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 معلومات عن قناة المشتريات  
قدم الفريق العامل املعين باملشــــــــــرتيات التابع للجنة املشــــــــــرتكة هذه الوثيقة لتوفري معلومات عملية  

التابع لألمم  قرار جملس األمن يفللدول بشــــأن قناة املشــــرتيات. وميكن االطالع على املزيد من التفاصــــيل 
 .طة العمل الشاملة املشرتكةخل واملرفق الرابع )٢٠١٥( ٢٢٣١ املتحدة

عمليات نقل   تسعى إىل املشاركة يفوتستعرض قناة املشرتيات املقرتحات املقدمة من الدول اليت 
اخلدمات املتصــلة هبا، أو الســماح  أو/أو التكنولوجيا النووية أو ذات االســتخدام املزدوج و/معينة للســلع و

قرتحــات إىل جملس األمن التــابع لألمم املتحــدة. وتقوم املبعمليــات النقــل هــذه، إىل إيران. وتقــدم الــدول 
الطلب وتقدمي توصـــية إىل جملس األمن. ويقوم جملس األمن باختاذ قرار على اللجنة املشـــرتكة عندئذ بتقييم 

لتقدمي مجيع  االســـــــتمارة أســـــــاس هذه التوصـــــــية وإبالغ الدولة بقراره. وقد ترغب الدول يف اســـــــتخدام هذه
االســـتخدام النهائي من الســـلطة اإليرانية املالئمة  بشـــأن ذات الصـــلة وهي ســـتحتاج إىل شـــهادة املعلومات

 .)النهائياالستعمال  انظر منوذج شهادة(
 

 معلومات االتصال لتقدمي االستفسارات:  
  SC-Resolution2231@un.org: جملس األمن 
 PWG-enquire@eeas.europa.eu: اللجنة املشرتكة/الفريق العامل املعين باملشرتيات 
 

 مخطط عام لقناة المشتريات - ألف 
 المشتريات؟ما هي قناة  - ١ 

أن حتصـــــل الدول على موافقة  )٢٠١٥( ٢٢٣١ التابع لألمم املتحدة يقتضـــــي قرار جملس األمن 
مســــــبقة من اجمللس على القيام ببعض األنشــــــطة احملددة مع إيران. وأنشــــــئت قناة املشــــــرتيات مبوجب خطة 

ملقرتحات املقدمة من الدول العمل الشاملة املشرتكة وأيدت بالقرار بوصفها اآللية اليت جيري هبا استعراض ا
 النووية. اليت تسعى إىل مزاولة هذه األنشطة مع إيران ألغراض االستخدامات النهائية املدنية النووية وغري

وينبغي تقــدمي املقرتحــات إىل جملس األمن التــابع لألمم املتحــدة. وحييــل جملس األمن املقرتحــات  
 وأملانيا، ،الروســــــــــــي للجنة املشــــــــــــرتكة، الذي يتألف من االحتاد إىل الفريق العامل املعين باملشــــــــــــرتيات التابع

 األورويب لالحتاد السامي املمثل إىل إضافة املتحدة، والواليات املتحدة، واململكة وفرنسا، والصني، وإيران،
. ويســتعرض الفريق العامل املعين باملشــرتيات املقرتحات يف غضــون فرتة األمنية والســياســة اخلارجية للشــؤون

زمنية حمددة ويقدم توصـــــية بالنيابة عن اللجنة املشـــــرتكة إىل جملس األمن الســـــتعراضـــــها النهائي واختاذ قرار 
 حة مبا إذا كان طلبها قد حظي باملوافقة أم ال.وخيطر جملس األمن عندئذ الدولة املقرتِ  بشأ�ا.

 
  

http://undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
http://www.undocs.org/ar/S/2015/544
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/Optional%20application%20form_AR.docx
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/Endusecertification_AR.docx
mailto:SC-Resolution2231@un.org
mailto:SC-Resolution2231@un.org
mailto:PWG-enquire@eeas.europa.eu
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 ماذا تشمل قناة المشتريات؟  - ٢ 
 :تشمل قناة املشرتيات عموما ما يلي 
األصـــــــــــــنــاف واملواد واملعــدات والســـــــــــــلع والتكنولوجيــا النوويــة واملزدوجــة  أو بيع أو نقــل توريــد )١( 

 *)١(/2Part /10Rev./254INFCIRC و /1Part /13Rev./254INFCIRCاالســــتخدام (املذكورة يف الوثيقتني 
املتعلقتني باالســــتخدامات النهائية املدنية النووية وغري النووية، وأي أصــــناف أخرى ترى الدولة املعنية أن من شــــأ�ا 

 .)تنسجم وخطة العمل أن تسهم يف أنشطة ال
تزويد إيران باملســـــــــــــــاعدة أو اخلدمات ذات الصـــــــــــــــلة بتوريد الســـــــــــــــلع النووية واملزدوجة  )٢( 

التدريب التقين  (من قبيل املســـــــاعدة التقنية أو أو اســـــــتخدامها أو صـــــــنعهااالســـــــتخدام أو بيعها أو نقلها 
 املساعدة املالية أو االستثمار أو السمسرة). أو
اقتناء إيران حلصـــــــــــــــة يف نشـــــــــــــــاط جتاري معني متصـــــــــــــــل باجملال النووي يف دولة أخرى  )٣( 

 يتصل هبا من استثمارات.  وما
من املرفق الرابع خلطة العمل  ١-٦ والفقرة )٢٠١٥( ٢٢٣١قرار جملس األمن ل انظر املرفق باء 

 .لالطالع على املزيد من التفاصيل
 
 ما هي األنشطة ذات الصلة بالمجال النووي التي ال يلزم أن تستعرضها قناة المشتريات؟ - ٣ 

، يســـــــــــتثىن من شـــــــــــرط موافقة جملس األمن )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء للقرار  ٢وفقا للفقرة  
 يلي: املسبقة ما

توريُد األصـــــــــــناف واملواد واملعدات والســـــــــــلع والتكنولوجيا أو بيُعها أو نقُلها، وتقدُمي أي شـــــــــــكل  -ألف 
خدمات  أشـــــكال املســـــاعدة التقنية أو التدريب أو املســـــاعدة املالية أو االســـــتثمار أو صـــــلة بذلك من ذي

 ا يلي:السمسرة أو غريها من اخلدمات، مىت كان لذلك ارتباط مباشر مب
 السالسل التعاقبية يف مرفق فوردو إلنتاج النظائر املستقرة التعديل الالزم إدخاله على اثنتني من • 
 كيلوغرام يف مقابل اليورانيوم الطبيعي  ٣٠٠تصدير اليورانيوم اإليراين العايل التخصيب بكميات تفوق  • 
 حتديث مفاعل آراك استنادا إىل التصميم املتفق عليه • 

بتلك األنشــــطة مجيعها يف إطار التقيد  أن تقوم: (أ) لدول األعضــــاء متطلبات حمددة هياســــتيفاء ابشــــرط 
جملس األمن واللجنَة املشــــــــــــرتكة عشــــــــــــرَة أيام قبل تلك األنشــــــــــــطة؛  أن ختطر الصــــــــــــارم خبطة العمل؛ (ب)

ذي  االقتضـــاء، على النحو الوارد يف التعميم اإلعالمي اســـتيفاء متطلبات املبادئ التوجيهية، حســـب (ج)
حتصــــــــــــــل على احلق يف التحقق من االســــــــــــــتعمال النهائي ومكان االســــــــــــــتعمال النهائي  أن الصــــــــــــــلة؛ (د)

تقوم أيضـــا، يف  أن صـــنف يتم توريده، وأن تكون يف وضـــع ميكنها من ممارســـة ذلك احلق فعليا؛ (ه) ألي
اإلعالمية ذات الصــلة، حالة توريد األصــناف واملواد واملعدات والســلع والتكنولوجيا املدرجة يف التعميمات 

 .بإبالغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل

__________ 
األخرى ’’*‘‘ أو يف أحدث صـــــــــــــيغة هلاتني الوثيقتني، وفقا لتحديث جملس األمن هلما؛ وينطبق ذلك على مجيع العالمات  *)١( 

 الواردة يف هذه الوثيقة.

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_ar.pdf
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 أو بيع أو نقل ما يلي إىل إيران:توريُد  -باء 
عندما تكون تلك  INFCIRC/254/Rev.13/Part 1الوثيقة من  B.1 املعدات املشــــــــــــــمولة بالفرع • 

 ؛املعدات موجهة ملفاعالت املاء اخلفيف
 INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 من الوثيقة A.1.2اليورانيوم املنخفض التخصــيب املشــمول بالفرع  • 

 ؛إذا كان مدجما يف عناصر جممعة للوقود النووي لتلك املفاعالت
 INFCIRC/254/Rev. 10/Part 2األصــــناف واملواد واملعدات والســــلع والتكنولوجيا املبينة يف الوثيقة  • 

 .عندما تكون موجهة لالستخدام يف مفاعالت املاء اخلفيف حصريا
متطلبات املبادئ التوجيهية،  : (أ) اســـــــــــــــتيفاءمتطلبات حمددة هيالدول األعضـــــــــــــــاء  اســـــــــــــــتيفاءبشـــــــــــــــرط 

حتصــل على احلق يف  أن )ب؛ (التعميمات اإلعالمية ذات الصــلةاالقتضــاء، على النحو الوارد يف  حســب
صــــنف يتم توريده، وأن تكون يف وضــــع  التحقق من االســــتعمال النهائي ومكان االســــتعمال النهائي ألي

من عملية التوريد أو أيام  يف غضون عشرةألمن جملس ا أن ختطر )جميكنها من ممارسة ذلك احلق فعليا؛ (
تقوم أيضــا، يف حالة توريد األصــناف واملواد واملعدات والســلع والتكنولوجيا املدرجة  أنالبيع أو النقل؛ (د) 

يف التعميمات اإلعالمية ذات الصلة، بإبالغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف غضون عشرة أيام من عملية 
 .يع أو النقلالتوريد أو الب

 
 كيف تقدم الدول مقترحا في إطار قناة المشتريات؟ - ٤ 

. SC-Resolution2231@un.org تشـــــــجع الدول على إرســـــــال املقرتحات بالربيد اإللكرتوين إىل 
اليت تتضــــمن مجيع املعلومات الداعمة الالزمة على  النموذجي تســــتخدم اســــتمارة الطلب وميكن للدول أن

وافر طة العمل. وتتخلواملرفق الرابع  )٢٠١٥( ٢٢٣١ املتحدة التابع لألمم النحو احملدد بقرار جملس األمن
ومن املفيد تقدمي املقرتحات يف شــــكل  .الرابط هذاعلى  معلومات إضــــافية عن كيفية ملء هذه االســــتمارة

 عملية االستعراض.  يسرعمقروء آليا ألن ذلك ميكن أن 
 
القطاع الخاص، من قبيل المصـــــــــدرين أو مقدمي المســـــــــاعدة التقنية،  هل يمكن أن تقوم كيانات - ٥ 

 مباشر؟ مع مجلس األمن أو اللجنة المشتركة بشكل العمل بتقديم مقترح أو
إىل الرد على طلبات احلصــول على التوجيه من أطراف  املعين باملشــرتيات ســيســعى الفريق العامل 

بالسلطات الوطنية يف بلدا�ا أوال. وال ميكن أن تقوم  ثالثة. وتشجع كيانات القطاع اخلاص على االتصال
 ريناملصد يتعني علىجملس األمن بشكل مباشر. و  العمل مع كيانات القطاع اخلاص بتقدمي مقرتحات أو

املســـاعدة التقنية تقدمي طلب إىل الســـلطة الوطنية املختصـــة للحصـــول على اإلذن املناســـب، وفقا  يومقدم
جملس األمن على االســــــــتفســــــــارات الواردة بشــــــــكل مباشــــــــر من  يردّ  . ولنلدا�مب للتشــــــــريعات الوطنية يف

 الشركات أو األفراد. 
 

  ؟ما هي المعلومات المطلوبة في المقترح - ٦ 
من املرفق الرابع خلطــة العمــل.  ٢-٤-٦حتــدد املعلومــات الــداعمــة الالزمــة لتقــدمي مقرتح يف الفقرة  

  :وهي تشمل ما يلي
 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_ar.pdf
mailto:SC-Resolution2231@un.org
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/Optional%20application%20form_AR.docx
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/Explanatory%20note%20AF_AR.pdf
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 لصنف؛ل وصف (أ) 
 االسم والعنوان ورقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين للكيان املصّدر؛  (ب) 
 االسم والعنوان ورقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين للكيان املستورِد؛  (ج) 
بيان بشــــأن االســــتخدام النهائي املقرتح ومكان االســــتخدام النهائي املقرتح، إضــــافة إىل  (د) 

وزارة الصــــــناعة واملعادن  وأ لنهائي موّقعة من قبل منظمة الطاقة الذرية إليرانشــــــهادة بشــــــأن االســــــتخدام ا
 يران تصدق على االستخدام النهائي املذكور؛ والتجارة إل

 رقم رخصة التصدير، يف حال توفرها؛  (ه) 
 تاريخ العقد، إن وجد؛ (و) 
 تفاصيل بشأن النقل، إن وجدت.  (ز) 
ــــــــــــــــــــهويف حال عدم توافر املعلومات (  ) و (و) و (ز) عند تقدمي املقرتح إىل جملس األمن، فيجب أن ـ

 تقدمها الدولة املقرتحة يف أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال يعّد تقدميها شرطاً للموافقة قبل شحن الصنف.
ويســــــــاعد اســــــــتخدام اســــــــتمارة الطلب الدول على تقدمي كل املعلومات الالزمة. وباإلضــــــــافة إىل  

. اليت ترى أ�ا ذات صــــــــــلة دول أكرب قدر ممكن من املعلومات والتفاصــــــــــيل التقنيةذلك، ميكن أن تقدم ال
وينبغي إيالء اهتمام خاص إىل وصـــف الصـــنف، الذي ينبغي أن يتيح الوصـــول إىل فهم صـــحيح للصـــنف 

  .أدناه) ١٩قيد النظر (انظر السؤال 
 فيه استعراض مقرتح مقدم.وجيوز للدولة املقرتِحة تقدمي معلومات إضافية يف الوقت الذي جيري  

 
 ماذا يحدث إذا كان المقترح غير مكتمل؟ - ٧ 

 املعلومات الكافية.  االفتقار إىل يرجح أن ترفض املقرتحات غري املكتملة بسبب 
 
 هل يمكن إعادة تقديم المقترحات التي لم يوافق عليها؟ - ٨ 

عليهــا، ينبغي هلــا أن تشـــــــــــــــري إىل الرقم عــادت الــدول تقــدمي املقرتحــات اليت مل يوافق أإذا  - نعم 
ألمم املتحدة. وسيكون من املفيد تقدمي تفسري للتغيريات والتعديالت الذي خصصته هلا ا املرجعي األصلي

 اليت أدخلت.
 ة، ميكن أنعدم موافق حالة وميكن للفريق العامل املعين باملشـــــــــــــــرتيات تقدمي معلومات بشـــــــــــــــأن 

 قبل.تتساعد يف تقدمي أي طلبات يف املس
 

 يمكن أن تقدم بها المقترحات؟التي ما هي اللغة  - ٩ 
املتحــدة.  ينبغي أن تقــدم املقرتحــات إىل جملس األمن بــأي من اللغــات الرمسيــة الســــــــــــــــت لألمم 

برتمجة الوثائق. وســـيتم ذلك قبل بداية فرتة  آنذاك وعندما تدعو احلاجة، تقوم األمانة العامة لألمم املتحدة
 جنة املشرتكة. االستعراض يف الل
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 المقترحات؟ وما هي المدة التي تستغرقها عملية االستعراض؟في كيف يجري البت  - ١٠ 
تاح للفريق العامل املعين وتبعد اســــــــــــــتالم املقرتح، يتشــــــــــــــاور جملس األمن مع اللجنة املشــــــــــــــرتكة.  

ند املوافقات على يوم عمل) لتقدمي توصـــــية. وتســـــت ٣٠يوم عمل (قابلة للتمديد إىل  ٢٠باملشـــــرتيات فرتة 
املعين باملشــــــــــــــرتيات على األقل بإحالة  أن يقوم عضــــــــــــــوان من أعضــــــــــــــاء الفريق العامل وجيوزتوافق اآلراء. 

التوصــــــــيات بعدم املوافقة إىل اللجنة املشــــــــرتكة لالســــــــتعراض يف غضــــــــون مخســــــــة أيام عمل. وتتخذ اللجنة 
 أيام عمل. ١٠آلراء يف غضون املشرتكة قرارا بشأن ما إذا كانت توافق على املقرتح بتوافق ا

وبناء على توصـــــــــية اللجنة املشـــــــــرتكة، يقوم جملس األمن إما باملوافقة أو عدم املوافقة على املقرتح  
 يف غضون مخسة أيام عمل. وخيطر جملس األمن الدولة املقرتحة بنتيجة االستعراض. من الدولة املقدم

  
 النشاط المقترح أثناء عملية االستعراض؟ما العمل في حال طرأت تغييرات على  - ١١ 

قد يتعني أن تعيد الدول تقدمي املقرتح إذا كانت هناك تغيريات تتعلق بأي من املعلومات الداعمة  
وصف الصنف  طة العمل، ال سيما (أ)خل من املرفق الرابع ٢-٤-٦الالزمة حسب التعريف الوارد يف الفقرة 

(ب) االســــم والعنوان ورقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين للكيان  أو ريات يف الكمية)؛ي(مبا يف ذلك التغ
(ج) االســــــــــم والعنوان ورقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين للكيان املســــــــــتورِد؛ أو (د) بيان أو  املصــــــــــّدر؛

دام بشـأن االسـتخدام النهائي املقرتح ومكان االسـتخدام النهائي املقرتح، إضـافة إىل شـهادة بشـأن االسـتخ
تصــــدق على  وزارة الصــــناعة واملعادن والتجارة إليران النهائي موّقعة من قبل منظمة الطاقة الذرية إليران أو

 االستخدام النهائي املذكور. 
تفاصيل بشأن  (ز) (هــــــ) رقم رخصة التصدير؛ أو (و) تاريخ العقد؛ أو بــــــ وإذا كان التغيري يتعلق 

 .، ولكن ينبغي أن تزود جملس األمن باملعلومات احملدَّثةمي املقرتحالنقل، ال يتعني على الدول إعادة تقد
 

 ماذا يحدث بعد موافقة مجلس األمن؟ - ١٢ 
 النشاط املعين وخيصص موافقة علىرسالة عند إخطار دولة مقرتحة باملوافقة، يقدم جملس األمن  

ه الشــهادة كوثيقة مصــاحبة لشــحنة تســتخدم هذ أن املعاملة . وميكن للكيانات املشــاركة يفمرجعيارقما  هلا
 األصناف املعنية وأن تقدمها إىل السلطات الوطنية.

 
 كيف تعامل سرية المقترحات؟  - ١٣ 

وإىل جانب معايري خيضــــــــــع عمل قناة املشــــــــــرتيات ملعايري الســــــــــرية املعمول هبا يف األمم املتحدة.  
بيان اإلجراءات الســــرية املتبعة يف الفريق ”ت الســــرية تلك، يتقيد الفريق العامل املعين باملشــــرتيات مبقتضــــيا

 .“العامل املعين باملشرتيات واللجنة املشرتكة فيما يتعلق باملسائل املتصلة بقناة املشرتيات
 

 أسئلة وأجوبة أخرى - باء 
هي الدولة المســـــــؤولة عن تقديم المقترح؟ وماذا يحدث في حال مشـــــــاركة أكثر من دولة واحدة في  ام - ١٤ 

 المعاملة؟
ينبغي ألول دولة تســـــعى إىل املشـــــاركة يف عملية نقل تســـــتلزم موافقة جملس األمن عليها أن تقدم  

ن قبيل املعامالت ذات املقرتح. وإذا وافق جملس األمن على النقل املقرتح، ميكن أيضـــــــــــا اعتبار أنشـــــــــــطة م

http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/160512A%20Confidentiality%20Statement.pdf
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/160512A%20Confidentiality%20Statement.pdf
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/160512A%20Confidentiality%20Statement.pdf
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الصــلة بالشــؤون املالية ووســائل النقل والتأمني اليت تتعلق مباشــرة بالنقل املوافق عليه وتتســق مع قرار جملس 
. وجيب أن ة على ذلك النقلوخطة العمل مشـــــمولة باملوافق )٢٠١٥( ٢٢٣١األمن التابع لألمم املتحدة 

األمن يف أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال يعد تقدم الدولة معلومات عن هذه األنشـــــــــــــــطة إىل جملس 
تقدميها شرطا للموافقة قبل القيام بالنشاط. ويتعني على الدول أن تقدم مقرتحا جديدا بشأن أي أصناف 
إضــــافية غري حمددة يف املقرتح األصــــلي. وميكن ألي دولة لديها أســــئلة أن تتصــــل مبجلس األمن للحصـــول 

 التوجيه. على
ط الذي تشارك فيه عدة دول، هناك حقول اختيارية يف استمارة الطلب حتدد وفيما يتعلق بالنشا 

فيها الدولة مقدمة املقرتح الكيانات األخرى املشاركة يف املعاملة. ويف ظل هذه الظروف، تعد املوافقة على 
ألخرى املقرتح الذي حتدد فيه تلك الكيانات األخرى كافيا لتقدمي املوافقة على مشـــــــــــــاركة تلك الكيانات ا

 (وال يتعني تقدمي مقرتح منفصل).
 

 هل يمكن أن يشمل المقترح أنشطة متعددة؟ - ١٥ 
جانب  ســـــلع أو توريد الســـــلع إىلعدة ميكن أن يشـــــمل املقرتح أنشـــــطة متعددة، من قبيل توريد  

واخلدمات ذات  املمكنة اخلدمات ذات الصلة. ويتعني أن تقدم الدول طلبات وطنية تغطي مجيع األنشطة
وافق جملس األمن على النقل املقرتح،  وإذا لصــــلة (من قبيل الصــــادرات وخدمات الصــــيانة ذات الصــــلة).ا

الصــــــلة بالشــــــؤون املالية ووســــــائل النقل والتأمني اليت  ميكن أيضــــــا اعتبار أنشــــــطة من قبيل املعامالت ذات
 )٢٠١٥( ٢٢٣١ملتحدة تتعلق مباشــــــــــــرة بالنقل املوافق عليه وتتســــــــــــق مع قرار جملس األمن التابع لألمم ا

. وجيب أن تقدم الدولة معلومات عن هذه األنشــــــطة إىل ة على ذلك النقلوخطة العمل مشــــــمولة باملوافق
جملس األمن يف أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال يعد تقدميها شـــــــــــــــرطا للموافقة قبل القيام بالنشـــــــــــــــاط. 

غري حمددة يف املقرتح األصـــــــلي. ويتعني على الدول أن تقدم مقرتحا جديدا بشـــــــأن أي أصـــــــناف إضـــــــافية 
 وميكن ألي دولة لديها أسئلة أن تتصل مبجلس األمن للحصول على التوجيه.

 
 هل يمكن أن يشمل المقترح أكثر من صنف واحد؟ - ١٦ 

ميكن أن يشـــمل املقرتح عدة أصـــناف. وينبغي إرفاق ورقات منفصـــلة تتضـــمن وصـــفا لألصـــناف  
 ار بشأن الطلب ككل.اإلضافية باستمارة الطلب. ويتخذ قر 

 
المعنية؟ وأين يمكن االطالع األصـــــناف أين يمكن الحصـــــول على المزيد من المعلومات بشـــــأن  - ١٧ 

 ؟*INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 و INFCIRC/254/Rev.13/Part 1على الوثيقتين 
 هنا )INFCIRC/254/Rev.13/Part1ميكن االطالع على قائمة الســـــــــــــــلع والتكنولوجيا النووية ( 

وتشــــــــجع  هنا )INFCIRC/254/Rev.10/Part 2وعلى قائمة الســــــــلع والتكنولوجيا املزدوجة االســــــــتخدام (
الدقيق الوارد يف قائمة املراقبة.  اتني القائمتني وتقدمي البندقياسا هب الدول على التحقق من األصناف املعنية

 وينبغي للدول أن تقدم املعلومات/الوثائق ذات الصلة لدعم التصنيف. 
الوثيقتين إحدى كذلك في و  S/2015/546هل يمكن أن يتضمن المقترح بنودا محددة في الوثيقة  - ١٨ 

1Part /13Rev./254INFCIRC/ 2 وPart /10Rev./254INFCIRC/(*)؟ 
النشـــــــــــــرتني  إحدى ، وكذلك يفS/2015/546 ميكن أن يتضـــــــــــــمن املقرتح بنودا مدرجة يف الوثيقة 

هذا القبيل لالســـــــتعراض  ني عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينبغي تقدمي مقرتح منتاإلعالميني الصـــــــادر 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_ar.pdf
https://undocs.org/ar/S/2015/546
https://undocs.org/ar/S/2015/546
http://undocs.org/ar/S/2015/546
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ويبت جملس  .)٢٠١٥( ٢٢٣١األمن  قرار جملسل من املرفق باء ٢باعتباره نشـــــــاطا يندرج ضـــــــمن الفقرة 
 تلك املقرتحات بناء على توصية من اللجنة املشرتكة. األمن ب

 
 الصنف؟ فيما يتعلق بما هي المعلومات التقنية المطلوبة  - ١٩ 

الــــوثــــيــــقــــتــــني  إحــــــــدى تشــــــــــــــــــجــــع الــــــــدول عــــلــــى تــــقــــــــدمي الــــبــــنــــــــد ذي الصــــــــــــــــــلــــــــة الــــوارد يف 
INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 و INFCIRC/254/Rev.10/Part 2*، وينبغي للدول يف حال االنطباق .

 التصنيف. املعلومات/الوثائق ذات الصلة، مبا يف ذلك املعايري التقنية ذات الصلة، لدعمأن تقدم 
ملنتج، ا وميكن أيضـــــــــــا تقدمي مواصـــــــــــفات تقنية إضـــــــــــافية، من قبيل صـــــــــــحيفة بيانات، أو فهرس 

 خمطط أو صورة.  أو
 

 ما هي الكيانات التي يتعين إدراجها في المقترح؟ - ٢٠ 
لكيان املصـــــــدر، والكيان املســـــــتورد، واملســـــــتخدم النهائي (إذا كان جيب أن تتضـــــــمن املقرتحات ا 

خمتلفا عن الكيان املســتورد). والكيان املصــدر هو الشــركة أو الفرد الذي يتعاقد مع نظريه اإليراين. والكيان 
يســــــــتفيد من املســــــــاعدة أو اخلدمات  املســــــــتورد هو الكيان املوجود يف إيران الذي يســــــــتورد األصــــــــناف أو

النهائي لألصــــناف أو متلقي املســــاعدة  املســــتخدمَ  لة. ويف كثري من احلاالت، يكون هذا الكيانُ الصــــ ذات
 أو اخلدمات املعنية. وينبغي تقدمي معلومات عن الكيانات اإلضـــــــــــــــافية املشـــــــــــــــاركة يف النقل (مثل الوكالء،

ة مع شــرح لدور كل اجلهات األوىل املرســل إليها، أو مناويل الشــحنات) يف ورقة منفصــل وأالســماســرة،  وأ
 منها يف املعاملة.

 
 االستخدام النهائي المقترحين؟ مكانماذا ينبغي أن يتضمن بيان االستخدام النهائي و  - ٢١ 

ربنامج موجها ل ينبغي أن يوضــــح بيان االســــتخدام النهائي املقرتح ما إذا كان االســــتخدام النهائي 
 �ائيا مدنيا غري نووي. وإذا كان االستخدام النهائي إيران النووي الذي تأذن به خطة العمل أو استخداما

لغرض نووي، جيري أيضا إطالع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على املقرتح. وينبغي أيضا أن يوضح  موجها
الذي  املكان االســـــتخدام النهائي هو مكانالغرض الذي ســـــيســـــتخدم من أجله الصـــــنف (األصـــــناف). و 

فعليا. وينبغي أن يتضـــــمن وصـــــفه العنوان، الذي قد يكون خمتلفا عن  يســـــتخدم فيه الصـــــنف أو يســـــتهلك
 املكتب الرئيسي للمستخدم النهائي.

 
ن يما هي الشـــروط التي تنص عليها المبادئ التوجيهية الواردة في النشـــرتين اإلعالميتين الصـــادرت - ٢٢ 

 عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
فـــيـــمــــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــمـــلـــيــــــــات نـــقــــــــل الســـــــــــــــــلـــع الـــنـــوويــــــــة عـــلـــى الـــنـــحـــو املـــبـــني يف الـــوثـــيـــقـــــــة  

INFCIRC/254/Rev.13/Part 1*٩ رةالفق ، يشـــــــــــمل ذلك على وجه اخلصـــــــــــوص الشـــــــــــروط احملددة يف ،
 النووي.  ضوابط على عمليات إعادة النقل، من املبادئ التوجيهية لعمليات النقل

فيمـــــا يتعلق بعمليـــــات نقـــــل الســـــــــــــــلع املزدوجـــــة االســـــــــــــــتخـــــدام على النحو املبني يف الوثيقـــــة و  
INFCIRC/254/Rev.10/Part 2*حقوق ٧ ، يشمل ذلك على وجه اخلصوص الشروط احملددة يف الفقرة ،

املوافقة على عمليات إعادة النقل، من املبادئ التوجيهية لعمليات نقل املعدات واملواد والربامج احلاســـــــوبية 
 املزدوجة االستخدام والتكنولوجيا املتصلة هبا. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_ar.pdf
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ن تلبية هذه الشروط من خالل إدراج املعلومات ذات الصلة يف الشهادة املتعلقة باملستخدم وميك 
 النهائي.

 
 التحقق من االستخدام النهائي؟فيما يتعلق بما هي المعلومات التي ينبغي أن تقدم  - ٢٣ 

 مكانينبغي أن تؤكد الدول املقرتحة أ�ا حصلت على احلق يف التحقق من االستخدام النهائي و  
من  ٢النحو املطلوب يف الفقرة  االستخدام النهائي وأ�ا يف وضع ميكنها من ممارسة ذلك احلق فعليا على

  .)٢٠١٥( ٢٢٣١قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ل املرفق باء
وميكن أن تقدم الدولة املقرتحة معلومات إضــــــــــــــــافية عن التدابري اليت تعتزم اختاذها للتحقق من  

 خدام النهائي.االست
 

 الشهادة المتعلقة باالستخدام النهائي؟ الجهة المختصة بتقديم ما هي  - ٢٤ 
إذا كانت الســــــــلع واخلدمات خمصــــــــصــــــــة لربنامج إيران النووي على النحو املبني يف خطة العمل،  

إليران بتوقيع الشـــــــــــــــهادة املتعلقة باالســـــــــــــــتخدام النهائي. وفيما يتعلق  تقوم منظمة الطاقة الذريةيتعني أن 
يران بتوقيع إل الصـــــــــــــــناعة واملعادن والتجارةيتعني أن تقوم وزارة املدين غري النووي،  النهائي باالســـــــــــــــتخدام

املتعلقة باالســـــــتخدام النهائي على  الشـــــــهادة املتعلقة باالســـــــتخدام النهائي. وينبغي أن تصـــــــدق الشـــــــهادة
 االستخدام النهائي املعلن.

ويتعني أن تقوم الســــــــــلطة املختصــــــــــة يف إيران بإصــــــــــدار الشــــــــــهادة املتعلقة باالســــــــــتخدام النهائي  
 ).أعاله (انظر

وميكن  هنااملشرتيات وميكن االطالع على شهادة منوذجية بشأن االستخدام النهائي لغرض قناة  
 .هناتوضيحية االطالع على مذكرة 

 
من المرفق باء للقرار  ٢ما هي اإلجراءات المتبعة فيما يتعلق باألنشـــــــــــطة المقترحة عمال بالفقرة  - ٢٥ 

في الحاالت التي يُعتزم فيها بقاء السلع المعنية في إيران لفترة زمنية معينة فقط  )٢٠١٥( ٢٢٣١
 من إيران؟بعد ذلك وإخراجها 

يف احلاالت  )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء للقرار  ٢فيما خيص األنشطة املقرتحة عمال بالفقرة  
ذلك من إيران، ســـــــــــتُتَّبع  بعدعنية يف إيران لفرتة زمنية معينة فقط وإخراجها اليت يُعتزم فيها بقاء الســـــــــــلع امل

اإلجراءات املعمول هبا يف قناة املشرتيات، مبا يف ذلك احلصول على شهادة لالستعمال النهائي موقعة من 
 السلطة الوطنية املكلفة بذلك يف إيران. 

باملشـــرتيات إىل تســـريع وتيســـري عملية تقدمي توصـــية وســـيســـعى املشـــاركون يف الفريق العامل املعين  
بشـــــأن املقرتحات املتعلقة بالصـــــادرات املؤقتة ألغراض االســـــتعراض أو لعرضـــــها يف أحد املعارض. وقد يتم 

 االتصال بالدولة املقرتحة لكي تقدِّم معلومات عن الطابع املؤقت للمواد املصدَّرة إىل إيران.

http://www.aeoi.gov.ir/Portal/Home/
http://www.aeoi.gov.ir/Portal/Home/
http://www.tpo.ir/
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/Endusecertification_AR.docx
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/Endusecertification_AR.docx
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/Optional%20application%20form_AR.docx
http://www.un.org/ar/sc/2231/docs/Optional%20application%20form_AR.docx
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