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 مذكرة توضيحية: شهادة االستعمال النهائي االختيارية
 ))٢٠١٥( ٢٢٣١التابع لألمم املتحدة  من املرفق باء لقرار جملس األمن ٢(لألنشطة املندرجة يف إطار الفقرة 

  
ميكن للدول أن تســــتخدم هذه االســــتمارة لتقييم واســــتصــــدار شــــهادة االســــتعمال النهائي جلميع  

 ٢٢٣١من املرفق بـــاء لقرار جملس األمن التـــابع لألمم املتحـــدة  ٢األنشـــــــــــــــطـــة املنـــدرجـــة يف إطـــار الفقرة 
 قها مبقرتح.. وتندرج شهادة االستعمال النهائي ضمن املعلومات الداعمة الالزمة اليت يتعني إرفا)٢٠١٥(
 

 معلومات عامة -أوال  
تيســــرياً للنظر يف املقرتح يف الوقت املناســــب، من املهم أن تقدم الدولة املقرتِحة نســــخة صــــحيحة  

وكاملة من شهادة االستعمال النهائي. فكل شهادة استعمال �ائي خاطئة أو ناقصة قد تؤدي إىل مقرتح 
 املقرتح أو رفض النظر فيه.ناقص، مما ُحيتمل أن يرتتب عليه تأخري 

ويتعني أن تكون شـــــــــــــــهادة االســـــــــــــــتعمال النهائي موقَّعة ومؤرَّخة من منظمة الطاقة الذرية إليران  
بالنســــبة للمشــــرتيات اخلاصــــة بربنامج إيران النووي، ومن وزارة خارجية إيران بالنســــبة للمشــــرتيات املوجهة 

وينبغي ملء مجيع فروع ‘. الرقمية’وال تُقبل التوقيعات لالســــــــــــــتعمال النهائي لألغراض املدنية غري النووية. 
 شهادة االستعمال النهائي خبط مقروء.

ويُرجى مراعاة اإلشــارات إىل أي خمتصــرات أو أمساء خمتصــرة غري مألوفة، وباألخص ما يدل منها  
ي كتابة األمساء على املرســــــــل إليهم أو املســــــــتعملني النهائيني. وتفادياً لتأخري مقرتحاتكم أو رفضــــــــها، ينبغ

 املختصرة بصيغتها املفصَّلة.
 

 توجيهات تتعلق بشهادة االستعمال النهائي -ثانيا  
فروع (من ألف إىل واو). وتتناول العناوين  ٦تضــــــم هذه العّينة من شــــــهادة االســــــتعمال النهائي  

 عناصر.الرئيسية التالية كل فرع مبفرده وتورد إيضاحا مسهباً جلميع ما يرد يف كل فرع من 
: أن اســــــــــــتمارة شــــــــــــهادة االســــــــــــتعمال النهائي جيب طبعها على ورقة رمسية حتمل ويرجى مراعاة 

 ترويسة السلطة اإليرانية، على النحو املشار إليه يف أعلى اجلانب األيسر من االستمارة.
 

 األطراف -الفرع ألف  - ١ 
غري مباشر.  : املرسل إليه هو املتلّقي األول لألصناف الذي له عليها تأثري مباشر أوالمرسل إليه • 

وفي هذه الحالة، يجب تسمية جميع ويف حاالت معينة، قد يوجد أيضـا بضـعة مرسـل إليهم. 
. وميكن أن يكون املرسل إليه أيضا هو املستعمل المرسل إليهم في شهادة االستعمال النهائي

االنتباه إىل أن كل َمن يتصــــرف من األشــــخاص/الشــــركات بصــــفته وســــيطاً فقط  النهائي. ويرجى
 ليس مرسًال إليه.

: املســـــــــــتعمل النهائي هو الكيان الذي يســـــــــــتهلك الصـــــــــــنف وما إىل ذلك المســــــــتعمل النهائي • 
. ويمكن أن يكون المرســـل إليه هو نفســـه المســـتعمل النهائييســـتعمله أو يقوم بإدماجه.  أو

 هما يُرجى االقتصار على استخدام مربّع املرسل إليه.ويف حاالت تطابق
 الكيان/املورِّد املصدِّر هو شريك املرسل إليه املتعاقد معه. الكيان/الموّرد المصدِّر:  • 
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 األصناف (السلع أو البرامجيات أو التكنولوجيا) -الفرع باء  - ٢ 
 أحكام عامة -أ  

والرباجميات والتكنولوجيا. وميكن تصــــــــدير الرباجميات : تشــــــــمل عبارة الصــــــــنف الســــــــلع الصــــــنف • 
ــــــات  إلكرتونيــــــًا (عرب الربيــــــد اإللكرتوين مثًال) أو مــــــاديــــــًا عرب جهــــــاز (نقــــــال) لتخزين البيــــــان

 مثًال).“ USB”التخزين احملمولة من نوع  وحدات(
ن اليت ميكن : تشمل عبارة التكنولوجيا الوثائق والبيانات والسجالت وما إىل ذلك مالتكنولوجيا • 

اســـتعمال ملا ذُكر ســـالفاً.  اســـتخدامها يف إنتاج الســـلع أو ِقطع من هذه الســـلع أو أي تطوير أو
 والسلع اليت ُيستعان يف إنتاجها بالتكنولوجيا ُيشار إليها بأ�ا سلع مشتقة.

 
 مربّعات الفرع -ب  

ل صــنف لكي يتســىن : يُرجى التوســع قدر اإلمكان يف تفصــيل بيان كبيان الصــنف (األصــناف) • 
 إخضاعه لتقييم تقين شامل.

 الوزن: جيب أال ُميأل هذان املربّعان إال يف حالَيت السلع والرباجميات. /الكمية • 
 

 االستعمال النهائي لألصناف/الغرض منها -الفرع جيم  - ٣ 
: يُرجى التوســـــع قدر اإلمكان يف تفصـــــيل بيان الغرض من كل الغرض من الصـــــنف (األصـــــناف) • 

صــــــنف لكي يتســــــىن إخضــــــاعه لتقييم تقين شــــــامل، وال ســــــيما فيما يتعلق باالســــــتعمال النهائي 
 املقصود من هذا الصنف. 

أن هذا املربّع عنصـــــــــــــر ذو أمهية حيوية للتقييم الشـــــــــــــامل لعملية التصـــــــــــــدير. فإذا  ويرجى مراعاة  
 املقرتح. ن الصنف بوضوح، فإن ذلك ميكن أن يؤدي إىل رفضيُذكر الغرض م مل

: ينبغي اختيار خيار واحد الســـــــــــــلع مربعات لوضـــــــــــــع العالمات فيما يتعلق بإعادة النقل، إدماج • 
غري) من اخليارات الثالثة التالية لغرض الصـــنف املعين: (أ) ســـوف ُتســـتعمل الســـلع بالشـــكل  (ال

ل توزيعها  اســــتصــــدار موافقة مســــبقة من  دونالذي ترد به ولن يُعاد تصــــديرها أو نقلها أو يُواصــــَ
 د الحقاً)، ولن يُعاد تصديرهاالدولة املصدِّرة، (ب) سوف ُتدمج السلع يف منتجات حمددة (ُحتدَّ 

ل توزيعها دون يتعني أن  )اســـــتصـــــدار موافقة مســـــبقة من الدولة املصـــــدِّرة، (ج أو نقلها أو يُواصـــــَ
د أمساؤهم الحقاً) لالستخدام يف منتجات �ائية يُعاد بيع السلع ملستعملني �ائيني حمددين (حتدَّ 

ربّعات اخلاصــــــة د الحقاً) أو أن يُعاد تصــــــدير تلك الســــــلع إليهم أو توزّع عليهم. واملحمددة (ُحتدَّ 
 بالعالمات هذه تكّمل البيان املذكور أعاله للغرض من الصنف (األصناف).

يف حاالت إدماج الصــــــــــــــنف (األصــــــــــــــناف) أو اســــــــــــــتخدامه يف تطوير صــــــــــــــنف آخر أو إنتاجه  • 
ل عن هذا الصـــــــــــنف وكذلك الغرض منه اســـــــــــتعماله أو إصـــــــــــالحه أو ، جيب تقدمي بيان مفصـــــــــــّ

ل اســــــــــتعمال ومســــــــــتعمله النهائي. ويرجى االن تباه إىل أن هذا املربّع ال يتعني ملؤه إال إذا تواصــــــــــَ
 الصنف املصدَّر (األصناف املصدَّرة) بالطريقة احملددة أعاله.
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 موقع االستعمال النهائي -الباب دال  - ٤ 
دقيقاً. وقد خيتلف هذا املوقع  لألصــــناف املصــــدَّرة حتديداً  موقع االســــتعمال النهائييُرجى حتديد  

 عن املرسل إليه).  نوان املستعمل النهائي (إذا كان خمتلفاً عن ع
مقراً ملكتبها املركزي للمشـــــــرتيات، تقوم  Yاليت تتخذ من املدينة  X: الشـــــــركة وعلى ســـــــبيل املثال 

. ويف هذه احلالة ال يوجد إال مســــتعمل Zبشــــراء الصــــنف ولكنها تســــتعمله يف مرفقها اإلنتاجي يف املدينة 
) خيتلف عن عنوان أمر التوريد Z)، ولكن موقع االســـــــــتعمال النهائي (املدينة X�ائي واحد (هو الشـــــــــركة 

 ). Y(املدينة 
: أن موقع االســـــــتعمال النهائي هو املكان الفعلي الذي ُيســـــــتعمل فيه ولذلك يرجى االنتباه إلى 

 الصنف ويستهلك وما إىل ذلك.
 

 تصديق المستعمل النهائي على تعهد المستعمل النهائي -الفرع هاء  - ٥ 
يف هذا الفرع، يصـّدق املسـتعمل النهائي على االسـتعمال النهائي/الغرض من الصـنف املصـرّح به  

حتت الفرع جيم وموقع االســـتعمال النهائي املصـــرّح به حتت الفرع دال، ويســـمح للدولة املصـــدِّرة بالتحقق 
، واليت يتعني )١(/2Part /10Rev./254INFCIRCعمال النهائي لألصـــــــــــــناف الواردة يف الوثيقة من االســـــــــــــت

 من املرفق الرابع خلطة العمل الشاملة املشرتكة. ٦استريادها تبعاً لإلجراء املنصوص عليه يف إطار الفرع 
لك اإلشــــــارة ويتعني أن يوّقع املســــــتعمل النهائي على مجيع هذه البيانات واملعلومات. ويشــــــمل ذ 

اســــــــــــم املوقِّع ولقبه  )٤( ) التوقيع نفســــــــــــه و٣) اخلتم الرمسي (إْن ُوجد) و (٢) املكان والتاريخ و (١إىل (
 حبروف كبرية. 

 
 تصديق السلطة اإليرانية المختصة على تعهد المستعمل النهائي -الفرع واو  - ٦ 

ية الغرض املتوخى من اســــتعمال يف هذا الفرع، تعلن الســــلطة اإليرانية املختصــــة صــــراحًة عن ماه 
أنه ال ميكن وضــــع  ويُرجى مراعاةالســــلع املصــــدَّرة وذلك بوضــــع عالمة تأكيد يف أحد املربّعات املناســــبة. 
أن هذه اخليارات هي بدائل وال  مباعالمة إال يف مربّع واحد للحصول على شهادة استعمال �ائي صاحلة 

 ميكن أن توجد يف وقت واحد.
الســـــــــــــــلع واخلـدمـات موجهـة لربنـامج إيران النووي على النحو الوارد يف خطـة العمل وإذا كـانـت  

الشـــاملة املشـــرتكة، فإن شـــهادة االســـتعمال النهائي يتعني أن تكون موقَّعة من منظمة الطاقة الذرية إليران. 
ي يتعني أن أما بالنســــــبة لالســــــتعمال النهائي لألغراض املدنية غري النووية، فإن شــــــهادة االســــــتعمال النهائ

 تكون موقَّعة من وزارة خارجية إيران (حىت إشعار آخر).
وتؤكد السلطة اإليرانية املختصة أن األصناف املذكورة أعاله لن يُعاد نقلها يف إيران دون استصدار  

موافقة مســـــبقة من الدولة املصـــــدِّرة، وأن إيران ســـــتســـــتويف الشـــــروط املنصـــــوص عليها يف املبادئ التوجيهية 
 /1Part /13Rev./254INFCIRC الواردة يف الوثيقتني

 ./2Part /10Rev./254INFCIRC و )٢(

__________ 
 أو إصدارها األحدث بالصيغة اليت يتم حتديثها من قبل جملس األمن. )١( 

 أو إصدارها األحدث بالصيغة اليت يتم حتديثها من قبل جملس األمن. )٢( 
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عالوة على ذلك، تصّدق السلطة اإليرانية املختصة على االستعمال النهائي/الغرض من الصنف  
ولة املصـــــرّح به يف إطار الفرع جيم وموقع االســـــتعمال النهائي املصـــــرّح به يف إطار الفرع دال، وتســـــمح للد

 INFCIRC/254/Rev.10/Part 2املصــــــدِّرة بالتحقق من االســــــتعمال النهائي لألصــــــناف الواردة يف الوثيقة 
من املرفق الرابع خلطة العمل الشــــاملة  ٦واليت يتعني اســــتريادها تبعاً لإلجراء املنصــــوص عليه يف إطار الفرع 

 املشرتكة.
ة دخوهلا املواقع اليت يُعتزم فيها اســـــــــــــــتعمال مجيع الذرية إمكانيوتتيح إيران للوكالة الدولية للطاقة  

 INFCIRC/254/Rev.13/Partاألصـــــناف أو املواد أو املعدات أو الســـــلع أو التكنولوجيا الواردة يف الوثيقة 

1. 
وجيب أن توّقع الســــلطة اإليرانية املختصــــة على مجيع هذه البيانات واملعلومات وأن تتحقق منها.  

) اسم املوقِّع ٤التوقيع نفسه و ( )٣( ) اخلتم الرمسي و٢) املكان والتاريخ و (١( ويشمل ذلك اإلشارة إىل
 ولقبه حبروف كبرية.
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