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جلنة جملس األمن املنـشأة عمـال بـالقرار         
٢٠٠٤ (١٥٤٠(   

 موجهــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٥أكتـــوبر / تــشرين األول ٦مــذكرة شــفوية مؤرخـــة     
 اللجنة من البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى األمم املتحدة

 
دي البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى األمم املتحدة أطيب حتياـا إىل رئـيس جلنـة جملـس                  
 إىل مذكرتــه الــشفوية املؤرخــة هــي إذ تــشري، و)٢٠٠٤ (١٥٤٠نــشأة عمــال بــالقرار األمــن امل

 أن حتيــل إليــه املعلومــات التكميليــة لتقريــر أوكرانيــا مبوجــب  يــشرفها، ٢٠٠٥يوليــه / متــوز١٨
 ).انظر املرفق) (٢٠٠٤ (١٥٤٠ من قرار جملس األمن ٤الفقرة 

لمعلومــات اإلضــافية املتعلقــة  كومــة أوكرانيــا علــى اســتعمال اللجنــة ل وال اعتــراض حل 
 .باخلطوات اليت اختذا أوكرانيا يف جمال عدم االنتشار
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إىل  املوجهــة ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٦مرفــق املــذكرة الــشفوية املؤرخــة   
 من البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى منظمة األمم املتحدةرئيس اللجنة 

 
 ]بالروسية: األصل[

 
 يف إطــار تنفيــذ القــرار اأوكرانيــلــق بــالتقرير الــذي قدمتــه معلومــات تكميليــة تتع  

  الصادر عن جملس األمن١٥٤٠
 

 ٢الصفحة   
 ؛“ اموعة األسترالية- ٦ ”:تضاف عبارة، العمود الرابع، ١٤النقطة  
ــة   ــع، ١٥النقطـ ــود الرابـ ــ، العمـ ــ”:  الـــنص التـــايلذفحيـ ــة الوفـ اء مبتطلبـــات اموعـ
 .“األسترالية

 
 ١٠الصفحة   

 ١٥٢٥يـنص القـرار احلكـومي رقـم     ” :التـايل  الـنص  رج، العمود الرابع، يـد ١لنقطة ا 
 علــى أن تطبيــق نظــام حــصر ومراقبــة إنتــاج املــواد  ١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ 

  للحـصول علـى إذن مبمارسـة أنـشطة         ماهلا وختزينها ونقلها يمثل شرط ضـروري      النووية واستع 
 ؛“ويةيف جمال استعمال الطاقة النو

كــراين علــى و التــشريع األنصيــ” :التــايل الــنص رج، العمــود الــسادس، يــد١النقطــة  
 .تدابري تضمن تنفيـذ االلتزامـات الـيت جيـب التقيـد ـا يف جمـال حـصر املـواد النوويـة وختزينـها           

شـركة أو مؤسـسة   عـضو يف    وتشتمل مدونة املخالفات اإلدارية على أحكام تنص على أن أي           
 ؛“غرامةب يعاقبلقواعد اينتهك أو منظمة 
االلتزامــات يف جمــال حــصر املــواد ” :يــدرج الــنص التــايل، العمــود الرابــع، ٢النقطــة  

 مبوجـب   أُقـرت النووية محددة يف القواعد املُنظّمة حلصر املواد النووية ومراقبتها يف املنشآت، و           
ديـسمرب  / كـانون األول  ٢٤ املؤرخ   ١٩٣األمر القانوين لوزارة محاية البيئة واألمن النووي رقم         

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٥ بتـاريخ    ١٨/٣٣١١رقـم   (مـسجلة لـدى وزارة العـدل        هي  ، و ١٩٩٨
 ؛“)١٩٩٩

كــراين علــى و التــشريع األنصيــ” :يــدرج الــنص التــايل، العمــود الــسادس، ٢النقطــة  
الفـات  وتـنص مدونـة املخ   .تدابري تضمن تنفيذ االلتزامات يف جمال حصر املواد النووية وختزينها

 ؛“يعاقب بغرامةلقواعد ينتهك اأو منظمة شركة أو مؤسسة عضو يف اإلدارية على أن أي 



S/AC.44/2004/(02)/11/Add.1  
 

05-56326 3 
 

 ١٥٢٥يـنص القـرار احلكـومي رقـم     ” :يـدرج الـنص التـايل   ، العمود الرابع، ٣النقطة  
راقبــة  فيمــا املحــصر وللنظــام أي  علــى أن تطبيــق ١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ 

 للحـصول علـى إذن   هو شـرط ضـروري    لنووية واستعماهلا وختزينها ونقلها     يتعلق بإنتاج املواد ا   
 ؛“مبمارسة أنشطة يف جمال استعمال الطاقة النووية

كـراين علـى   ويـشتمل التـشريع األ  ” :يـدرج الـنص التـايل   ، العمود الـسادس،  ٣النقطة  
ونـة املخالفـات   وتـنص مد  .تدابري تضمن تنفيذ االلتزامات يف جمال حصر املواد النووية وختزينها

 ؛“يعاقب بغرامةلقواعد ينتهك اشركة أو مؤسسة أو منظمة عضو يف اإلدارية على أن أي 
 ١٥٢٥يـنص القـرار احلكـومي رقـم     ” :يـدرج الـنص التـايل   ، العمود الرابع، ٤النقطة  
راقبـة يف جمـال     املحـصر و  للنظـام   أي   علـى أن تطبيـق       ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ  

ــوا  ــاج امل ــها   إنت ــها ونقل ــة واســتعماهلا وختزين ــود النووي ــى إذن   شــرط ضــروري ه  للحــصول عل
 ؛“مبمارسة أنشطة يف جمال استعمال الطاقة النووية

كـراين علـى   ويـشتمل التـشريع األ  ” :يـدرج الـنص التـايل   ، العمود الـسادس،  ٤النقطة  
 مدونـة املخالفـات   وتـنص  .تدابري تضمن تنفيذ االلتزامات يف جمال حصر املواد النووية وختزينها

 ؛“يعاقب بغرامةلقواعد ينتهك اشركة أو مؤسسة أو منظمة عضو يف اإلدارية على أن أي 
خيـضع املوظفـون الـذين يـستخدمون      :يـدرج الـنص التـايل   ، العمـود الرابـع،   ٥النقطـة   

علقـة   اخلاصـة املت للرقابـة ، طبقا لإلجراءات املنظمة للرقابةمواد نووية يف إطار مزاولتهم ملهامهم      
ــة  النــشآت األشــغال يف املبوصــول األشــخاص الطبيعــيني إىل   ــة ومبــواد نووي موافــق عليهــا نووي

 ؛“١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٥ املؤرخ ١٤٧١القرار احلكومي رقم مبوجب 
 ١١الصفحة   

يـنظم القـانون املتعلـق باحلمايـة املاديـة       :يـدرج الـنص التـايل   ، العمود الرابـع،  ٧النقطة  
ــة املــسائل     للمنــشآت و ــة والغــازات املُــشعة وغريهــا مــن املــصادر اإلشــعاعية املؤين املــواد النووي

 ؛“املتعلقة حبماية املواد النووية
وترد التدابري الضامنة ألمن املـواد النوويـة أثنـاء اسـتعماهلا وختزينـها ونقلـها يف القواعـد              

 ٣٤األمـر القـانوين رقـم    ها مبوجـب   املوافق علي املُنظّمة للحماية املادية للمواد واملنشآت النووية       
هـي  ،الـصادر عـن الـسلطة املُكلفـة بتنظـيم اـال النـووي، و              ١٩٩٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧املؤرخ  
. ١٩٩٩نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢ بتـاريخ  ٧٤٨/٤٠٤١ لدى وزارة العدل حتت الرقم   مسجلة

 ؛“ونسعى يف الوقت الراهن جاهدين من أجل تطوير هذه القواعد
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ــرار   ــا للق ــم  ووفق ــؤرخ ١١-٤١٨ احلكــومي رق ــسان١٨ امل ــل / ني ــق ١٩٩٦أبري  املتعل
مبراقبــة مؤســسات الدولــة ذات األمهيــة اخلاصــة ومحايتــها، تكلــف وحــدات خاصــة مــن قــوات  

 .األمن التابعة لوزارة الداخلية حبماية املنشآت النووية ومعاهد البحث العلمي وخمترباته
وتــرد التــدابري الــضامنة ألمــن املــواد   :يليــدرج الــنص التــا، العمــود الرابــع، ٨النقطــة  

النووية أثناء اسـتعماهلا وختزينـها ونقلـها يف القواعـد املُنظّمـة للحمايـة املاديـة للمـواد واملنـشآت                     
ــا مبوجــــبالنوويــــة  ســــبتمرب / أيلــــول٢٧ املــــؤرخ ٣٤ األمــــر القــــانوين رقــــم املوافــــق عليهــ
 لـدى وزارة العـدل   هـي مـسجلة   و،الصادر عن الـسلطة املُكلفـة بتنظـيم اـال النـووي،         ١٩٩٩

ونـسعى يف الوقـت الـراهن      . ١٩٩٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢ بتاريخ   ٧٤٨/٤٠٤١حتت الرقم   
 ؛“جاهدين من أجل تطوير هذه القواعد

تترتـب علـى اإلخـالل بااللتزامـات      :التـايل ، العمود السادس، يـضاف الـنص   ٨النقطة  
 مـن   ٢٧٤ و   ٢٦١املادتـان    (للمخـل ـا   ية جنائية   يف جمال احلماية املادية للمواد النووية مسؤول      

 ؛“) اجلنائيالقانون
  :يدرج النص التايل، العمود الرابع، ٩النقطة  
ينــاير / تــشرين الثــاين٢٩ املــؤرخ ١٣٣٢لقــرار احلكــومي رقــم وفقــا ل - ١”  

تنظــيم نقــل املــواد املــشعة داخــل إقلــيم  ب، بــشأن املوافقــة علــى الترتيــب املتعلــق ١٩٩٧
، ١٩٩٣أبريـــل / نيـــسان٣٠ص املـــؤرخ -٢٢٦ا، التوجيـــه احلكـــومي رقـــم أوكرانيـــ

أُنــشئت يف إطــار قــوات األمــن التابعــة لــوزارة الداخليــة وحــدة خاصــة مكلفــة مبراقبــة   
 ومحاية وسائل نقل الوقود النووي اجلديد واملُستعمل املُخصص للمنشآت النووية؛

يـــة أثنـــاء اســـتعماهلا التـــدابري الـــضامنة ألمـــن املـــواد النووبيـــان رد يـــو - ٢  
املوافـق  وختزينها ونقلها يف القواعد املُنظّمـة للحمايـة املاديـة للمـواد واملنـشآت النوويـة                 

الـصادر عـن     ،١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٢٧ املؤرخ   ٣٤ األمر القانوين رقم     عليها مبوجب 
ــرقم          ــدل حتــت ال ــدى وزارة الع ــسجل ل ــووي، واملُ ــيم اــال الن ــة بتنظ ــسلطة املُكلف ال

ــاريخ ٧٤٨/٤٠٤١ ــاين ٢ بت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــراهن   . ١٩٩٩ن ــسعى يف الوقــت ال ون
 ؛“جاهدين من أجل تطوير هذه القواعد

 ١٥٢٥ينص القـرار احلكـومي رقـم    ” :يدرج النص التايل، العمود الرابع، ١٢النقطة  
راقبــة  فيمــا املحــصر وللنظــام أي  علــى أن تطبيــق ١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ 

 للحـصول علـى إذن   شـرط ضـروري   هو  اج املواد النووية واستعماهلا وختزينها ونقلها       يتعلق بإنت 
 ؛“مبمارسة أنشطة يف جمال استعمال الطاقة النووية
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خيـضع املوظفـون الـذين يـستخدمون      :يـدرج الـنص التـايل   ، العمود الرابع، ١٣النقطة  
 اخلاصـة املتعلقـة   للرقابـة ملنظمة ، طبقا لإلجراءات اللرقابةمواد نووية يف إطار مزاولتهم ملهامهم      

، املوافـق   نوويـة ومبـواد نوويـة     النـشآت   امليف  اجلاريـة   نـشطة   األبوصول األشخاص الطبيعـيني إىل      
 ؛“١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٥ املؤرخ ١٤٧١ القرار احلكومي رقم عليها مبوجب

ــع،  ١٥النقطــة   ــايل ، العمــود الراب ــنص الت ــدرج ال ــا للنظــام األساســي ل  :ي ــة ووفق لجن
 املُكلفة بتنظيم اال النووي، الذي متت املوافقة عليه مبوجب املرسـوم الرئاسـي رقـم                احلكومية
، فـإن املـسائل املتعلقـة بتطبيـق الدولـة لنظـام حـصر املـواد         ٢٠٠١مـارس  / آذار٦ املـؤرخ  ١٥٥

 لفـة احلكوميـة املك  لجنـة   الالنووية وبتنظيم احلماية املادية لتلك املـواد، تـدخل ضـمن اختـصاص              
 .“بتنظيم اال النووي

 ١٢الصفحة   
وعرض رئـيس أوكرانيـا   ” :التايل، يضاف النص ٣، العمود الرابع، الفقرة ١٦النقطة  

 بالتـصديق علـى الربوتوكـول اإلضـايف لالتفـاق بـني             يتعلـق مـشروع قـانون     ) رادا(على الربملـان    
انات يف إطار معاهدة عـدم انتـشار   أوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية املتعلق بتطبيق الضم     

 ؛“)٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ بتاريخ ٠٢٩٠رقم (األسلحة النووية 
 ١٣الصفحة   

 :٤ و ٣، العمود الرابع، تضاف الفقرتان التاليتان ١النقطة  
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٤القانون املتعلق حبدود دولة أوكرانيا، املؤرخ        - ٣”  

 ؛١٩٩١
القاضـي باملوافقـة علـى اإلجـراءات املُنظّمـة للتعـاون            القرار احلكـومي     - ٤”  

بني أجهزة السلطة التنفيذية واألشخاص االعتباريني واليت متنع القيام بأنـشطة يف جمـال              
استعمال الطاقة النووية يف حالة اكتشاف مـصادر مـشعة ذات إشـعاع مـؤين يف إطـار                  

 .“اجتار غري مشروع
 ١٤الصفحة   

 ٨٦القـرار احلكـومي رقـم     :التـايل ، يـضاف الـنص   ٣ع، الفقرة ، العمود الراب٥النقطة  
 القاضي باملوافقة على اإلجراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة           ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨املؤرخ  

 ؛“على عمليات النقل الدولية للمواد ذات االستخدام املزدوج
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 ١٨٠٧قرار احلكومي رقـم  ال :يدرج النص التايل، ٤، العمود الرابع، الفقرة ٥النقطة  
 القاضــي باملوافقــة علــى اإلجــراءات املُنظّمــة لرقابــة  ٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠املــؤرخ 

 ؛“الدولة على عمليات النقل الدولية للمواد املستعملة ألغراض عسكرية
 ١١٧املرســوم الرئاســي رقــم    - ٦: ، حيــذف٦، العمــود الرابــع، الفقــرة   ٥النقطــة  
 ؛“١٩٩٨رباير ف/ شباط١٣املؤرخ 

ــرة   ٥النقطــة   ــسادس، الفق ــرقمني   ٢، العمــود ال ــستعاض عــن ال ٢١٢ و ١٨٨”، ي“ 
 ؛“)٤(٢١٢ و )١٧(١٨٨”بالرقمني 
، املـادة   اجلنـائي القـانون ” :يـدرج الـنص التـايل   ، ٣، العمود السادس، الفقرة ٥النقطة  
 .“؛ الغرامات، التقييد وسلب احلرية)الصادرات غري املشروعة (٣٣٣

 ١٥حة الصف  
 ٨٦القـرار احلكـومي رقـم     :يـدرج الـنص التـايل   ، ٢، العمود الرابـع، الفقـرة   ٦النقطة  
 القاضي باملوافقة على اإلجراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة           ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨املؤرخ  

 ؛“ عمليات النقل الدولية للمواد ذات االستخدام املزدوجتيسريمن أجل 
 ١٨٠٧القرار احلكومي رقـم   :يدرج النص التايل، ٣لرابع، الفقرة ، العمود ا٦النقطة  
 القاضــي باملوافقــة علــى اإلجــراءات املُنظّمــة لرقابــة  ٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠املــؤرخ 

 ؛“الدولة على عمليات النقل الدولية للمواد املستعملة ألغراض عسكرية
 :يدرج النص التايل، العمود الرابع، ٧النقطة  
 القاضـي   ١٩٩٧يوليـه   / متـوز  ١٥ املـؤرخ    ٧٦٧القرار احلكومي رقـم      - ١”  

 املتعلق باإلجراءات املُنظمة لتحاليـل اخلـرباء يف جمـال رقابـة الدولـة               النصباملوافقة على   
 على الصادرات؛

األمر القـانوين الـصادر عـن دائـرة الدولـة املُكلفـة برقابـة الـصادرات،                  - ٢  
 القاضـي باملوافقـة علـى التوجيـه املُتعلـق           ٢٠٠٣يـه   يون/ حزيـران  ٢٥ املؤرخ   ١٨٣رقم  

 املُكلفة برقابـة الـصادرات والـشركات التجاريـة مثـل          احلكوميةدائرة  البالتسجيل لدى   
  للبضائع؛ملة يف جمال عمليات النقل الدويل العاالشركات

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ٣  
ة على اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل                 القاضي باملوافق  ٢٠٠٣

 الدولية للمواد املستعملة ألغراض عسكرية؛
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ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٤    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة علـى اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل الدوليـة              

 ؛“دام املزدوجللمواد ذات االستخ
 :يدرج النص التايل، العمود الرابع، ٨النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل                  ٢٠٠٣
 الدولية للمواد املستعملة ألغراض عسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦ي رقــم القــرار احلكــوم - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة علـى اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل الدوليـة              

 ؛“للمواد ذات االستخدام املزدوج
 املـؤرخ  ،رابعـا  - ٥٤٩القانون رقـم  ” :التايل، العمود الرابع، يضاف النص ٩النقطة  

تعلق برقابة الدولة على عمليـات النقـل الدوليـة للمـواد العـسكرية              ، امل ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٠
 ؛“ذات االستخدام املزدوج

رقابـة  ال املُكلفـة ب احلكوميـة دائرة الـ ” :التـايل ، العمود الرابع، يضاف الـنص  ١١النقطة  
 ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢٧ املــؤرخ ١٢٦٥املرســوم الرئاســي رقــم (الــصادرات علــى 

 ؛“)٢٠٠٢أبريل / نيسان١٧ املؤرخ ٣٤٢رقم واملرسوم الرئاسي 
 :التايل، العمود الرابع، يضاف النص ١٣النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجراءات املُنظّمة لرقابة عمليات النقل الدوليـة للمـواد          ٢٠٠٣
 املستعملة ألغراض عسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة علـى اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل الدوليـة              

 .“للمواد ذات االستخدام املزدوج
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 ١٦الصفحة   
 :التايل، العمود الرابع، يضاف النص ١٥النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل                  ٢٠٠٣
 الدولية للمواد املستعملة ألغراض عسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
بـة الدولـة علـى عمليـات النقـل الدوليـة       القاضي باملوافقة علـى اإلجـراءات املُنظّمـة لرقا       

 ؛“لألسلحة ذات االستخدام املزدوج
 املـؤرخ  ٩٢٠القرار احلكـومي رقـم   ” :يدرج النص التايل، العمود الرابع، ١٧النقطة  

 القاضي باملوافقة على الترتيب املتعلق بإجراءات منح الـضمانات ورقابـة            ١٩٩٩مايو  / أيار ٢٧
املتعلقة باستعمال املواد اخلاضعة لرقابة الدولة على الـصادرات يف          الدولة على تنفيذ االلتزامات     

 ؛“األغراض املُعلنة
  :يدرج النص التايل، العمود الرابع، ٢٠النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

ليـات النقـل     القاضي باملوافقة على اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عم              ٢٠٠٣
 الدولية للمواد املستعملة ألغراض عسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة علـى اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل الدوليـة              

 ؛“للمواد ذات االستخدام املزدوج
 :التايل النص ، العمود الرابع، يضاف٢٢النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل                  ٢٠٠٣
 الدولية للمواد املستعملة ألغراض عسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
قاضي باملوافقة علـى اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل الدوليـة              ال

 ؛“للمواد ذات االستخدام املزدوج
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ص  - ٦٩٠القرار احلكـومي رقـم   ” :التايل، العمود الرابع، يضاف النص ٢٤النقطة  
ملُنظّمـة للرقابـة    ، املتعلق بتعزيز آلية تطبيق اإلجـراءات ا       ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠املؤرخ  

 ؛“على عمليات النقل الدولية عن طريق اجلو للمواد العسكرية ذات االستعمال املزدوج
 :التايل، العمود الرابع، يضاف النص ٢٥النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

لدولـة علـى عمليـات النقـل         القاضي باملوافقة على اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة ا          ٢٠٠٣
 الدولية للمواد املستعملة ألغراض عسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة علـى اإلجـراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة علـى عمليـات النقـل الدوليـة              

 .“للمواد ذات االستخدام املزدوج
 ١٧الصفحة   

القـرار احلكـومي رقـم    ” :التـايل ، يـضاف الـنص   ١، العمود الرابع، الفقـرة  ٢٧النقطة  
شــركات الدولــة ، يحــدد اإلجــراءات املُنظّمــة ملــنح    ١٩٩٨يونيــه / حزيــران٨ املــؤرخ ٨٣٨

العـسكرية واملـواد املُتـضمنة ملعلومـات     لألغـراض  التجارة اخلارجية، حق تصدير واسترياد املواد     
 ؛“لدولةسرية لدى ا

 القـرار احلكـومي رقـم    ” :التـايل ، يضاف الـنص  ٢، العمود الرابع، الفقرة ٢٧ النقطة 
ــؤرخ ١٢٥ ــباط ٤ املـ ــر / شـ ــى     ١٩٩٨فربايـ ــة علـ ــة الدولـ ــة لرقابـ ــراءات املُنظمـ ــدد اإلجـ  يحـ

تتعلـق بتـصدير املـواد      ) عقـود ال(املفاوضات من أجل إبـرام اتفاقـات يف جمـال التجـارة اخلارجيـة               
ية واملواد ذات االستعمال املـزدوج إذا كانـت ستـسلم إىل دول             املستعملة يف األغراض العسكر   

 ؛“خاضعة حلظر جزئي
 ١٨الصفحة   

القـانون املتعلـق حبـدود    ” ):٣ النقطـة  (التـايل ، العمود الرابع، يـضاف الـنص   ١النقطة  
 .١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٤، املؤرخ “دولة أوكرانيا

 ١٩الصفحة   
 ٨٦القـرار احلكـومي رقـم     :التـايل ، يـضاف الـنص   ٣الفقرة ، العمود الرابع، ٥النقطة  
 القاضي باملوافقة على اإلجراءات املُنظّمـة لرقابـة الدولـة           ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨املؤرخ  

 ؛“على عمليات النقل الدولية للمواد ذات االستخدام املزدوج
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ر احلكــومي رقــم القــرا :التــايل، يــضاف الــنص ٤، العمــود الرابــع، الفقــرة  ٥النقطــة  
 القاضــي باملوافقــة علــى اإلجــراءات املُنظّمــة ٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ املــؤرخ ١٨٠٧

 “لرقابة الدولة على عمليات النقل الدولية للمواد املستعملة ألغراض عسكرية

 املــؤرخ ١١٧املرســوم الرئاســي رقــم  ”: ٦العمــود الرابــع حتــذف الفقــرة  ، ٥النقطــة  
 ؛“١٩٩٨فرباير /شباط ٣

 ؛ “٢١٢ و ١٨٨” يستعاض عن األرقام ٢، العمود السادس الفقرة ٥النقطة  
ــرة  ٥النقطـــة   ــائي، ”:  يـــدرج الـــنص التـــايل ٣، العمـــود الـــسادس الفقـ ــانون اجلنـ القـ

 ؛ “؛ الغرامات والقيود واحلرمان من احلرية)الصادرات غري املشروعة (٣٣٣ املادة
 ٨٦القـرار احلكـومي رقـم      ”: ص التـايل   يـضاف الـن    ٢، العمود الرابع الفقرة     ٦النقطة   
 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي يـنظم رقابـة الدولـة           ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨املؤرخ  

 .“لعمليات النقل الدولية للمواد ذات االستعمال املزدوج
 ٢٠الصفحة 
 ١٨٠٧القرار احلكومي رقـم  ”:  يدرج النص التايل٣، العمود الرابع الفقرة     ٦النقطة   
 القاضــي باملوافقــة علــى اإلجــراء الــذي يــنظم رقابــة  ٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠املــؤرخ 

 ؛ “الدولة لعمليات النقل الدولية للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية
 : يدرج النص التايل العمود الرابع، ٧النقطة  
ضـي   القا ١٩٩٧يوليـه   / متـوز  ١٥ املـؤرخ    ٧٦٧القرار احلكومي رقـم      - ١”  

باملوافقـة علـى احلكـم املتعلـق بـاإلجراء الـذي يـنظم حتلـيالت اخلـرباء يف ميـدان مراقبــة           
 الصادرات اليت تقوم ا الدولة؛ 

األمر الـصادر عـن الـدائرة احلكوميـة املكلفـة مبراقبـة الـصادرات رقـم                  - ٢  
 القاضـــي باملوافقـــة علـــى التوجيـــه املتعلـــق ٢٠٠٣يونيـــه / حزيـــران٢٥ املـــؤرخ ١٨٣
 بوصـفها   (Gos Export Control)ل مؤسـسات التجـارة اخلارجيـة لـدى الـدائرة      بتسجي

 . كيانات تعمل يف جمال النقل الدويل للبضائع
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ٣  

 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
 املستخدمة يف األغراض العسكرية؛ للمواد 
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ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٤    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               

 ؛“ذات االستعمال املزدوج
 : العمود الرابع يضاف النص التايل، ٨النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧ احلكـــومي رقـــم القـــرار - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
 للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد           القاضي باملوافقة على اإلجراء     

 ؛“ذات االستعمال املزدوج
 رابعـا املـؤرخ     - ٥٤٩القـانون رقـم     ”: يـضاف الـنص التـايل      العمود الرابع ،  ٩النقطة   

 املتعلــق رقابــة الدولــة لعمليــات النقــل الدوليــة للمــواد املــستخدمة يف ٢٠٠٣فربايــر /شــباط ٢٠
 ؛ “اد ذات االستعمال املزدوجاألغراض العسكرية واملو

الــدائرة احلكوميــة املكلفــة مبراقبــة ”: العمــود الرابــع يــدرج الــنص التــايل ، ١١النقطــة  
 واملرسـوم   ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ املؤرخ   ١٢٦٥املرسوم الرئاسي رقم    (الصادرات  

 ؛ “)٢٠٠٢أبريل / نيسان١٧ املؤرخ ٣٤٢الرئاسي رقم 
 : يضاف النص التايل، العمود الرابع١٣النقطة  
ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ١”    ٢٠٠٤ين

القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               
 ؛“ذات االستعمال املزدوج

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ٢  
ضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             القا ٢٠٠٣

 ؛“للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية
 :، العمود الرابع يضاف النص التايل١٥النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

م رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة        القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظ      ٢٠٠٣
 للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛
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ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               

 . “ذات االستعمال املزدوج
 ٢١الصفحة 
 املـؤرخ   ٩٢٠القرار احلكومي رقـم     ”: ، العمود الرابع يضاف النص التايل     ١٧نقطة  ال 

 القاضــي باملوافقــة علــى احلكــم املتعلــق بــاإلجراء الــذي يــنظم مــنح         ١٩٩٩مــايو  / أيــار٢٧
الــضمانات وقيــام الدولــة مبراقبــة الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة باســتخدام املــواد اخلاضــعة ملراقبــة   

 ؛ “ض املعلنةالصادرات يف األغرا
 :يضاف النص التايل العمود الرابع، ٢٠النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
 للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦رقــم القــرار احلكــومي  - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               

 ؛“ذات االستعمال املزدوج
 :العمود الرابع يضاف النص التايل، ٢٢النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
 للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               

 ؛“ات االستعمال املزدوجذ
 املـؤرخ   r-690األمر احلكـومي رقـم      ”: ، العمود الرابع يضاف النص التايل     ٢٤النقطة   

 املتعلــق بتطــوير آليــة التنفيــذ املتعلقــة مبراقبــة عمليــات النقــل  ٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠
 ؛“ال املزدوجالدولية اجلوية للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية واملواد ذات االستعم
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 :يضاف النص التايل العمود الرابع، ٢٥النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
 للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛

 القاضـي  ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٠ املـؤرخ    ٨٦ رقم   القرار احلكومي  - ٢  
باملوافقة على اإلجـراء الـذي يـنظم رقابـة الدولـة لعمليـات النقـل الدوليـة للمـواد ذات                     

 .“االستعمال املزدوج
 ٢٢الصفحة 
حيـدد القـرار احلكـومي      ”:  يـضاف الـنص التـايل      ١العمـود الرابـع الفقـرة       ،  ٢٧النقطة   

 اإلجــراء املتعلــق مبــنح الدولــة ملؤســسات التجــارة ١٩٩٨يونيــه / حزيــران٨ املــؤرخ ٨٣٨رقــم 
اخلارجية احلق يف تصدير واسترياد املواد املستخدمة يف األغراض العسكرية واملواد اليت تتـضمن              

 ؛“معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة
حيـدد القـرار احلكـومي      ”:  يـضاف الـنص التـايل      ٢العمـود الرابـع الفقـرة       ،  ٢٧النقطة   
 اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة للمفاوضات الراميـة إىل          ١٩٩٨فرباير  / شباط ٤ املؤرخ   ١٢٥

فيمــا يتعلــق بتــصدير املــواد املــستخدمة يف  ) العقــود(عقــد اتفاقــات يف جمــال التجــارة اخلارجيــة  
األغراض العسكرية واملواد ذات االستعمال املزدوج يف حال تـسليمها إىل دول خاضـعة حلظـر                

 .“جزئي
 ٢٣الصفحة 
القانون املتعلـق حبـدود دولـة    ”: ٍيضاف النص التايل ٣العمود الرابع الفقرة    ،  ١نقطة  ال 

 . “١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٤أوكرانيا، املؤرخ 
 ٢٤الصفحة 
 ٨٦القـرار احلكـومي رقـم    ”:  يـضاف الـنص التـايل      ٣العمود الرابع الفقرة    ،  ٥النقطة   
افقة على اإلجراء الذي يـنظم رقابـة الدولـة          القاضي باملو  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨املؤرخ  

 ؛“لعمليات النقل الدولية للمواد ذات االستعمال املزدوج
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ــع الفقــرة  ، ٥النقطــة   ــايل ٤العمــود الراب ــنص الت ــم  ”:  يــضاف ال القــرار احلكــومي رق
 القاضـي باملوافقـة علـى اإلجـراء الـذي يـنظم             ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠ املؤرخ   ١٨٠٧

 ؛“ لعمليات النقل الدولية للمواد املستخدمة يف األغراض العسكريةرقابة الدولة
 ١١٧املرســوم الرئاســي رقــم    - ٦”: ٦ العمــود الرابــع حتــذف الفقــرة    ،٥النقطــة  
 ؛“١٩٩٨فرباير / شباط١٣املؤرخ 

ــة   ــرة  ،٥النقطـ ــسادس الفقـ ــود الـ ــام  ٢ العمـ ــن األرقـ ــستعاض عـ  “٢١٢ و ١٨٨” يـ
 ؛ “٢١٢٤ و ١٨٨١٧”باألرقام 
القـانون اجلنـائي، املــادة   ”:  يـدرج الـنص التــايل  ٣ العمـود الـسادس الفقــرة   ،٥ة النقطـ  
 .“)الصادرات غري املشروعة؛ الغرامات والقيود واحلرمان من احلرية (٣٣٣

 ٢٥الصفحة 
 ٨٦القـرار احلكـومي رقـم       ”: يدرج الـنص التـايل     ٢ العمود السادس الفقرة     ،٦النقطة   
القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي يـنظم رقابـة الدولـة            ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨املؤرخ  

 ؛“لعمليات النقل الدولية للمواد ذات االستعمال املزدوج
ــع الفقــرة  ،٦النقطــة   ــايل ٣ العمــود الراب ــنص الت ــم  ”:  يــضاف ال ــرار احلكــومي رق الق
 القاضـي باملوافقـة علـى اإلجـراء الـذي يـنظم             ٢٠٠٣نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٠ املؤرخ   ١٨٠٧

 ؛“رقابة الدولة لعمليات النقل الدولية للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية
 :العمود الرابع يضاف النص التايل، ٧النقطة  
 القاضـي   ١٩٩٧يوليـه   / متـوز  ١٥ املـؤرخ    ٧٦٧القرار احلكومي رقـم      - ١”  

الـيت  باملوافقة على احلكم املتعلق بتنظـيم حتلـيالت اخلـرباء يف ميـدان مراقبـة الـصادرات                  
 تقوم ا الدولة؛ 

 املـؤرخ   ١٨٣قرار الدائرة احلكوميـة املكلفـة مبراقبـة الـصادرات رقـم              - ٢  
 الــذي توافــق بــه علــى األمــر املتعلــق بتــسجيل مؤســسات   ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٢٥

ــدائرة    ــدى ال ــة ل ــات الــيت تقــوم   (Gos Export Control)التجــارة اخلارجي ــل الكيان  مث
 . ضائعبعمليات النقل الدولية للب

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ٣  
 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣

 للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛ 



S/AC.44/2004/(02)/11/Add.1  
 

05-56326 15 
 

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٤    ٢٠٠٤ين
ملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد              القاضي با 

 ؛“ذات االستعمال املزدوج
 : العمود الرابع يضاف النص التايل، ٨النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

ة لعمليات النقل الدوليـة      القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدول        ٢٠٠٣
  للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               

 ؛“ذات االستعمال املزدوج
 املـــؤرخ IV-549القـــانون رقـــم ” :ضاف الـــنص التـــايليـــ العمـــود الرابـــع، ٩النقطـــة  

 املتعلـق برقابـة الدولـة لعمليـات النقـل الدوليـة للمـواد املـستخدمة يف                  ٢٠٠٣فربايـر   /شباط ٢٠
 ؛ “األغراض العسكرية و املواد ذات االستعمال املزدوج

 الـدائرة احلكوميـة املكلفـة مبراقبـة    ”: ، العمـود الرابـع يـضاف الـنص التـايل     ١١النقطـة   
 واملرسـوم   ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ املؤرخ   ١٢٦٥املرسوم الرئاسي رقم    (الصادرات  

 .“)٢٠٠٢أبريل / نيسان١٧ املؤرخ ٣٤٢الرئاسي رقم 
 ٢٦الصفحة 
 : العمود الرابع يضاف النص التايل، ١٣النقطة  
ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ١”    ٢٠٠٤ين

فقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد              القاضي باملوا 
 ؛“ذات االستعمال املزدوج

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ٢  
 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣

 ؛“اض العسكريةللمواد املستخدمة يف األغر
  :العمود الرابع يضاف النص التايل، ١٥النقطة  
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نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  
 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣

 ؛“للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية
ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦مي رقــم القــرار احلكــو - ٢    ٢٠٠٤ين

القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               
 .“املستخدمة يف األغراض العسكرية

 املـؤرخ   ٩٢٠القرار احلكومي رقـم     ” :العمود الرابع يضاف النص التايل    ،  ١٧النقطة   
 باملوافقــة علــى احلكــم املتعلــق بتنظــيم مــنح الــضمانات وقيــام     القاضــي١٩٩٩مــايو / أيــار٢٧

الدولــة مبراقبــة الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة باســتخدام املــواد اخلاضــعة ملراقبــة الــصادرات يف          
 ؛“األغراض املعلنة

  :العمود الرابع يضاف النص التايل، ٢٠النقطة  
نـــوفمرب /ين تـــشرين الثـــا٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
  للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
الدوليـة للمـواد    القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل            

 ؛“ذات االستعمال املزدوج
 املـؤرخ   ٩٢٠القرار احلكومي رقـم     ”: العمود الرابع يضاف النص التايل    ،  ١٧النقطة   

 القاضــي باملوافقــة علــى احلكــم املتعلــق بتنظــيم مــنح الــضمانات وقيــام    ١٩٩٩مــايو / أيــار٢٧
ضــعة ملراقبــة الــصادرات يف   الدولــة مبراقبــة الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة باســتخدام املــواد اخلا      

 ؛“األغراض املعلنة
 :العمود الرابع يضاف النص التايل، ٢٠النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  -١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
 سكرية؛للمواد املستخدمة يف األغراض الع
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ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               

 ؛“ذات االستعمال املزدوج
 :العمود الرابع يضاف النص التايل، ٢٢النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
 للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
مليات النقـل الدوليـة للمـواد       القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لع        

 ؛“ذات االستعمال املزدوج
ص -٦٩٠األمـر احلكــومي رقــم  ”: العمــود الرابــع يـضاف الــنص التــايل ، ٢٤النقطـة   
 املتعلق بتطوير اآللية اليت تـنظم مراقبـة عمليـات النقـل             ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠املؤرخ  

 ؛“ية واملواد ذات االستعمال املزدوجالدولية اجلوية للمواد املستخدمة يف األغراض العسكر
 : ، العمود الرابع يضاف النص التايل٢٥النقطة  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
 ؛للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               

 ؛“ذات االستعمال املزدوج
 ٢٧الصفحة 
حيـدد القـرار احلكـومي      ”:  يـضاف الـنص التـايل      ١العمـود الرابـع الفقـرة       ،  ٢٧النقطة   

 اإلجراء الذي ينظم منح الدولة ملؤسسات التجـارة         ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٨ املؤرخ   ٨٣٨ رقم
اخلارجية احلق يف تصدير واسترياد املواد املستخدمة يف األغراض العسكرية واملواد اليت تتـضمن              

 ؛“معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة
دد القـرار احلكـومي     حيـ ”: يـضاف الـنص التـايل      ٢العمـود الرابـع الفقـرة       ،  ٢٧النقطة   

 اإلجــراء الــذي يــنظم مراقبــة الدولــة للمفاوضــات  ١٩٩٨فربايــر / شــباط٤ املــؤرخ ١٢٥رقــم 
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ــارة اخلارجيــة       ــات يف جمــال التج ــة إىل عقــد اتفاق ــود(الرامي ــق بتــصدير املــواد    ) العق فيمــا يتعل
دول املستخدمة يف األغراض العسكرية واملواد ذات االستعمال املـزدوج يف حـال تـسليمها إىل            

 .“خاضعة حلظر جزئي
 ٢٨الصفحة 
 : العمود الرابع يضاف النص التايل، ١ النقطة 
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ١٨٠٧القـــرار احلكـــومي رقـــم  - ١”  

 القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقل الدوليـة             ٢٠٠٣
 للمواد املستخدمة يف األغراض العسكرية؛

ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٨٦القــرار احلكــومي رقــم   - ٢    ٢٠٠٤ين
القاضي باملوافقة على اإلجراء الذي ينظم رقابة الدولة لعمليات النقـل الدوليـة للمـواد               

 .“ذات االستعمال املزدوج
 


