
 ٢٠١٧منقَّح يف أيلول/سبتمرب 

 اختيارية طلب مذكرة توضيحية: استمارة  
 ))٢٠١٥( ٢٢٣١ األمن جملس بقرار باء املرفق من ٢ الفقرة إطار يف املندرجة لألنشطة(
 
للقيام جبميع ميكن للدول أن تســـــــــتخدم هذه االســـــــــتمارة لتقدمي طلب للحصـــــــــول على ترخيص  

 مــــــــن املــــــــرفــــــــق بــــــــاء لــــــــقــــــــرار جمــــــــلــــــــس األمـــــــن ٢األنشــــــــــــــــــــــطــــــــة الــــــــيت تــــــــنــــــــدرج يف إطــــــــار الــــــــفــــــــقــــــــرة 
. وهذه االســــــــــــتمارة مصــــــــــــمَّمة ملســــــــــــاعدة الدول على تقدمي مقرتحات تتضــــــــــــمن مجيع )٢٠١٥( ٢٢٣١

 املعلومات الداعمة الالزمة احملددة يف املرفق الرابع خلطة العمل الشاملة املشرتكة.
 

مة للمقترحالدولة المق - ١   دِّ
 اسم الدولة املقدِّمة للمقرتح من أجل إتاحة اإلسناد بشكل سليم. 
ينبغي للــدولــة األوىل اليت تســـــــــــــــعى إىل القيــام بعمليــة نقــل تتطلــب موافقــة جملس األمن أن تقــدم  

شــــطة املقرتح. وإذا وافق جملس األمن على النقل املقرتح، فيمكن اعتبار أنه قد متت املوافقة أيضــــا على األن
الالزمة هلذا النقل، مثل املعامالت املالية ومعامالت النقل ومعامالت التأمني املتصـــلة مباشـــرة بعملية النقل 

ومع خطة العمل.  )٢٠١٥( ٢٢٣١اليت متت املوافقة عليها واليت تتماشـــــــــــى مع أحكام قرار جملس األمن 
يف أقرب وقت ممكن، وعلى أي  وجيب أن تقّدم الدولُة املعلومات عن هذه األنشـــــــــــــــطة إىل جملس األمن

حال، كشرط للحصول على املوافقة قبل الشروع يف تنفيذ األنشطة. وسيتعني على الدول أن تقدم مقرتحا 
 جديدا بشأن أي أصناف إضافية مل ُتدرَج يف املقرتح األصلي.

االســـتمارة) وإذا كان النشـــاط يتضـــمن مشـــاركة عدة دول، هناك خانات اختيارية (ترد الحقا يف  
م املقرتح إمكانية حتديد الكيانات األخرى املشـــــــــــــــاركة يف املعاملة. ويف هذه الظروف، دّ قتتيح للدولة اليت ت

تكون املوافقة على املقرتح الذي حيدد الكيانات األخرى كافيًة للموافقة على مشـــــــــــــــاركة الكيانات األخرى 
 (وليس هناك من داٍع لتقدمي مقرتح مستقل).

 
 لنشاط المقترحنوع ا - ٢ 

مة للمقرتح أن حتدد النشـــاط أو األنشـــطة، على النحو املبني يف   يف هذا الفرع، ينبغي للدولة املقدِّ
 متعددة). (ميكن تسجيل قيود )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء من قرار جملس األمن  ٢الفقرة 

، )٢٠١٥( ٢٢٣١(أ) من املرفق باء من قرار جملس األمن  ٢يغطي هذا الفرع األنشــــــــــطَة املبينة يف الفقرة  - (أ) ٢ 
 نقلها إليها. أوبيعها لها  وهي توريد األصناف إىل إيران أو

 انطبق ذلك، ميكن حتديد نوع النشاط يف اخلانة الواردة أدناه. حيثماو  
قيود متعددة  د واملعدات والتكنولوجيا. ميكن تســـجيلضـــع عالمة يف اخلانة: نوع األصـــناف واملوا 

 )١(والوثيقة /1Part /13Rev./254INFCIRCبالنســـــــــــــبة للمقرتحات املتعلقة باألصـــــــــــــناف املبينة يف الوثيقة 
INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 أو أي أصناف أخرى (ال يشملها التعميمان اإلعالميان ،INFCIRCs (

__________ 
 أو أحدث نسخة من هاتني الوثيقتني بالصيغة اليت حيدِّثها جملس األمن. )١( 
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ألصناف ميكن أن تسهم يف أنشطة متصلة بإعادة املعاجلة أو بالتخصيب إذا خُلصت الدولة إىل أن هذه ا
 أو باملاء الثقيل وال تكون متسقة مع خطة العمل.

، )٢٠١٥( ٢٢٣١(ب) من املرفق باء من قرار جملس األمن  ٢يغطي هذا الفرُع األنشطَة املبينة يف الفقرة  - (ب) ٢ 
نقلها إليها أو صــــنع أو  بيعها هلا أو األصــــناف إىل إيران أوبتوريد الخدمات والمســـاعدة المتصـــلة  وهي

 استخدام هذه األصناف يف إيران.
انطبق ذلك،  حيثماضع عالمة يف اخلانة: نوع اخلدمات ذات الصلة. وميكن تسجيل قيود متعددة. و  

 ت أخرى).ُوضعت عالمة أمام خانة خدما ميكن حتديد نوع النشاط يف اخلانة الواردة أدناه (وخاصة إذا
ضـــــــــع عالمة يف اخلانة: نوع النشـــــــــاط الذي تتصـــــــــل به اخلدمات أو املســـــــــاعدة املقرتَحة. وميكن  

 تسجيل قيود متعددة.
، )٢٠١٥( ٢٢٣١(ج) من املرفق باء من قرار جملس األمن  ٢يغطي هذا الفرُع األنشـــطَة املبينة يف الفقرة  - (ج) ٢ 

وهذه االســـتمارة مصـــّممة صــلة بالمجال النووي. اقتناء إيران لحصــة في أي نشــاط تجاري ذي  وهي
(ب). أما بالنسـبة لألنشـطة املندرجة يف  ٢ (أ) و ٢الفرعيتني  أسـاسـا لألنشـطة اليت تندرج ضـمن الفقرتني

تنطبق عليها بعض املعلومات الداعمة التالية. وينبغي أن ُتقدم الدول  (ج)، فقد ال ٢إطار الفقرة الفرعية 
 زيد من املعلومات املرفقة باملقرتَح.املقدِّمة للمقرتح امل

 
 المعلومات الداعمة - ٣ 
 وصف السلع/وصف الخدمات ذات الصلة - (أ) ٣ 

ينبغي أن يتضــــمن هذا البنُد وصــــفا واضــــحا لألصــــناف املراد تصــــديرها. وميثل الوصــــف جزءا من  
 املعلومات الداعمة الالزمة.

وينبغي أن يتيح هذا البنُد إمكانية فهم الصــلة بني هذا الصــنف أو اخلدمة وقناة املشــرتيات. وينبغي  
وال أن يقتصــــــــــر على أمساء املنتجات. ) “أدوات”أالّ يكون هذا البند فضــــــــــفاضــــــــــا إىل حد كبري (مثل ذكر 

ل على توضـــيح ســـبب إدراج الســـلع يف إطار معايري البن ود املعنية الواردة يف وميكن أن يســـاعد الوصـــف املفصـــّ
 قوائم املراقبة وعلى التحقق مما إذا كانت املعاملة متوائمة مع خطة العمل الشاملة املشرتكة.

، فينبغي وصـــــف الصـــــنف األول فقط يف هذا للمقترحات التي تشــــمل عدة أصــــنافوبالنســـــبة  
 الفرع. وجيب تقدمي وصف األصناف اإلضافية يف ورقة مستقلة.

ـــــــا  ـــــــة لـألصـــــــــــــــن ـــــــالـنســـــــــــــــب يقـــــــة وب ـــــــا الـواردة يف الـوثـ ف واملـواد واملـعـــــــدات والســـــــــــــــلـع والـتـكـنـولـوجـي
INFCIRC/254/Rev.13/Part 1  أو الوثيقـــةINFCIRC/254/Rev.10/Part 2 الرقم الوارد ، فينبغي تقـــدمي

اليت تعدها جمموعة ُمورِّدي املواد النووية. ومن املفيد أيضــــا، بالنســــبة للدول األعضــــاء يف  على قوائم المراقبة
 عة ُمورِّدي املواد النووية، استخدام معايري املراقبة اليت وضعتها اجملموعة لوصف خصائص األصناف.جممو 

 INFCIRC/254/Rev.13/Part 1غري واردة يف الوثيقة  بأصــــــــناف أخرىوإذا كان املقرتح متعلقا  
أســــــــــــباب التقدمي ، فيمكن للدولة اليت قدمت املقرتح أن حتدد INFCIRC/254/Rev.10/Part 2أو الوثيقة 

 على قناة املشرتيات.
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مـة للمقرتحـات. وســـــــــــــــيكون ذلـك مفيـدا  الوثائق التقنيةوميكن أن تُقـدَّم   عن طريق الـدول املقـدِّ
 لتقييم املقرتَح.

حتديد كمية األصـــــــــناف؛ وينبغي اإلشـــــــــارة أيضـــــــــا إىل نوع  انطبق ذلك): حيثماالكمية/الوزن ( 
 ذلك). إىل لوحدات، أو الكيلوغرامات، وماوحدة القياس اليت جيب استخدامها (مثال ا

: تقدمي معلومات بشـــــــــــــــأن قيمة الســـــــــــــــلع املراد انطبق ذلك) حيثماالعملة والقيمة اإلجمالية ( 
تصـــــــديرها أو قيمة اخلدمات املقدَّمة، مع حتديد العملة املســـــــتخَدمة. وهذه املعلومات مفيدة لتقييم املقرتح 

 املصدِّرة. أن ُحتدَّد القيمُة بعملة الدولةوميكن تقدميها بصيغة تقريبية. وينبغي 
 

م للخدمات ذات الصلة - (ب) ٣  ر/الكيان المقدِّ  الكيان المصدِّ
م للخدمات ذات الصـــلة. وهذا جزٌء من   اســـم وتفاصـــيل عن الكيان املصـــدِّر لألصـــناف أو املقدِّ

 املعلومات الداعمة الالزمة.
 حيثماعن الكيان املصـــــــدِّر والكيان املســـــــتورد،  (إذا كانت خمتلفة الكيانات األخرى المشـــــاركة 

د القيود األطراَف األخرى املشـــــــــــــــاركة يف  انطبق ذلك) ينبغي أن تُعَرض يف ورقة مســـــــــــــــتقلة: ينبغي أن حتدِّ
ل إليها، ووســـــــــطاء  املعاملة وأن حتدد دورها، على ســـــــــبيل املثال الوكالء، والوســـــــــطاء، واجلهة األوىل املرســـــــــَ

نبا للتكرار ومن أجل التوصــل إىل فهم فوري للمقرتَح، ســيكون من املفيد عرض الشــحن وما إىل ذلك. وجت
 املعاملة. توضيحات عن الكيانات الرئيسية املشارِكة يف

 
 الكيان المستوِرد في إيران/الكيان اإليراني الذي ُتقدَّم له الخدمات ذات الصلة - (ج) ٣ 

الصـــلة.  ف أو املســـتفيد من اخلدمات ذاتاســـم وتفاصـــيل عن الكيان يف إيران املســـتورِد لألصـــنا 
وهذا جزٌء من املعلومات الداعمة الالزمة. ويف كثري من احلاالت يكون هذا الكيان هو املســــــــتعمل النهائي 
لألصــناف املعنية. وإن مل يكن األمر كذلك، فيجب تقدمي اســم املســتعمل النهائي وتفاصــيل عنه يف إطار 

 (د). ٣الفقرة الفرعية 
 

 بيان االستعمال النهائي المقتَرح ومكان االستعمال النهائي المقترح - (د) ٣ 
إن بيـان االســـــــــــــــتعمـال النهـائي املقرتَح ومكـان االســـــــــــــــتعمـال النهـائي املقرتح جزٌء من املعلومات  

 الداعمة الالزمة.
ل (االســـــتعمال النهائي يف الربنامج النووي اإليراين املأذون به يف خطة العم ضــــع عالمة في الخانة 

): إذا كان االستعمال النهائي لغرض نووي غير النوويةالشاملة املشرتكة/االستعمال النهائي لألغراض املدنية 
 الطلب ســتمارةايقوم منســق الفريق العامل املعين باملشــرتيات بإرســال  إليرانبشــهادة من منظمة الطاقة الذرية 

 إرساهلا إىل الفريق العامل املعين باملشرتيات).إىل  إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (باإلضافة
ح   الغرَض من اســتخدام املســتعمل النهائي  وصــف االســتعمال النهائي المقتَرحوينبغي أن يوضــّ

التقنية. وينبغي أن  للصــنف (األصــناف). وينبغي أن يتيح الوصــف تقييم املقرتَح دون اإلفراط يف التفاصــيل
 يف الوثيقة املتعلقة باالستعمال النهائي.يكون الوصف مطابقا للوصف الوارد 
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ينبغي أن تتضمن هذه اخلانة معلومات عن املكان الذي سُيستخَدم  مكان االستعمال النهائي: 
يدجمها املستعمل النهائي  فيه الصنف املذكور (التفاصيل عن املكان). وإذا كان جيري تصدير السلعة لكي

 قدُمي معلومات عن ذلك املنتج.يف منتج آخر، فينبغي، يف هذه احلالة، ت
تكون موّقعة من قبل منظمة الطاقة  بشـــــهادة بشـــــأن االســـــتعمال النهائيجيب أن يُرَفق املقرتَح  

 يف إيران تشهد بصحة بيان االستخدام النهائي.الصناعة والتعدين والتجارة أو وزارة إليران الذرية 
: عند وضــــــــــــــع عالمة يف )INFCIRCs( نالمبادئ التوجيهية الواردة في التعميمين اإلعالميي 

هذه اخلانة، تؤكد الدولة املقدمة للمقرتح أنه قد مت استيفاء متطلبات املبادئ التوجيهية، حسب االقتضاء، 
 INFCIRC/254/Rev.10/Partالوثيقــة  أو INFCIRC/254/Rev.13/Part 1على النحو الوارد يف الوثيقــة 

ئ التوجيهية املتعلقة بإعادة البيع وإعادة النقل وإعادة . وهذه النقطة متصـــــــــــــــلة بشـــــــــــــــكل خاص باملباد2
 التصدير.

 عنه. خمتلفا عن الكيان املستورِد، فيجب ذكر امسه وتفاصيل المستعمل النهائيوإذا كان  
 

 انطبق ذلك): حيثمارقم رخصة التصدير الوطنية أو رقم المرجع ( - (هـ) ٣ 
املرتبط برمز البلد لكي يتســىن اإلســناد بشــكل مالئم رقم رخصــة التصــدير الوطنية أو رقم املرجع  

 للدولة اليت قّدمت املقرتح.
مـة   وإذا مل تكن هــذه املعلومــات متــاحــة يف تــاريخ تقــدمي املقرتح، فيجــب أن تقــدمهــا الــدولــة املقــدِّ

للمقرتَح إىل جملس األمن يف أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال كشـــرط للحصـــول على املوافقة قبل شـــحن 
مة  الصـــــــــــــــنف ما يف الطلب األصـــــــــــــــلي، وإذا قامت الدولة املقدِّ املذكور. وإذا كان رقم املرجع الوطين مقدَّ

للمقرتَح بإبالغ جملس األمن بأن رقم التجهيز الوطين مطابق لرقم رخصــــــــة التصــــــــدير النهائية، فليس هناك 
تلقي هذه املعلومات، فينبغي من داٍع لتقدمي هذه املعلومات مرة أخرى. وإذا متت املوافقة على املقرتح قبل 

أن يشـــــــــــري جملس األمن يف رســـــــــــالته املوجَّهة إىل الدولة املصـــــــــــّدرة، إىل أنه جيب تقدمي هذه املعلومات قبل 
 من املرفق الرابع من خطة العمل الشاملة املشرتكة. ٢-٤-٦الشحن، على النحو احملدد يف الفقرة 

 
 تاريخ إبرام العقد - (و) ٣ 

 انطبق ذلك). حيثماد (تاريخ إبرام العق 
مـة   وإذا مل تكن هــذه املعلومــات متــاحــة يف تــاريخ تقــدمي املقرتح، فيجــب أن تقــدمهــا الــدولــة املقــدِّ

للمقرتَح إىل جملس األمن يف أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال كشـــرط للحصـــول على املوافقة قبل شـــحن 
ملعلومات، فينبغي أن يشري جملس األمن يف الصنف املذكور. وإذا متت املوافقة على املقرتح قبل تلقي هذه ا

رســالته املوجَّهة إىل الدولة املصــّدرة، إىل أنه جيب تقدمي هذه املعلومات قبل الشــحن، على النحو احملدد يف 
 من املرفق الرابع من خطة العمل الشاملة املشرتكة. ٢-٤-٦الفقرة 

 
 التفاصيل المتعلقة بالنقل - (ز) ٣ 

ت، لن تكون التفاصــــــــــــيل املتعلقة بالنقل متاحة عند تقدمي املقرتَح إىل جملس يف العديد من احلاال 
األمن. وإذا مل تكن هــذه املعلومــات متــاحــة يف تــاريخ تقــدمي املقرتح، فيجــب أن تقــدمهــا الــدولــة املقــدِّمــة 
للمقرتَح إىل جملس األمن يف أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال كشـــرط للحصـــول على املوافقة قبل شـــحن 
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قبل تلقي هذه املعلومات، فينبغي أن يشري جملس األمن يف  ف املذكور. وإذا متت املوافقة على املقرتحالصن
املصــّدرة، إىل أنه جيب تقدمي هذه املعلومات قبل الشــحن، على النحو احملدد يف  رســالته املوجَّهة إىل الدولة

 من املرفق الرابع من خطة العمل الشاملة املشرتكة. ٢-٤-٦ الفقرة
وهتدف اخلانات التالية إىل توفري املزيد من اإلرشـادات بشـأن نوع املعلومات الالزمة ليفهم الفريق  

العامل حركة األصـــناف. وميكن أن تســـاعد املعلومات أيضـــا على الكشـــف عن احتمال تكرار املقرتحات. 
 ل مفيدًة.ويف حالة نقل التكنولوجيات أو الرباجميات، قد ال تكون التفاصيل املتعلقة بالنق

 األصناف. منها (إذا كانت خمتلفة عن الدولة املقدِّمة للمقرتَح): الدولة اليت قِدمتدولة المنشأ  
ل منها البضــاعة إىل إيران (إذا كانت خمتلفة عن الدولة املقدِّمة للمقرتح):  دولة الشــحن  اليت تُرســَ

 الدولة اليت سُتشَحن منها األصناف إىل إيران.
يف املعاملة (يرجى تقدمي شـــرح/توضـــيح للمهمة): إمكانية تقدمي املزيد  لمشــاركةالدول األخرى ا 

 من املعلومات بشأن مسالك النقل إذا اعُتِرب ذلك ضروريا.
 .(مثال حبرًا أو جوًّا أو باستخدام السكك احلديدية أو شاحنات) طريقة النقل 
مي اســـــم وســـــيط الشـــــحن أو وكيل (ج)، ينبغي تقد ٣كما ورد يف الشـــــرح يف إطار الفقرة الفرعية  

 الشحن يف ورقة مستقلة.
 

 التحقق من االستعمال النهائي - (ح) ٣ 
َضع عالمة يف خانة التحقق من االستعمال النهائي: عند وضع عالمة يف هذه اخلانة، تؤكد الدولة  

االستعمال النهائي املقدِّمة للمقرتَح أ�ا قد حصلت على احلق يف التحقق من االستعمال النهائي ومن مكان 
 جلميع األصناف املراد توريدها إىل إيران وأ�ا يف وضع خيوِّل هلا ممارسة هذا احلق بفعالية.

وســـيكون من املفيد أن تقدم الدولة صـــاحبة املقرتَح املزيد من املعلومات عن التدابري املتـََّفق عليها  
 هائي.للتحقق من االستعمال الن ةمع إيران ومع الشركة املتلقِّي

 
 معلومات إضافية - (ط) ٣ 

 ميكن أن تقدم الدولة صاحبة املقرتح معلومات إضافية لدعم النظر يف املقرتح.  
 

 تاريخ التقديم - ٤ 
 .تاريخ تقدمي املقرتَح 
 

 جهة االتصال - ٥ 
للحصـــــــول على املزيد من  -عند االقتضـــــــاء  -جهة االتصـــــــال مهمة إلدارة املقرتح، مبا يف ذلك  

 املعلومات بشأن املقرتح. وينبغي أن تكون هذه اجلهة هي السلطة املعنية يف الدولة اليت قدَّمت املقرتح.
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