـعي إىل حتقيـق أهـدافها املشـتركة يف جمـال عـدم           

 االنتشار، ويف تشجيع التعاون الدويل لألغراض السلمية؛
تويل احلكومة الصينية قدرا كـبريا مـن االهتمـام بالتعـاون الـدويل حـول عـدم االنتشـار              

 .ون التزاماهتا الناشئة عن اتفاقيات عدم االنتشار الدوليةوتؤدي دون هتا
وتــدعم الصــني بفاعليــة أنشــطة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يف جمــاالت الضــمانات  

 ووقعـت  ١٩٨٤فقـد انضـمت إىل الوكالـة عـام          . وتعزيز االستخدامات السلمية للطاقة الذريـة     
ــانون األول ــمرب /يف كـ ــول اإل١٩٩٨ديسـ ــة  علـــى الربوتوكـ ــمانات الوكالـ ــز ضـ ــايف لتعزيـ . ضـ

ــا يف آذار ــارس /وأكملـــت رمسيـ ــاذ   ٢٠٠٢مـ ــرورية إلنفـ ــة الضـ ــة الداخليـ ــراءات القانونيـ  اإلجـ
الربوتوكـــول اإلضـــايف، لتصـــبح بـــذلك أول دولـــة متتلـــك الســـالح النـــووي يـــتم فيهـــا إنفـــاذ   

 .الربوتوكول اإلضايف
كمـا تقـدم    . للوكالـة وتدعم الصني وتشارك بنشاط يف أنشـطة التعـاون الـتقين الـدويل               

. سنويا مسامهات كاملة ويف وقتها لصاحل صـندوق التعـاون التكنولـوجي طبقـا لنصـيبها املقـرر                 
واستنادا إىل مبدأ املشاركة اإلجيابية والتبادل املفتوح تقدم الصني، يف ذات الوقت الذي تتلقـى               

لـة يف جمــال التعــاون  فيـه املســاعدة مـن الوكالــة، الـدعم البشــري واملــادي واملـايل ألنشــطة الوكا    
 مليـون دوالر مـن دوالرات   ١٣، أسـهمت الصـني مبـا ينـاهز     ٢٠٠٣وحبلول هنايـة عـام    . التقين

مبــا يف ذلــك مســامهات مبوجــب اتفــاق التعــاون (الواليــات املتحــدة يف صــناديق التعــاون الــتقين 
 عـام  وإضـافة إىل ذلـك، زودت الصـني الوكالـة قبـل     ). اإلقليمي ومسامهات من خارج امليزانيـة  

ــغ   ٢٠٠٢ ــها مببل ــدر قيمت ــدات تق ــات املتحــدة،   ٨ ٧٦٣ ١٠٠ مبع ــن دوالرات الوالي  دوالر م
كما اسـتقبلت الصـني علـى       .  خبريا إىل دول أخرى أعضاء بالوكالة      ٦٤٦وأوفدت ما جمموعه    

 من املوظفني التقنيني األجانـب لتلقـي التـدريب أو يف إطـار الزيـارات                ٢٢٧أرضها ما جمموعه    
الصــــــني التــــــدريب املتخصــــــص عــــــن طريــــــق وكــــــاالت متعاقــــــدة ووفــــــرت . العلميــــــة



 

04-56135 19 
 

S/AC.44/2004/(02)/4  

شخصـا مـن رعايـا دول أخـرى أعضـاء بالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ممـا                      ٩١٨ جمموعه ملا
. يعين أهنا قدمت مسامهتها اخلاصة يف استخدام تنمية الطاقة الذريـة مـن أجـل السـالم يف العـامل       

. مام الصني إىل الوكالة الدولية للطاقة الذريـة   ويوافق هذا العام الذكرى السنوية العشرين النض      
لذا ختطط الصني لتقدمي مزيد من املسامهات اإلضافية إىل الوكالة لتربهن على دعمهـا ألنشـطة                
الوكالة يف جمال التعاون التقين، كما تساعد الدول النامية يف جمـال االسـتخدام السـلمي للطاقـة      

 .الذرية
 مببادئ االحترام املتبادل من أجل السـيادة واملسـاواة          ويف هناية املطاف، تتمسك الصني     

ــة مبوجــب       ــة الذري ــدويل يف جمــال االســتخدام الســلمي للطاق ــة التعــاون ال ــافع وتنمي ــادل املن وتب
ففــي الوقــت الــراهن، وقعــت الصــني اتفاقــات بــني  . ضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

 بلـدا مـن بينـها       ١٦مي للطاقـة الذريـة مـع        احلكومات بشأن التعـاون يف جمـال االسـتخدام السـل          
ــان واالحتــاد الروســي وفرنســا        ــة والياب ــا االحتادي ــة أملاني ــة ومجهوري ــات املتحــدة األمريكي الوالي
ومجهورية كوريا، ممـا وفـر أسسـا متينـة للتبـادل والتعـاون بـني الصـني وتلـك البلـدان يف اجملـال                         

 .النووي
عــاون مــع البلــدان الناميــة مشلــت تبــادل وبــدأت الصــني طائفــة واســعة مــن التبــادل والت 

زيارات املوظفني والتعريف باملعدات والتكنولوجيا والعالقات االقتصـادية والتجاريـة، ممـا أدى             
وصّدرت الصني مواد نووية إىل بلدان مثـل الواليـات املتحـدة واليابـان              . إىل نتائج مثمرة للغاية   

ــة     ــا حمطــات الطاق ــدا، واســتوردت معــدات وتكنولوجي ــدا    وكن ــا مــن فرنســا وكن ــة تباع النووي
وبوصفها دولة نامية ذات قدرة صناعة نووية معتـرف هبـا،           . وروسيا واليابان ومجهورية كوريا   

تــويل الصــني اهتمامــا كــبريا للتعــاون مــع البلــدان الناميــة، وتواصــل ســعيها جاهــدة لتقــدمي            
لتعــاون القــائم مــع ومــن بــني النمــاذج ا. بوســعها مــن مســاعدة إىل البلــدان الناميــة األخــرى مــا

ــدات        ــاعالت مصــغرة ذات مول ــة يف شــامشا، وتصــدير مف ــة النووي ــاء حمطــة للطاق باكســتان لبن
وتنشـط  . نيوترونية إىل بلدان مثل غانا واجلزائر، ومساعدة غانا على بناء مركز ملعاجلـة األورام           
جيــا النوويــة احلكومــة الصــينية يف جمــال دعــم خمتلــف األنشــطة الراميــة إىل تعزيــز تنميــة التكنولو

فقـد رعـت بنجـاح املـؤمتر النـووي الثالـث عشـر حلـوض                . واالستخدام السـلمي للطاقـة الذريـة      
 يف شــنجان، وكانــت تلــك هــي املــرة  ٢٠٠٢أكتــوبر /احملــيط اهلــادئ املعقــود يف تشــرين األول

ابيـة  لقد كانت الدعوة إىل عقد املؤمتر مسامهة إجي      . الثانية اليت ترعى فيها الصني مثل هذا املؤمتر       
 .يف تنمية االستخدامات السلمية للطاقة الذرية يف تلك املنطقة ويف العامل

وتويل احلكومة الصينية قدرا كبريا من األمهية لعمل منظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة                
وأنشــأت الصــني، وفــاء بالتزاماهتــا الناشــئة عــن اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة،  . وتدعمــه بنشــاط

ذ الـتقين وقـدمت كافـة أنـواع البيانـات األوليـة والسـنوية يف وقتـها وبشـكل          مكاتب هليئة التنفي  
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سـبتمرب  /ن املنظمـة املـذكورة حـىت أيلـول        مـ  مهمـة تفتـيش      ٨١كما جنحت يف استضافة     . كامل
اهتماما بالغا للتعاون الدويل وتسعى جاهدة مـن أجـل النـهوض            وتويل الصني كذلك    . ٢٠٠٤

ة وبالتعــاون الــدويل يف امليــدان الكيميــائي لبلــوغ أهــداف بالتجــارة يف جمــال الصــناعة الكيميائيــ
وتشـارك  . التنمية االقتصـادية والتكنولوجيـة وحتقيـق السـالم بـني الـدول األطـراف يف االتفاقيـة                 

الصني بفاعلية يف أنشطة املنظمة حيث عقدت بالتعـاون مـع أمانتـها التقنيـة، دوريت تـدريب يف             
ــذلك حــول تنفيــذ االتفاقيــة علــى املســتوى       الصــني لصــاحل املفتشــني ومــؤمترين يف ال    صــني ك

، بــبكني ٢٠٠٤ســبتمرب /كمــا عقــدت الصــني، بالتعــاون مــع املنظمــة، يف أيلــول      . اإلقليمــي
 .االجتماع اإلقليمي الثاين للهيئات الوطنية للدول األطراف الواقعة بآسيا

ــة حظــ          ــا الناشــئة عــن اتفاقي ــى حنــو صــارم بالتزاماهت ــد عل ــى التقي ــت الصــني عل ر ودأب
ــة     ــاج وتكــديس األســلحة البكتريولوجي ــة(اســتحداث وإنت ــك   ) البيولوجي ــدمري تل والســمية وت

 على أن تقـدم     ١٩٨٨كما واظبت منذ عام     . ١٩٨٤األسلحة منذ انضمامها إىل االتفاقية عام       
سنويا إىل األمم املتحدة بيانات اإلعالن املتعلق بتدابري بنـاء الثقـة عمـال بقـرار مـؤمتر اسـتعراض          

وسامهت الصني حبماس يف اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل حتسـني فعاليـة تلـك                 . ية املذكورة االتفاق
ــة ــة ويف      . االتفاقي ــا شــاركت بنشــاط يف املفاوضــات بشــأن الربوتوكــول اإلضــايف لالتفاقي كم

 . الشؤون الدولية املتعلقة هبا
ملعــدات وتعتقــد الصــني أنــه نظــرا للطبيعــة املزدوجــة االســتخدام العديــد مــن املــواد وا     

والتكنولوجيات املسـتخدمة يف امليـادين النوويـة والبيولوجيـة والكيميائيـة والفضـائية، يظـل مـن                  
األمهية مبكان أن توازن مجيع البلدان يف أثناء تنفيذ سياساهتا املتعلقـة بعـدم االنتشـار، بـني عـدم                    

. ذات الصـلة  االنتشار والتعاون الدويل مـن أجـل االسـتخدام السـلمي للتكنولوجيـات املتقدمـة                
ويف هــذا الشــأن، تــرى الصــني أنــه، يف حــني أن مــن الضــروري ضــمان حقــوق كافــة البلــدان، 

ســيما الناميــة منــها، يف اســتعمال وتقاســم املنجــزات واملنتجــات العلميــة والتكنولوجيــة          وال
املزدوجة االستخدام ألغراض سلمية مع مراعاة االمتثال التام ألهداف عدم االنتشار، فـإن مـن       

 .وري كذلك منع أي بلد من هنج طريق االنتشار بذريعة االستخدامات السلميةالضر
ــر الصــناعة واجلمهــور وإعالمهمــا      )د(  رســم الســبل املالئمــة للعمــل مــع دوائ

 عليهما مبوجب هذه القوانني؛ بااللتزامات الواقعة
ياسـات  اختذت احلكومة الصينية العديد من التدابري الفعالة والعمليـة لضـمان تنفيـذ الس              

ذات الصلة بعدم االنتشار وقـوانني وأنظمـة مراقبـة الصـادرات وإجنازهـا يف األنشـطة التشـغيلية                   
 .للشركات
فمن ناحية، تعمل احلكومة فور إصدار ما يتصل بذلك من قانون أو أنظمة على نشـر                 

ليــة وُتنشــر النصــوص الكاملــة للمعاهــدات الدو. األنبــاء املتعلقــة بــه يف وســائل اإلعــالم الوطنيــة
ذات الصلة والقوانني واألنظمة والقوانني احملليـة املتعلقـة باملراقبـة وقـوائم املراقبـة يف املنشـورات           
ــة         ــة، وشــركات التجــارة اخلارجي ــدوائر احلكومي ــت لل ــع اإلنترن ــى مواق ــة واخلاصــة، وعل املهني
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وتــوفر هــذه اإلعالنــات ظروفــا مالئمــة ملــن يشــتغلون بقطــاع التصــدير  . ومؤسســات البحــوث
وتتخـذ كـذلك الـدوائر احلكوميـة املختصـة املعنيـة            . عين لالطالع علـى الـنظم وقـوائم املراقبـة         امل

تدابري فعالة تفرض على الشركات والوكاالت العاملة يف القطاع احترام األنظمة وفقا ملـا ميليـه         
الضمري املهين، ونشر املعلومات عن طريق تنظيم حماضرات حول التشريعات، وعقد الـدورات             

يبيــة واحللقــات الدراســية، وتوزيــع الكراســات اجملانيــة، وإســداء املشــورة التجاريــة لصــاحل  التدر
شركات التصدير الرئيسية إعالما هلا مبضامني القوانني واألنظمة وإجراءات فحـص الصـادرات           
وإجازهتــا، ممــا يــدعم الــوعي لــدى الشــركات بعــدم االنتشــار ويؤصــل ثقافــة االمتثــال واإلنفــاذ 

 .نالصارم للقانو
ومــن ناحيــة أخــرى، يتحــتم علــى الشــركات العاملــة يف قطــاع التصــدير، إىل جانــب     

تبادر به من احترام وامتثال صارم للقـوانني واألنظمـة احلكوميـة املعنيـة مبراقبـة التصـدير، أن                    ما
تقدم دعمها الفعلي لعمل الدوائر احلكوميـة املختصـة يف جمـال إنفـاذ مراقبـة الصـادرات، مبـا يف          

ادرة بـإبالغ الــدوائر احلكوميــة املختصـة عــن أيـة حــاالت انتشــار ُيشـتبه فيهــا، ودعــم     ذلـك املبــ 
أعمال التحريات ومجع األدلة ذات الصـلة، إضـافة إىل حتمـل كامـل املسـؤولية عـن الصـادرات                   

 .املخالفة لألنظمة
وأقامت حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة خطـط تطـوير خارجيـة وأنشـطة                 

ت، بينها إصدار إشـعارات جتاريـة، إلعـالم أعضـاء املهنـة بـبعض املتطلبـات الـيت                   لزيارة الشركا 
ــة اخلاصــة        ــغ اإلداري ــغ كون ــة هون ــة منطق ــا ضــمن نظــام مراقب ــال هل ــهم االمتث ــد . ينتظــر من وعن

االقتضاء، ميكن حلكومة املنطقة اإلدارية اخلاصـة أن تـنظم حماضـرات وحلقـات دراسـية لتقـدمي                  
ف القطاعـــات الصـــناعية حـــول نظـــام املنطقـــة املتعلـــق بالضـــوابط املعلومـــات للعـــاملني مبختلـــ

وعـالوة علـى    . االستراتيجية للتجارة، وكذلك إجراء مناقشات بني اجملموعات ملواضيع حمـددة         
ذلك، أنشأت حكومة املنطقة اإلدارية اخلاصة موقعـا علـى اإلنترنـت حـول نظـام مراقبـة جتـارة                 

سلحة الكيميائية يف هونغ كونغ، من أجل تسـهيل إطـالع           املواد االستراتيجية وتنفيذ اتفاقية األ    
 .الشركات واألفراد على آخر املتطلبات واملستجدات بالنسبة ملا يهمهم من فئات املواد

ــدم          ــة بع ــة املتعلق ــة اخلاصــة الشــركات باألنظم ــاو اإلداري ــة ماك ــة منطق ــغ حكوم وتبل
 .االنتشار من خالل اإلطار القانوين املبني أعاله

 
  من منطوق القرار٩فقرة ال - ٦ 

يدعو مجيع الدول إىل تعزيز احلوار والتعاون يف جمال عدم االنتشار ملواجهة اخلطـر      
 الذي ميثله انتشار األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، ووسائل إيصاهلا؛

د ترى الصني أنه ينبغي معاجلة مسائل االنتشار بالطرق السياسـية والدبلوماسـية وتؤكـ              
علــى أمهيــة احلــوار والتعــاون مــع البلــدان األخــرى بشــأن عــدم االنتشــار، وتشــترك بنشــاط يف   

وتشترك الصني على حنـو متـواتر يف مناقشـات ومبـادالت ثنائيـة حـول عـدم االنتشـار                    . كليهما
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وضــوابط الصــادرات مــع بلــدان مثــل الواليــات املتحــدة واالحتــاد الروســي وبريطانيــا العظمــى   
ــا واالحتــا ــران وأملاني ــا وباكســتان وإي كمــا تنمــى بنشــاط عالقــات يف جمــال   . د األورويب وتركي

آليات مراقبة الصادرات مع العديد من البلـدان، وانضـمت إىل جمموعـة مـوردي املـواد النوويـة                   
 عـن نيتـها االنضـمام إىل نظـام          ٢٠٠٣سـبتمرب   /وأعلنت الصني يف أيلـول    . ٢٠٠٤مايو  /يف أيار 

/ فربايـر وحزيـران  /قدت مباحثات منفصلة مـع النظـام يف شـباط    وع. مراقبة تكنولوجيا القذائف  
، عقدت الصني مفاوضات ناجحة يف فيينـا مـع اتفـاق            ٢٠٠٤أبريل  /ويف نيسان . ٢٠٠٤يونيه  

واســنار بشــأن مراقبــة تصــدير األســلحة التقليديــة والبضــائع والتكنولوجيــات ذات االســتعمال   
 .فريق أسترالياكما حتتفظ الصني باتصاالت ومبادالت مع . املزدوج
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من أجل مواصلة التصـدي لـذلك اخلطـر، يـدعو مجيـع الـدول إىل اختـاذ إجـراءات              
تعاونية، وفقا لسلطاهتا القانونيـة وتشـريعاهتا الوطنيـة ومبـا يتسـق مـع القـانون الـدويل، ملنـع                  

ــة أو ا     ــة أو الكيميائي ــار غــري املشــروع باألســلحة النووي ــة ووســائل إيصــاهلا   لاالجت بيولوجي
 يتصل هبا من مواد؛ وما

. تعارض الصني انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا وما يتعلق هبا مـن مـواد               
وتكــافح حبــزم، عمــال بالتشــريعات الوطنيــة والدوليــة ذات الصــلة، االجتــار غــري املشــروع هبــذه  

اذ القانون، يف إطار القانون الـدويل، مـع         وعكفت على تبادل املعلومات والتعاون يف إنف      . املواد
 .البلدان األخرى املهتمة بذلك

يزيد من تعزيز وتوطيد التعـاون      ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠وتعتقد الصني أن قرار جملس األمن        
الدويل على أساس القانون الدويل الراهن من أجـل الوصـول إىل حـل مناسـب ملشـكلة االجتـار                    

وســائل إيصــاهلا ومــا يتعلــق هبــا مــن مــواد مــن جانــب غــري املشــروع بأســلحة الــدمار الشــامل و
والغايـة  . أطراف فاعلة غـري حكوميـة واحليلولـة دون مزيـد مـن انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل                   

األساسية من عدم االنتشـار هـي اسـتتباب وتعزيـز السـالم واالسـتقرار واألمـن علـى املسـتويني                     
ية وتوطيد التعاون الدويل يف هـذا الشـأن   وهلذا السبب، تدعو الصني إىل تنم. الدويل واإلقليمي 

علــى أســاس املســاواة والثقــة واالمتثــال الصــارم للقــانون الــدويل، مــع إعمــال احلــوار لتســوية      
وال تؤيــد الصــني اســتخدام القــوة العســكرية لتســوية قضــايا عــدم        . الصــراعات ذات الصــلة 

 .االنتشار
 
 


