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عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

خة    ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٢١رسالة مؤرَّ
ھة إلى الوكالة ومرسلة باسم الممثلة السامية   موجَّ

قة اللجنة المشتركة التي موغيريني   بصفتھا منسِّ
 المشتركةبموجب خطة العمل الشاملة  أُنشئت

 

 
  
 
خة   -١ من ھيئة العمل الخارجي األوروبي  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٢١تلقَّى المدير العام رسالة مؤرَّ

قة اللجنة المشتركة التي أُنشئت بموجب خطة العمل الشاملة  أُرسلت باسم الممثلة السامية موغيريني بصفتھا منسِّ
 المشتركة مرفقًا بھا ثماني وثائق.

م طـيَّه الرسالة والوثائق المرفقة بھا إلعالم جميع الدول األعضاء.وحسبم  -٢  ا ھو مطلوب، ُتعمَّ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



 

 االتحاد األوروبي
  العمل الخارجي

  األمين العام
  

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٢١بروكسل، 

  

  السيد المدير العام،

تر ة المش قة اللجن فتھا منسِّ وغيريني بص امية م ة الس م الممثل املة باس ل الش ة العم ب خط ئت بموج ي أُنش كة الت
ت من جانب جميع المشاركين في اللجنة المشتركة.   المشتركة، أُحيُل طّيه الوثائق الثماني المرفقة التي أُقرَّ

ا اإلضافي،  ا وبروتوكولھ ود معھ املة المعق ودون المساس بحقوق إيران والتزاماتھا بموجب اتفاق الضمانات الش
ى في خطة العمل ودون المساس بصال وخَّ ى النحو المت ا عل ھ ة في أداء مھامِّ ة الذري ة للطاق ة الدولي حيات الوكال

دابير ذات الصلة  ذ الت ة المشتركة، لتنفي تھا اللجن دَّ م توضيحات ال أكثر، أع الشاملة المشتركة، فإن ھذه الوثائق تقدِّ
مشتركة طوال مدتھا. وستظلُّ اللجنة المشتركة بالمجال النووي الخاصة بإيران والواردة في خطة العمل الشاملة ال

دة  دَّ ووي المح دابيرھا ذات الصلة بالمجال الن ران لت ذ إي تعتمد على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفي
  في خطة العمل الشاملة المشتركة.

ة ة الدولي دول األعضاء في الوكال ائق مع ال ذه الوث م ھ ى  وأرجو منكم التفضل بتقاُس ا عل ة إلطالعھ ة الذري للطاق
  فحواھا. وفي موازاة ذلك، سُتنشر ھذه الوثائق على الموقع اإللكتروني لھيئة العمل الخارجي األوروبي. 

  

  

  مع فائق االحترام والتقدير،

  [التوقـيع]

  ھيلغا ماريا شميت

  

  سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  

  ات: ثماني وثائق من اللجنة المشتركةالمرفق



 

٢٠١٦-١-٦  

  قرار اللجنة المشتركة التي أُنشئت
  بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة

املة  ل الش ة العم ا لخط ري، وفًق وم المث واد اليوراني أن بعض م ا بش ى خطتھ تركة عل ة المش راُن اللجن أطلعت إي
اه، بموجب سلطتھا المشتركة. ونظرت اللجنة المشتركة في الخطة ووافقت  ذكورة أدن عليھا وفَق البارامترات الم

ترًكا  ا مش ة المشتركة فھًم في التشاور وتقديم اإلرشادات بشأن مسائل التنفيذ. ويمثل ھذا القرار الصادر عن اللجن
  لنطاق االلتزامات ذات الصلة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

عاع الح  -١ ات الصلبة الضعيفة اإلش ع النفاي ات الصلبة جمي راء والنفاي وم ضعيف اإلث ة بيوراني ث ة الملوَّ الي
ن  ران م زون إي ن مخ زًءا م ل ج تخالص، ال تمث ة لالس ر قابل ا غي أى أنھ ي ُيرت تقبلية، الت ة المس المكافئ

ّيد أو  ىاليورانيوم المثر ران ال تش املة المشتركة، شريطة أن إي د في خطة العمل الش دَّ على النحو المح
ات الصلبة  تشّغل أيَّ مرفق أو جزء من مرفق قادر على استخالص اليورانيوم ضعيف اإلثراء من النفاي

دة  ذه  ١٥لم ل ھ ة مث ة الذري ة للطاق ة الدولي ة للوكال ار الضمانات التابع ي إط ران ف ن إي تخزِّ ا.  وس عاًم
ثة بيورانيوم ضعيف اإلثراء.   النفايات الصلبة الضعيفة اإلشعاع الملوَّ

راء بنسبة جميع النفايات الس  -٢ وم ضعيف اإلث ثة بيوراني ائلة ونفايات الحمأة الضعيفة اإلشعاع الحالية الملوَّ
ر  ٣٫٦٧تصل إلى  ا غي أى أنھ ي ُيرت تقبلية، الت ة المس أة المكافئ ات الحم ائلة ونفاي ات الس ة والنفاي في المئ

د في خطة  قابلة لالستخالص، ال تمثل جزًءا من مخزون إيران من اليورانيوم المثري على النحو دَّ المح
ى  ادر عل ّيد أو تشّغل أيَّ مرفق أو جزء من مرفق ق ران ال تش املة المشتركة، شريطة أن إي العمل الش

ن إيران  ١٥استخالص اليورانيوم ضعيف اإلثراء من النفايات السائلة ونفايات الحمأة لمدة  عاًما. وستخزِّ
ة الذ ة للطاق ة الدولي ة للوكال مانات التابع ار الض ي إط عيفة ف أة الض ات الحم ائلة ونفاي ات الس ة النفاي ري

ى  ذه  ٣٫٦٧اإلشعاع التي تحتوي على يورانيوم مثري بنسبة تصل إل ران تثبيت ھ ة، ويمكن إلي في المئ
وم عن  ة تثبيت ال تفصل اليوراني ات صلبة باستخدام عملي ل األجل كنفاي النفايات من أجل تخزين طوي

  النفايات.

ارب ُيعدُّ اليورانيوم الم  -٣ ري بنسبة تق ي أُعلنت في  ٢٠ث ري، في المرافق الت وث المختب ة ذو التل في المئ
ارب  ر  ٢٠السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث معالَجة يورانيوم مثري بنسبة تق ة، غي في المئ

د  قابل لالستخالص، وعليِه فإنه ال يمثل جزًءا من مخزون إيران من اليورانيوم المثري على النحو المحدَّ
  في خطة العمل الشاملة المشتركة.

دات المعالجة   -٤ تنَفد من خالل مع وم المس ة من اليوراني ي  –قبل يوم التنفيذ، ستقوم إيران بمعالجة كمي الت
يد  ٢٠اسُتخدمت لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم المثري بنسبة تقارب  ى أكس ة إل وم في المئ  –اليوراني

راء لتخفيف اليورانيوم المثري  تج مستوى إث ا ُين ة بم ك الكمي دات المعالجة، وُحسبت تل المحتجز في مع
  في المئة أو أقّل.  وُتعدُّ المادة المحتجزة غير قابلة لالستخالص. ٣٫٦٧

ق   -٥ ا يتعل ي ُجمعت لالستخدام فيم ات الت ق، والعين ستحافظ إيران على معايير المختبرات، ومصادر التحقُّ
ة ال بأنشطة ضمانات الوكالة ال دولية للطاقة الذرية، بما في ذلك معاَيرة األجھزة، والتي تحتوي على كمي

بالمئة. وستحافظ إيران أيًضا على  ٥تزيد على ستة كيلوغرامات من اليورانيوم المثري بنسبة تصل إلى 
ق بأنشطة ضمانات  ا يتعل تخدام فيم ي ُجمعت لالس ات الت ق، والعين رات، ومصادر التحقُّ ايير المختب مع
ى  د عل ة ال تزي ى كمي وي عل ي تحت زة، والت اَيرة األجھ ك مع ي ذل ا ف ة، بم ة الذري ة للطاق ة الدولي الوكال

ارب  بة تق ري بنس وم المث ن اليوراني د م وغرام واح ق  ٢٠كيل ايير ومصادر التحقُّ ذه المع ة. وھ ي المئ ف
د  املة والعينات ال ُتحتسب من مخزون إيران من اليورانيوم المثري على النحو المحدَّ في خطة العمل الش

المشتركة.



 

٢٠١٦-١-١٤  

  قرار اللجنة المشتركة التي أُنشئت
  بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة

ا   ٦أثارت إيران مع اللجنة المشتركة طلبھا بأن تواصل بعد يوم التنفيذ تشغيَل الخاليا الساخنة التي تتجاوز أبعادھ
ا أمتار مكعبة بالكمية والمواصفات المبيَّنة  ة المشتركة في طلبھ في خطة العمل الشاملة المشتركة. ونظرت اللجن

ق بشأن  ا من تحقُّ ة حالًي ة الذري ة للطاق ة الدولي ووافقت على تشغيل الخاليا الساخنة التالية، رھًنا بما تجريه الوكال
  االستخدامات المدرجة أدناه:

ا   -١ اد الواحدة منھم ا، تجاوران  ٣٫٦٣في  ١٫٨٤في  ٢٫٤١خليتان ساخنتان، أبع ًرا، دون وصلة بينھم مت
ة  ى الوكال ا إل د أُعلنت ة وق ة الذري مرفق مفاعل طھران البحثي، وُتداران تحت رصد الوكالة الدولية للطاق

ب  ائر  IRA DIQبموج ة النظ ل ومعالج رًيا لفص تخدمان حص ميمية)، وُتس ات التص تبيان المعلوم (اس
  غير المتلِفة. الصناعية أو الطبية وفحوصات ما بعد التشعيع

ع  ٥٫٠في  ٢٫٧٤في  ٣٫٤٠ثالث خاليا ساخنة مترابطة، أبعاد الواحدة منھا   -٢ ًرا، تجاور مجّم اج امت إلنت
ة بموجب -اإلشعاعي ى الوكال د أُعلنت إل ة وق دار تحت رصد الوكال ران، وُت ي في طھ  IRA DIQالطب

ة ال ل ومعالج رًيا لفص تخدم حص ميمية)، وُتس ات التص تبيان المعلوم ة (اس ناعية أو الطبي ائر الص نظ
  وفحوصات ما بعد التشعيع غير المتلِفة.

ا   -٣ اد الواحدة منھ عة مترابطة، أبع اج  ٢٫٥في  ٢٫٤في  ١٫٩٢ست خاليا مدرَّ ع اإلنت ًرا، تجاور مجّم مت
  الطبي في طھران، وُتستخدم حصرًيا لفصل ومعالجة النظائر الصناعية أو الطبية.-اإلشعاعي

ا مدرَّ   -٤ ا ثماني خالي اد الواحدة منھ اج  ٢٫٧في  ٢٫٠في  ١٫٧عة مترابطة، أبع ع اإلنت ًرا، تجاور مجّم مت
  الطبي في كاراج، وُتستخدم حصرًيا لفصل ومعالجة النظائر الصناعية أو الطبية. -اإلشعاعي

 

 



 

٢٠١٥-١٢-٢٤  

  قرار اللجنة المشتركة التي أُنشئت
  بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة

ود المصنَّعة أعدَّت إيران، ت ل صفائح الوق دعيًما لتنفيذ التزاماتھا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، خطة لنق
ا الستخدامھا  زم لعودتھ ا يل اذ م ا اتخ ران، وأيًض جزئًيا واألھداف المثرية من مفاعل طھران البحثي إلى خارج إي

اللجنة المشتركة في الخطة ووافقت عليھا في المستقبل. وتقاسمت إيران ھذه الخطة مع اللجنة المشتركة، ونظرت 
رار  ذا الق ل ھ ذ. ويمث ديم اإلرشادات بشأن مسائل التنفي وفًقا للبارامترات أدناه، بموجب سلطتھا في التشاور وتق

  الصادر عن اللجنة المشتركة فھًما مشترًكا لنطاق االلتزامات ذات الصلة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ران  ستنقُل إيران إلى  -١ ا من مفاعل طھ ود المصنَّعة جزئًي ع صفائح الوق ذ جمي خارج إيران قبل يوم التنفي
ارب  ري بنسبة تق وم مث يد يوراني ى أكس وي عل ي تحت األلومنيوم،  ٢٠البحثي والت ة والممزوج ب في المئ

ارب  بة تق ري بنس وم المث يد اليوراني ع أكس ة،  ٢٠وجمي فيحات" لألھداف المثري ي شكل "ُص ة ف في المئ
ة ب ران قيم د إي دَّ ي. وستس وم الطبيع ن اليوراني ا م ق عليھ ة متَّف ل كمي ة مقاب ة تجاري ى معامل از إل االرتك

فيحات" األھداف  ا و"ُص ود المصنَّعة جزئًي ُتعاد صفائح الوق بيٍّ وس اليورانيوم الطبيعي على أساٍس تناس
تقبل ران الستخدامھا في المس ى إي ي إل د المثرية الخاصة بمفاعل طھران البحث ، في شكل دفعات ال تزي

ة ك ٥على  ود المنتھي غ من ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم، على أن ُتستخدم حصرًيا لتصنيع عناصر الوق
داًء من لحظة إخطار  ي، ابت ران البحث ة لمفاعل طھ وم المثري داف اليوراني ي وأھ ران البحث لمفاعل طھ

ت تعدادھا الس ة باس ة إيران للوكالة الدولية للطاقة الذري ق الوكال دما تتحقَّ ا عن واد، والحًق ذه الم ل ھ قبال مث
ة لمفاعل  ود منتھي الدولية للطاقة الذرية من أن إيران قد صنَّعت الدفعة السابقة إلى عناصر أو أھداف وق
ى النحو المنصوص  د اخُتبرت عل ران ق ة في إي ود المنتھي طھران النووي، وبأن عناصر وأھداف الوق

ة أدناه ٢عليه في الفقرة  .  وُيطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بمثل ھذا التحقُّق وإخطار اللجن
دول األطراف المشاركة في  ك ال وازاة ذل املة المشتركة، وفي م المشتركة المنبثقة عن خطة العمل الش

رة  ران أن  . ويمكن٢عملية اإلعادة المذكورة عند الوفاء بالشروط الموصوفة في ھذه الفقرة وفي الفق إلي
ة وزن  ادة أول دفع ب إع ران ك ٥تطل ى إي ة إل داف المثري ا واألھ نَّعة جزئًي ود المص ن صفائح الوق غ م

  مباشرة بعد يوم التنفيذ.

ران   -٢ ستقوم إيران بإجراء االختبارات على جميع عناصر الوقود المصنَّعة الطازجة الخاصة بمفاعل طھ
لُّ عن البحثي عبر تشعيع مثل ھذه العناصر قبل ي ر  ١وم التنفيذ لتحقيق مستوى ال يق د مت رم/ساعة (عن

واحد في الھواء). وبعدئٍذ ستقوم إيران بإجراء االختبارات بالتشعيع وفق ما تقتضيه الضرورة بحيث ال 
ي عن  ران البحث ود الخاصة بمفاعل طھ ر واحد في  ١يقلُّ قياس جميع عناصر الوق د مت رم/ساعة (عن

وم الھواء) في جميع األوق يتم تشعيع أي أھداف يوراني ذ. وس وم التنفي د ي اً بع ى خمسة عشر عام ات حت
مثري مستوَردة من جانب إيران أو مصنَّعة من جانب إيران تشعيًعا كاماًل. ومن المقرر أن ُيستكمل مثل 
ھذا التشعيع لعناصر وأھداف الوقود، وعملية النقل إلى خارج إيران ألي خردة جديدة ليست في صفائح 

ارب ك ٥لوقود، قبَل أو بالتزامن مع تقديم دفعة إضافية وزن ا ري بنسبة تق وم المث في  ٢٠غ من اليوراني
  المئة بأيِّ شكل كان.

ادس   -٣ ى س دًدا إل ود مج ردة الوق ود أو خ ل صفائح الوق ق لتحوي غيل مراف ييد أو تش دم تش ران بع زام إي الت
  عناصر خط االسترداد. فلوريد اليورانيوم يشمل تشييد أو تشغيل أي عنصر من



 

٢٠١٦-١-١٤  

  نموذج وصف أنواع الطاردات المركزية: مذكرة إيضاحية

  عام  -أوالً 

ة   -١ ة المختلف واع الطاردات المركزي ر استخدامه في وصف أن رَّ وذج المق يعرِّف ھذا الملحق النم
قت إليھا خطة العمل الشاملة المشتركة، وفًقا للفقرة    .من المرفق األول ٥٤التي تطرَّ

ة   -٢ ة الدولي م إيران القِيم الرقمية والمعلومات األخرى المطلوبة لتعبئة ھذا النموذج إلى الوكال ستقدِّ
  للطاقة الذرية وإلى اللجنة المشتركة بحلول يوم التنفيذ.

  النموذج، والتعريفات، والحدود التسامحية  -ثانًيا

ات والحدود الجدول المرفق يعرِّف القِيم الرقمية والمعلومات المطلو  -١ ا بالتعريف وذج، رھًن ة للنم ب
  التسامحية التالية.

َق   -٢ ة ُتصنَّع وف ة أن الطاردات المركزي ا لحقيق ة، وإدراًك كتصميم مكتمل األركان لطاردة مركزي
ة  وذج للطاردة المركزي ة في النم ال تخضع أليِّ  IR-1مواصفات دقيقة، فإن المعلومات الرقمي

  حدود تسامحية إضافية.

  م المعلومات التالية تعريفاٍت إضافية لبارامترات تصميم مختارة مدرجة في النموذج.تقدِّ   -٣

ى نقطة في   أ) طول مجمعة الجزء الدوار ھو طول الجزء الدوار المجمَّع من أقصى أعل
  أنبوب الجزء الدوار إلى أقصى أدنى نقطة في أنبوب الجزء الدوار.

ى إجمالي طول الغالف ھو طول جھاز الطارد  ب) ة قالب التركيب حت ة من قم ة المركزي
ربط  ة ل قيمة الشفة العلوية للغالف، دون أن يشمل ذلك الھوائيات أو منافذ الشفة العلوي

  األجھزة.

ذي يغطي أغلب طول   ج) ة ال ر غالف الطاردة المركزي القُطر الخارجي للغالف ھو قُط
  الطاردة المركزية.

ة طول أنبوب الجزء الدوار ھو طول كل أنب  د) ع دوار داخل مجمَّ وب من أنابيب الجزء ال
  الجزء الدوار.

ران المواصفات   ھـ) م إي تقدِّ دوار، س زء ال وب الج اء أنب ي بن تخدمة ف واد المس بة للم بالنس
فات  وعي) أو مواص ل الن د القصوى، والمعام ة الش ة، ومقاوم ب واد المركَّ ة (للم التقني

ز اج أنابيب األج ي إنت تخدمة ف واد المس َتج للم اردات المن وع من الط ل ن دوارة لك اء ال
  المركزية حسب الجھة التجارية المصنِّعة لھا.

دوارة لتخزين   -‘١’ سُتفرد إيران مواقع جديدة في مرافق تصنيع أنابيب األجزاء ال
دوارة  زاء ال نيع األج تخدم لتص رر أن ُتس ن المق د وم ت الرص واد تح الم

رة  ت الفق ة، مادام اردات المركزي ق ٦١للط ن المرف ل  م ة العم األول بخط
اة  دھا بموجب قن م توري ي ت واد الت الشاملة المشتركة سارية، وستضّم فقط الم

  المشتريات مادامت قناة المشتريات المذكورة سارية.



ع   -‘٢’ ة في مواق واء والمراقب ال االحت ة أعم ة الذري ة للطاق ستواصل الوكالة الدولي
  التخزين المذكورة.

واد  -‘٣’ تخدام الم ل اس ن أج اردات  وم دوارة الخاصة بالط زاء ال ي تصنيع األج ف
واد  المركزية، ستتحقَّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواصفات التقنية للم
قبل إدخالھا إلى مواقع التخزين الخاضعة للرصد. وعند توريد مثل ھذه المواد 

ران، ف ارج إي ق خ ذا التحقُّ ل ھ يتمُّ مث تريات، س اة المش ع قن ق م ا يتف ا بم يم
واد  ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية االستمرارية المعرفية بشأن ھذه الم
ع التخزين  ى مواق ا إل ى حين إدخالھ ام) إل ال من خالل األخت (على سبيل المث
رة  ا بقيت الفق اة المشتريات سارية، وطالم د قن م َتُع الخاضعة للرصد. عندما ل

املة ا ٦١ ي من المرفق األول بخطة العمل الش لمشتركة سارية، في حال تلقِّ
ران،  يتم خارج إي ق س ذا التحقُّ ل ھ إن مث د خارجي ف ورِّ مثل ھذه المواد من م
ذه  َة بشأن ھ ة االستمراريَة المعرفي ة الذري فيما ستواصل الوكالة الدولية للطاق
ع  ى مواق ا إل ين إدخالھ ى ح ام) إل ن خالل األخت ال م بيل المث ى س واد (عل الم

زين الخاضعة ل ة  ١لرصد.التخ ام الوكال ة لقي ات الالزم ران الترتيب تتخذ إي وس
  الدولية للطاقة الذرية بمثل ھذا التحقُّق.

ة   -‘٤’ ة الدولي م تكن الوكال لن تدخل أيُّ مواد مواقع التخزين الخاضعة للرصد ما ل
واد وواصلت  ك الم ة لتل للطاقة الذرية قد قامت بالتحقُّق من المواصفات التقني

  معرفية بشأنھا.االستمرارية ال

ران ستنخرط فقط في تصنيع   -‘٥’ ستتحقَّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إي
ع  أنابيب األجزاء الدوارة للطاردات المركزية باستخدام مواد مستمدة من مواق
ا  ا أعاله طالم سة لھذا الغرض والخاضعة للرصد المشار إليھ التخزين المكرَّ

رة  ت الفق ق  ٦١بقي ن المرف ارية، م تركة س املة المش ل الش ة العم األول بخط
د أدناه.   رھًنا باالستثناء المحدَّ

املة   -‘٦’ ا يتسق مع خطة العمل الش ران، بم ر إي رِّ د تق رغم جاھزية اإلمدادات، ق
واد  المشتركة، تصنيع أنابيب األجزاء الدوارة للطاردات المركزية باستخدام م

د تحقَّقت  تصنيع خاصة بھا، شريطة أن تكون الوكالة ة ق ة الذري ة للطاق الدولي
ا  ا وطالم ات منھ واد من خالل أخذ عين ذه الم ل ھ ة لمث من المواصفات التقني

  أبقتھا تحت الرصد إلى حين استخدامھا في تصنيع أنابيب األجزاء الدوارة.

ال   ‘٧’ ي ح تركة ف ة المش ى اللجن ًرا إل ة تقري ة الذري ة للطاق ة الدولي م الوكال تقدِّ س
تضاُرب في المواد المستخَدمة إلنتاج كل نوع من أنواع الطاردات حدوث أيِّ 
  المركزية. 

وزن ك  و) ة لل ة التقديري و القيم ة ھ اردة مركزي ل ط نوًيا لك دة فصل/س وم) وح غ (يوراني
وغرام  ا، في الكيل ال تطويرھ د اكتم ة عن وع الطاردة المركزي درة الفصل لن النطاق التقديري لق

  سنوًيا لكل طاردة مركزية.(يورانيوم) لوحدات الفصل 

بة).  )ز   بالنسبة للمواد المستخدمة في تصنيع المنافخ ستوفر إيران المواد (معدنية أو مركَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي  ١ دة ف دَّ اءات المح رة  دون المساس باإلعف دولي  ٢الفق رار مجلس األمن ال اء بق ق ب ي  ٢٢٣١من المرف ه  ٢٠الصادر ف تموز/يولي

٢٠١٥.  



 

ة   -٤ تثناء الطاردة المركزي ة، باس ، IR-1القِيم الرقمية في النموذج لجميع أنواع الطاردات المركزي
  خاضعة للحدود التسامحية التالية.

دة. ٥الجزء الدوار، زائد/ناقص بالنسبة لطول مجمعة   أ)   في المئة من القيمة المحدَّ

د/ناقص   ب) دوار، زائ زء ال وب الج داخلي ألنب ر ال بة للقُط ة  ٢بالنس ن القيم ة م ي المئ ف
دة.   المحدَّ

دة. ١٠بالنسبة لطول إجمالي طول الغالف، زائد/ناقص   ج)   في المئة من القيمة المحدَّ

دة. ٥زائد/ناقص  بالنسبة للقُطر الداخلي للغالف،  د)   في المئة من القيمة المحدَّ

  تغييرات في معلومات النموذج  -ثالًثا

م  دِّ زم أن تق وذج المستوفى، يل ة في النم وع الطاردات المركزي ود عن المعلومات الخاصة بن عند حدوث أيِّ حي
  إيران عرًضا كاماًل إلى اللجنة المشتركة لتقوم اللجنة من جانبھا بالموافقة عليه. 

  موذج وصف أنواع الطاردات المركزيةن

الطاردة  بارامتر التصميم 
المركزية

IR-1 

الطاردة 
المركزية
IR-2m 

الطاردة 
المركزية

IR-4 

الطاردة 
المركزية

IR-5 

الطاردة 
المركزية

IR-6 

الطاردة 
المركزية

IR-6s 

الطاردة 
المركزية

IR-7 

الطاردة 
المركزية

IR-8 
طول مجمعة الجزء  ١

 م)مالدوار (
X X X X X X X X 

القطر الداخلي ألنبوب  ٢
 الجزء الدوار

X X X X X X X X 

إجمالي طول الغالف  ٣
 م)(م

X X X X X X X X 

الُقطر الخارجي للغالف ٤
 م) (م

X X X X X X X X 

المواد المستخدمة في  ٥
بناء أنبوب الجزء 

 الدوار

X X X X X X X X 

 X X X X X X X X عدد المنافخ ٦
القيمة التقديرية للوزن  ٧

(يورانيوم) وحدة 
فصل/سنوًيا لكل طاردة

 مركزية

X X X X X X X X 

طول أنبوب الجزء  ٨
 م)الدوار (م

X O O O O O O O 

المواد المستخدمة في  ٩
 تصنيع المنافخ

X X X X X X X X 

  
  لن تكون جزًءا من النموذج. Oستكون جزًءا من النموذج؛  Xتوضيح: 



 

٢٠١٦-١-١٤  

  IR-4و  2m-IRو  IR-1إجراء تحديد تنسيب وحدة الفصل إلى أنواع الطاردات المركزية 

  عام  -أواًل 

ة   )١ واع الطاردات المركزي ى أن يبيِّن ھذا الملحق اإلجراء المتبع في تحديد تنسيب وحدة الفصل إل
IR-1  وIR-2m  وIR-4 لة المشتركة.من المرفق األول بخطة العمل الشام ٥٥، وفًقا للفقرة  

درة   )٢ د ق ة واحدة في تحدي لة تعاقبي ة في تشغيل سلس سُتستخدم وحدة الفصل لكل طاردة مركزي
وام  الل األع أة خ راء المنش وير  ١٣و  ١٢و  ١١اإلث ة البحث والتط راء وخط ة اإلث ق خط وف

  لإلثراء في إيران.

  :IR-4و  IR-2mسُتجرى قياسات وحدة الفصل للطاردتين المركزيتين   )٣

ة  ٦في غضون   )أ ة صغيرة للطاردات المركزي لة تعاقبي ل السنة العاشرة لسلس أشھر قب
IR-4 .ولن يتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة المشتركة بالنتائج  

ة ١١عند بداية السنة   )ب ة  IR-2m، بمجرد تركيب الطاردة المركزي لة التعاقبي و/أو السلس
IR-4غيل السالس ة اإلضافية ، لوضعية تش دد السالسل التعاقبي د ع يتحدَّ ة. س ل التعاقبي

  حسب ھذا القياس.

  كل ثمانية أشھر لوضعية تشغيل السالسل التعاقبية. ١٣و  ١٢و  ١١خالل األعوام   )ج

ة   )٤ يم لتكون  IR-1وحدة الفصل للطاردة المركزي د التقي نوًيا ك ١٫٠قي وم وحدة فصل س غ يوراني
  اد إلى التجربة التاريخية.لكل طاردة مركزية باالستن

 ً   مجموعات القياس  -ثانيا

ى وحدات الفصل الخاصة بسلسلتي الطاردات   )١ ستشمل قياسات السالسل التعاقبية للحصول عل
ا  IR-4و  IR-2mالمركزية التعاقبيَّتين  تم اختيارھ ي ي لة الت ذات السلس مجموعتين من القياسات ل

ة للطاق ة الدولي ب الوكال ن جان وائًيا م يم عش د القِ ات عن ن قياس لة م ل سلس ألف ك ة. وتت ة الذري
يم  ى و ١٥اإلسمية المعلنة لتدفقات التلقيم، وعند تدفقات تلق ة أعل ّل من  ١٥في المئ ة أق في المئ

  القيمة اإلسمية لتدفقات التلقيم.

اقبيت  )٢ ين الرقم النھائي الذي سيؤخذ في الحسبان سيكون المتوسط الحسابي لقياسات السلسلتين التع
ا  دة الفصل إذا م د وح راء لتحدي ذا اإلج ُيعاد ھ يم. وس دفقات التلق ة لت مية المعلن ة اإلس د القيم عن
ر  ات غي ارتأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مالءمة ذلك من أجل تسوية التضارب بسبب بيان

  طبيعية.

 ً   إجراء القياس  -ثالثا

  ن في القسم الخامس):تحت رصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية (كما ھو مبيَّ 

دفقات   )١ يم، وت دوران، والتلق ردد ال يم اإلسمية لت د القِ ة عن ل إيران جميع الطاردات المركزي ستشغِّ
  المنتجات والمخلفات، والحرارة، واإلعدادات الداخلية حسب تحديد إيران لھا.



  الطبيعية للنظائر. ستقوم إيران بتلقيم السلسلة التعاقبية بسادس فلوريد اليورانيوم مع الوفرة  )٢

درھا   )٣ ة اإلنجاز سيكون  ٩سيبدأ قياس كل سلسلة تعاقبية بعد مھلة إنجاز ق ساعات. وخالل مھل
  تدفق الغاز ثابًتا.

اس   )٤ زمن قي ات ضمن  ٣ل ات والمخلف ران المنتج تجمع إي ة، س لة التعاقبي اس السلس اعات لقي س
ل حاويات بأحجام مالئمة وفق األوزان المتبعة للحاوية ال فارغة وسيتم التحقُّق من أنھا فارغة قب

رة  استخدامھا. ة خالل فت لة التعاقبي تمدة من السلس ات المس وسيتم جْمع جميع المنتجات والمخلف
  القياس.

ران   )٥ ة من جانب إي ع ات المجمَّ ات المنتجات والمخلف يتم وزن عين اس، س وبعد انقضاء زمن القي
  والوكالة.

  ت المنتجات والمخلفات.ستقوم إيران بمجانسة عينا  )٦

عة لتحديد التركيبية النظيرية.  )٧   ستستخدم إيران نصف عينات المنتجات والمخلفات المجمَّ

د التركيب  )٨ ة لتحدي ع ات المجمَّ ة فيما ستستخدم الوكالة النصف اآلخر من عينات المنتجات والمخلف
  النظيرية في مختبراتھا.

  ران بشأن نتائج القياسات آنفة الذكر.وستعاود الوكالة تقديم تقرير إلى إي  )٩

 ً   تقدميم معلومات من جانب إيران  -رابعا

دفقات   )١ يم، وت دوران، والتلق ردد ال مية لت يم اإلس اس، القِ دء القي ل ب ة، قب ى الوكال ران إل م إي دِّ تق
كيلة  زم أن تكون تش ة. ويل لة التعاقبي كيلة السلس ى جانب تش ات، والحرارة إل المنتجات والمخلف

دة ھي تشكيلة السلسلة التعاقبية المستخدمة في إنتاج المادة المثرية.السلس   لة التعاقبية المحدَّ

تبيان   )٢ م إلى الوكالة وزَن وتركُّز النظائر في المنَتج المجمَّع ومواد المخلفات ضمن اس إيران ستقدِّ
ة المشتركة النتيجة المتوسطة ا م إلى اللجن ة للطاردتين المعلومات التصميمية، مثلما ستقدِّ لنھائي

  .IR-4و  IR-2mالمركزيتين 

  تدبير التحقُّق من جانب الوكالة  -خامًسا

ة،   )١ ه الوكال ذي تطلب ى النحو ال ة، عل اس المحلي ستتيح إيران للوكالة معاينة المعدات وأجھزة القي
يَّن في القسم لتمكين الوكالة من التحقُّق من أن إيران تنفِّذ إجراء القياس المتَّفق عليه (كما ھو مب

:   الثالث).  وعلى وجه الخصوص، ستتحقَّق الوكالة من أنَّ

از، والحرارة،   )أ دفقات الغ رددات، وت مية للت يم اإلس د القِ ل عن غَّ ة ُتش اردات المركزي الط
  وتشكيلة السلسلة التعاقبية المحددة، مع تشغيل جميع الطاردات المركزية،

ك  )ب ع الصمامات، وتش كل صحيح جمي غيل ُتضبط بش ة التش ة، وحال لة التعاقبي يلة السلس
  لجميع الطاردات المركزية، كما ھي معلنة،

  مادة التلقيم ھي سادس فلوريد اليوارنيوم مع الوفرة الطبيعية للنظائر،  )ج



 

  ساعات لقياسات السالسل التعاقبية، ٣ساعات وزمن القياس ھو  ٩مھلة اإلنجاز ھي   )د

  لة اإلنجاز وزمن القياس.تدفق التلقيم ال يتغير خالل مھ  )ھـ

 ً   اإلخطار بالنتائج  -سادسا

ات   )١ واد المخلف ع وم َتج المجمَّ ي المن ائر ف ز النظ تركة أن وزَن وتركُّ ة المش ة للجن تؤكد الوكال س
مة من إيران ضمن استبيان المعلومات التصميمية تتسق مع قياسات الوكالة ذاتھا.   المقدَّ

ة أن القياسات  )٢ أت الوكال ا  في حال ارت ي قامت بھ ران ال تتسق مع القياسات الت ة من إي م المقدَّ
ذا  ى حل بشأن ھ ران من أجل التوصل إل الوكالة بنفسھا، فإنَّ الوكالة ستثير ھذه المسألة مع إي
ى  ألة إل ة المس التضارب. وفي حال عدم إمكانية التوصل إلى حل في ھذا الشأن، ستحيُل الوكال

  اللجنة المشتركة.

 ً   حدة الفصلحساب و  -سابعا

ة   )١ وم لكل طاردة مركزي بناء على القياسات فإن وحدة الفصل لليورانيوم المستنَفد في كلغ يوراني
  في السنة الواحدة سُتحسب وفق الصيغة التالية: 

dU = (31557600/tn) [PV(xp) + TV(xt) - FV(xf)]  

وم في ك P) و V(x) = (1-2x)ln((1-x)/xحيث      ة اليوراني ع، غ في ھي كتل َتج المجمَّ ھي   xpالمن
وم في ك Tتركُّز النظائر للمنتج (الكسر المولي)، و  ة اليوراني ة، ھي كتل ع ات المجمَّ غ في النفاي

ھي زمن  tھي التركُّز الطبيعي للنظائر، و   xfو  F = P + Tھي تركُّز النظائر للنفايات، و  xtو
  السلسلة التعاقبية.ھي عدد الطاردات المركزية في  nالقياس في الثواني و 

 

 



 

٢٠١٦-١٢-١٨  

  قرار اللجنة المشتركة التي أُنشئت
  بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة

ى  ي عل ران البحث أطلعت إيراُن اللجنة المشتركة على خطتھا، لتشعيع اليورانيوم الضعيف اإلثراء في مفاعل طھ
اه، بموجب النحو المبيَّن أدناه. ونظرت اللجنة المشتركة في الخطة ووافق ارامترات أدن ا يتفق مع الب ا بم ت عليھ

ا  ة المشتركة فھًم رار الصادر عن اللجن سلطتھا في التشاور وتقديم اإلرشادات بشأن مسائل التنفيذ. ويمثل ھذا الق
  مشترًكا لنطاق االلتزامات ذات الصلة لخطة العمل الشاملة المشتركة. 

د مستوى إث راء عن وم ضعيف اإلث ع اليوراني ود،  ٪٣٫٦٧راء وجمي ل أقراص الوق ان، مث ل في أي شكل ك أو أق
عات الوقود، وأھداف الوقود، أو الُصفيحات، التي تم اختبارھا أو تشعيعھا  وأوتاد الوقود، وعناصر الوقود، ومجمَّ
د في خطة  دَّ ى النحو المح ري عل وم المث ران من اليوراني ي، ال ُتحتسب من مخزون إي ران البحث في مفاعل طھ

ة العمل  د الوكال عيع حسب تأكي د التش ردات بع ذه المف ل ھ دل جرعة مث ون مع تركة، شريطة أن يك املة المش الش
ات  ١٫٠الدولية للطاقة الذرية، من خالل التحقُّق، ال يقلُّ عن  رم/ساعة (عند متر واحد في الھواء) في جميع األوق

  لمدة خمسة عشر عاماً بعد يوم التنفيذ.

 

 

 



 

٢٠١٦-١-١٤  

  ة المشتركة التي أُنشئتقرار اللجن
  بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة

ي  لطتھا ف تريات، وبموجب س اة المش ق بقن ا يتعل ة ألنشطتھا فيم ي اإلجراءات الناظم تركة ف ة المش نظرت اللجن
ى  ة عل ة التالي ائق المرفق ى الوث املة المشتركة، وافقت عل ذ خطة العمل الش التشاور وتقديم اإلرشادات بشأن تنفي

  اس أن ھذه الوثائق يمكن أن ُتستعرض في حال دعت الحاجة إلى ذلك.أس

ور  - تركة لألم ة المش ن اللجن ق ع تريات المنبث ي بالمش ل المعن ق العام ة للفري ات العملي الترتيب
  المتعلقة بقناة المشتريات

  )Optional Application Formاستمارة طلب اختيارية ( -

  )Optional Application Formمذكرة إيضاحية: استمارة طلب اختيارية ( -

  شھادة استخدام نھائي اختيارية -

  مذكرة إيضاحية: شھادة استخدام نھائي اختيارية -

  معلومات عن قناة المشتريات -

ى  ائق إل ك الوث ة تل ترجو اللجنة المشتركة من المنسِّق أن يجعل الوثائق التالية متاحًة للعموم، بما في ذلك من إحال
  لى الموقع اإللكتروني لألمم المتحدة.األمم المتحدة لنشرھا ع

  )Optional Application Formاستمارة طلب اختيارية ( -

  )Optional Application Formمذكرة إيضاحية: استمارة طلب اختيارية ( -

  شھادة استخدام نھائي اختيارية -

  مذكرة إيضاحية: شھادة استخدام نھائي اختيارية -

  معلومات عن قناة المشتريات -

ن  - ان ع ور بي تركة لألم ة المش تريات واللجن ي بالمش ل المعن ق العام ي الفري ة ف رية المرعيَّ الس
  المتعلقة بقناة المشتريات



 

  الترتيبات العملية للفريق العامل المعني بالمشتريات واللجنة
  المشتركة لألمور المتعلقة بقناة المشتريات

  عام  -ألف

لَ   -١ تريات محف ي بالمش ل المعن ق العام يتيح الفري ة  س دول األوروبي ة ال ين مجموع ا ب اٍش فيم نق
اة المشتريات  ٣الثالث/االتحاد األوروبي+ وإيران للبحث في األسئلة والقضايا المتعلقة بتنفيذ قن

  واتخاذ القرارات في ھذا الشأن.  

ر خالُف ذلك، سُتعقد اجتماعات الفريق العامل المعني بالمشتريات في فيينا.  -٢   وما لم يتقرَّ

ابيع.وما لَ   -٣ ة أس ر خالف ذلك، سيلتئم الفريق العامل المعني بالمشتريات كل ثالث د  م يتقرَّ ُتحدَّ وس
ل  ق العام ي الفري اركين ف ع المش اور م ق بالتش د االجتماعات من جانب المنسِّ واريخ ومواعي ت

  المعني بالمشتريات.

تري  -٤ ي بالمش ق العامل المعن ة عمل الفري ة ھي لغ ة اإلنكليزي ة وستكون اللغ ة عمل اللجن ات ولغ
يَّن في القسم  ى النحو المب اة المشتريات عل ق بقن د التعامل مع مسائل تتعل من  ٦المشتركة عن

  المرفق الرابع بخطة العمل الشاملة المشتركة. 

ه   -٥ ة للمشاركة في دعى الوكال د ُت اً ق ي بالمشتريات جانب وقد تشمل اجتماعات الفريق العامل المعن
  بصفة مراقب.

ع بال  -٦ ة بتوقي ة اإليراني ة الذري ة الطاق نسبة للمشتريات الخاصة ببرنامج إيران النووي، ستقوم ھيئ
ر شھادة االستخدامات النھائية.  ة وغي ة المدني بالنسبة للمشتريات الخاصة باالستخدامات النھائي

ق العامل حسب األصول من  دت وأُعلم بھا الفري ل النووية، ستقوم السلطة المختصة كما ُحدِّ قِب
  إيران بتوقيع شھادة االستخدامات النھائية.

  استعراض اقتراحات الفريق العامل المعني بالمشتريات واللجنة المشتركة  -باء

راَح   -١ ي بالمشتريات االقت عند استالم اقتراح من مجلس األمن سيحيُل منسِّق الفريق العامل المعن
ى المشاركين  وم عمل واحد) إل ذكور، وفي دون إبطاء (وفي غضون ي ق العامل الم في الفري

حال كان االقتراح يتعلَّق ببنود ومواد ومعدات وبضائع وتكنولوجيا ُيعتزم استخدامھا في أنشطة 
ة  ة للطاق ة الدولي ى الوكال اً إل ا أيض ه يحيلھ تركة فإن املة المش ل الش ة العم ا خط ة أجازتھ نووي

  قتراح. الذرية. وفي ھذه اللحظة الزمنية تبدأ فترة النظر في اال

ق   -٢ وعند تعميم االقتراحات على المشاركين في الفريق العامل المعني بالمشتريات، سيشير المنسِّ
دتھا  رة النظر في األمر وم لُّ مشارك في  ٢٠إلى تاريخ ووقت انتھاء فت ُيبلغ ك وم عمل. وس ي

دة  َق في غضون م ا إذا  ٢٠الفريق العامل المعني بالمشتريات المنسِّ وم عمل فيم ان يوافق ي ك
  على االقتراح أو يرفضه، أو إذا ما كان يطلب تمديد فترة النظر.

رة   -٣ اء فت د انتھ ق، عن ى المنسِّ ع  ٢٠وفي حال تلقَّ ات من جمي ل انقضائھا، موافق وم عمل أو قب ي
المشاركين في الفريق العامل المعني بالمشتريات فإنه سُيخطر مجلس األمن بالتوصية اإليجابية 

د للجنة المشت ق طلب تمدي ى المنسِّ ركة دون إبطاء (في غضون يوم عمل واحد). وفي حال تلقَّ



م  ا ل ام عمل إضافية م دة عشرة أي د الجدول الزمني للنظر في األمر لم واحًدا على األقل سُيمدَّ
ي بالمشتريات.  ق العامل المعن يتلَق المنسِّق عدم موافقة واحدة أو أكثر من المشاركين في الفري

ذه  ي ھ تريات وف ي بالمش ل المعن ق العام ي الفري اركين ف ع المش ق جمي ُيخطر المنسِّ ة س الحال
ا مجلس األمن  ق أيًض بالتاريخ والوقت الجديدين النتھاء فترة النظر في األمر. وسُيخطر المنسِّ

  بتمديد الجدول الزمني للنظر في األمر.

رة   -٤ اء فت ق، عند انتھ ل،  ٣٠وفي حال لم يتلَق المنسِّ وم عم ه سُيخطر مجلس ي ات فإن عدم موافق
  األمن بالتوصية اإليجابية للجنة المشتركة دون إبطاء (في غضون يوم عمل واحد).

يوم عمل أو  ٢٠وفي حال ورود عدم موافقة واحدة على أقلِّ تقدير في نھاية فترة االستعراض (  -٥
ي غضون ٣٠ راح ف ال االقت د ُيح دھا)، ق ال تمدي ي ح ل ف وم عم ن  ٥ ي ٍب م ل، وبطل ام عم أي

ة المشتركة  ى اللجن ي بالمشتريات، إل ق العامل المعن دير في الفري لِّ تق ى أق ين عل مشاِرَكْين اثن
ت يمكالستعراضه.  اريخ ووق ى أّي ت ل حت ق العام ي الفري اركين ف ُق المش ُيخطر المنسِّ ن وس

اريخ وفي حال ورود طلَبْين اثنين على أقللمشاركين طلب إجراء استعراض.  لِّ تقدير بحلول الت
رار  ١٠والوقت المذكورين، ُيجرى استعراض اللجنة المشتركة في غضون  أيام عمل، وُيتخذ ق

ل  ة العم ي خط ـ(ين) ف ن المشارك ـ(ين) م ر الموافق ي لغي ق اآلراء. وينبغ راح بتواف أن االقت بش
ة  دم الموافق ق بع ا يتعل ة المشتركة الشاملة المشتركة تقديم المعلومات ذات الصلة فيم ى اللجن إل

  حسب االقتضاء، مع األخذ في الحسبان الحاجة إلى حماية المعلومات السرية.

ي   -٦ اركون ف يقوم المش تريات س ي بالمش ل المعن ق العام ي الفري ات ف دم الموافق ات وع والموافق
  .الفريق المذكور بإبالغ المنسِّق بھا لتتم إحالتھا إلى المشاركين اآلخرين في الفريق نفسه

ا   -٧ ن بھ س األم إبالغ مجل ق ب يقوم المنسِّ تركة س ة المش ة اللجن دم موافق ة أو ع والتوصية بموافق
  وبموازاة ذلك المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة.

ا   -٨ موا المعلومات ذات الصلة فيم ويمكن للمشاركين في الفريق العامل المعني بالمشتريات أن يقدِّ
ة عل دم الموافق راح، يتعلق بع ديم االقت ادة تق ئلة ذات الصلة بإع ك األس ا في ذل ا، بم راح م ى اقت

ق. ى المنسِّ ة إل ھ ئلة  حسب االقتضاء، الموجَّ ات واألس ع المعلوم ع جمي ق بتجمي يقوم المنسِّ وس
ى مجلس األمن  ة المشتركة إل لبية من اللجن مة من المشاركين ويحيلھا مقرونة بتوصية س المقدَّ

  قتِرحة.لُتحال إلى الدول الم

ى مجلس األمن. وفي الحاالت   -٩ ة إال إل ٍة أو عدم موافق م اللجنة المشتركة توصيَة موافق ولن تقدِّ
ثالث+ ة ال دول األوروبي ا مجموعة ال ر بھ ات  ٣التي تقرِّ ه بعملي راح ال صلَة ل ران أن االقت وإي

املة المشتركة، من المرفق الرابع بخطة العمل ال ١-٦النقل واألنشطة المشار إليھا في القسم  ش
  قد يعيد المنسِّق االقتراح إلى مجلس األمن دون اتخاذ أي إجراء. 

  تقديم التقارير  -جيم

ق العامل   -١ رارات الفري ة ق م اللجنة المشتركة تقريًرا إلى مجلس األمن كل ستة أشھر عن حال تقدِّ
  المعني بالمشتريات وعن أي مسائل أخرى متعلقة بالتنفيذ.



 

ي وسيقوم المنسِّ   -٢ م إلى مجلس األمن ويتضمَّن قائمة بجميع االقتراحات الت ق بتجميع التقرير المقدَّ
ّت  م ُيب ابقة ل رات س مت إلى اللجنة المشتركة خالل ھذه الفترة إلى جانب أيِّ اقتراحات من فت قُدِّ

ة ال دم موافق ة أو ع ت التوصية بموافق ا إذا تم يِّن فيم ة أن تب ذه القائم ي لھ ُد. وينبغ ا بع ة بھ لجن
تركة.  ة المش ب اللجن ن جان م استعراضھا م ا إذا ت ات، وفيم ى االقتراح تركة عل بة المش وبالنس

  لالقتراحات التي لم ُيبّت بھا بعُد، ينبغي للقائمة أن تبيِّن حالة النظر فيھا.

ي   -٣ ق العامل المعن ر بتوافق آراء المشاركين في الفري ويمكن إدراج أي مسائل أخرى في التقري
  ريات.بالمشت

  اإلرشادات  -دال

ة   -١ ادئ التوجيھي سيقوم الفريق العامل المعني بالمشتريات بَصْوغ وتحديث، حسب االقتضاء، المب
ع  ى الموق م تلك المبادئ التوجيھية إلى مجلس األمن لنشرھا عل المتعلقة بقناة المشتريات، وسُتقدَّ

  اإللكتروني لألمم المتحدة. 

ين أمور أخرى، عرضاً لإلجراءات والجداول وستشمل المبادئ التوجيھية ل  -٢ دول المقتِرحة، ب ل
ى جانب مالحظات إيضاحية ومشورة  ائي إل ب، وشھادة االستخدام النھ الزمنية، واستمارة طل

  بشأن االعتبارات العملية في شكل أسئلة وأجوبة.

ادا  -٣ ديم إرش ات تق ى طلب ردِّ عل ة من وسيسعى الفريق العامل المعني بالمشتريات إلى ال م ت المقدَّ
ق، في غضون  ى  ٩أطراف ثالثة، كما أبلغ عنھا المنسِّ أيام عمل. وسيتم إطالع مجلس األمن عل

دول، بتوافق اآلراء،  ي بالمشتريات أن ُيخطر ال ق العامل المعن الغ. ويمكن للفري مثل ھذا اإلب
ا في ال من المرفق  ١-٦قسم فيما إذا كان اقتراٌح ما يتعلق بعمليات النقل واألنشطة المشار إليھ

ال االقتراحات.  الرابع بخطة العمل الشاملة المشتركة. ويمكنه أيًضا إسداء المشورة بشأن اكتم
ى  ة عل ة أو عدم الموافق م الفريق العامل المعني بالمشتريات قرارات أولية بشأن الموافق ولن يقدِّ

  االقتراحات.

  التحقُّق من االستخدام النھائي  -ھاء

ة  -١ ار خط ي إط ن  ف ق م رة أن تتحقَّ دِّ ة المص ران للدول مح إي تركة، ستس املة المش ل الش العم
واردة في النشرة  ا ال دات والسلع والتكنولوجي واد والمع االستخدام النھائي لجميع المفردات والم

ذكور في القسم  INFCIRC/254/Rev.9/Part 2اإلعالمية  من  ٦والمستوردة باتباع اإلجراء الم
ى ٢٢٣١ة العمل الشاملة المشتركة. وبموجب قرار مجلس األمن المرفق الرابع بخط ، يجب عل

يح  ائي وأن تكون في وضع يت ق من االستخدام النھ رة أن تحصل على حقِّ التحقُّ الدول المصدِّ
ة  لھا ممارسة ھذا الحق بشكل فعال. ران بشأن كيفي رة وإي دول المصدِّ ين ال ويلزم االتفاق فيما ب

  من االستخدام النھائي. تنفيذ عملية التحقُّق

  ويمكن وصف طرائق التحقُّق من االستخدام النھائي في الطلب.  -٢

ة   -٣ د الموافق رة، أو في حال رأت اللجنة المشتركة ضرورة ذلك عن وبناًء على طلب الدولة المصدِّ
ك   ي ذل ا ف رة، بم ة المصدِّ ى الدول ا إل تركة خبرتھ ة المش توفر اللجن ل، س ة نق راح عملي ى اقت عل

  الخبراء، حسب الحاجة، للمشارة في التحقُّق من االستخدام النھائي. 



 

  ٢استمارة طلب اختيارية

  ))٢٠١٥( ٢٢٣١من المرفق باء بقرار مجلس األمن الدولي  ٢(لألنشطة المندرجة تحت الفقرة 
  
مة لالقتراح: ١   _______________________ الدولة المقدِّ
  
  )٢٢٣١األمن الدولي من المرفق باء بقرار مجلس  ٢(وفًقا للفقرة  النشاط المقتَرح ٢

ا، أو باستخدام   (أ)٢ د رعاياھ ى ي ر مباشر من أراضيھا، أو عل التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غي
ان مصدرھا من  ا، سواء أك تفادتھا منھ ا أو اس ا، أو الستخدامھا فيھ ا أو طائراتھ السفن التي ترفع علمھ

  أراضيھا أم ال: 

د نوع النشاط أعاله (حسب اال   قتضاء):حدِّ

 

  
  في النشرةالمفردات والمواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا الواردة 

  □        INFCIRC/254/Rev.12 Part 1اإلعالمية 

  المفردات والمواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا الواردة في النشرة 
  □          INFCIRC/254/Rev.9 Part 2اإلعالمية 

  إمكانية أن تسھم في إعادة المعالجة  مفردات أخرى في حال قررت الدولة
  أو األنشطة المتصلة باإلثراء أو تلك المتصلة بالماء الثقيل بما 

  □        يتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة

   تزويد إيران بـ:  (ب)٢

 □  مساعدة تقنية أو تدريب
  □  أو مساعدة مالية، أو استثمارات، أو سمسرة الخدمات

  □   أو غيرھا من
  

د نوع النشاط أعاله (حسب االقتضاء):   حدِّ

 

  ونقل الموارد والخدمات المالية فيما يتصل بـ: 

  □          توريد أو بيع أو نقل
  □              ُصنع

  □              استخدام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة من دول لالنخراط في أنشطة معينة مع إيران عماًل بقرار مجلس األمن الدولي   ٢ ) وخطة العمل ٢٠١٥( ٢٢٣١االقتراحات المقدَّ
من المرفق الرابع بخطة العمل  ٤-٣ي األمم المتحدة، وفًقا للفقرة الشاملة المشتركة محميٌة بموجب إجراءات السرية المرعيَّة ف

  الشاملة المشتركة.



  
  ية (أ) أعالهالمفردات والمواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا الموصوفة في الفقرة الفرع

واد أو   (ج)٢ وم أو إنتاجه، أو استخدام م دين اليوراني ى تع حيازة إيران لمصلحة في نشاط تجاري ينطوي عل
ة  ا ھو وارد في النشرة اإلعالمي تثمارات INFCIRC/254/Rev.12/Part 1تكنولوجيا نووية كم ، وأي اس

ات ال ا والكيان ران ورعاياھ ب إي ن جان ا م عة لواليتھ اطق خاض ي من عة ف ران أو خاض ي إي لة ف جَّ مس
لواليتھا، والكيانات التي تأسَّست في إيران أو خاضعة لواليتھا، أو من جانب أفراد أو كيانات يتصرفون 

  □ نيابة عنھا أو بتوجيه منھا، أو من جانب كيانات تملكھا أو تسيطر عليھا. 
  
  المعلومات الداعمة   -٣

ات داع   ى معلوم ة إل ة النجمي ير العالم املة (*: تش ل الش ة العم ع بخط ق الراب ا للمرف ة ضرورية وفًق م
دولي  ٢المشتركة والمتطلبات للدول المقتِرحة وفًقا للفقرة  . ٢٢٣١من المرفق باء بقرار مجلس األمن ال

  تقديم المعلومات األخرى أمر اختياري).

  (أ) وصف المفردة*٣

 الوصف*:

  

ائع والتكنولوجي دات والبض واد والمع ردات والم ة (للمف رة اإلعالمي ي النش واردة ف ا ال
INFCIRC/254/Rev.12 Part 1  ة ة INFCIRC/254/Rev.9/Part 2أو النشرة اإلعالمي ة المراقب ) قائم

  رقم:

 

  

ة  رة اإلعالمي ي النش واردة ف ك ال ر تل ا غي ائع والتكنولوجي دات والبض واد والمع ردات والم (للمف
INFCIRC/254/Rev.12 Part 1  أو النشرة اإلعالميةINFCIRC/254/Rev.9/Part 2:سبب التقديم ( 

  
  

د نوع النشاط أعاله (حسب االقتضاء):   حدِّ

 



 

  □  الوثائق التقنية (الوثيقة الداعمة)

  الكمية/الوزن (حسب االقتضاء): 
___________________________  

رة (حسب االقتضاء):   ــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملة والقيمة اإلجمالية في الدولة المصدِّ

  □  صلة):المفردات اإلضافية (صفحة منف

ة   (ب)٣ د بخدم زوِّ ان الم ر (أو الكي ان المصدِّ ي للكي د اإللكترون وان البري اتف، وعن م الھ االسم، والعنوان، ورق
  ذات صلة)*

  االسم*

  العنوان*

  رقم الھاتف*

  عنوان البريد اإللكتروني*

  الموقع اإللكتروني
 (حسب االقتضاء)

 

  
وان ا   اتف، وعن ى االسم، والعنوان، ورقم الھ ذكورة عل ات األخرى المشاركة م ي للكيان د اإللكترون لبري

  □  ورقة منفصلة (حسب االقتضاء):

  *االسم، والعنوان، ورقم الھاتف، والبريد اإللكتروني للكيان المستوِرد  (ج)٣

  االسم*

  العنوان*

  رقم الھاتف*

  عنوان البريد اإللكتروني*

  الموقع اإللكتروني 
 (حسب االقتضاء)

 

  
  بيان بشأن االستخدام النھائي المقتَرح وموقع االستخدام النھائي*   (د)٣

  □االستخدام النھائي لبرنامج إيران النووي وفق ما أجازت به خطة العمل الشاملة المشتركة   

  □      االستخدام النھائي المدني غير النووي  

 وصف االستخدام النھائي:

  



 التي سُتدمج بھا المفردة): موقع االستخدام النھائي للمفردة (أو المفردة

دين والتجارة    ة أو وزارة الصناعة والتع ة اإليراني شھادة االستخدام النھائي موقَّعة من ھيئة الطاقة الذري
  □  في إيران تشھد على صحة االستخدام النھائي المعلن* 

واردة في   ة  ستكفل الدول المقتِرحة أن متطلبات المبادئ التوجيھية، حسب االقتضاء، ال النشرة اإلعالمي
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1  أوINFClRC/254/Rev.9/Part 2 .قد تم اإليفاء بھا  *  □  

ان    ف عن الكي ال اختل ي ح ائي (ف تخدم النھ ي للمس د اإللكترون اتف، والبري م الھ وان، ورق م، والعن االس
  المستوِرد)*:

  االسم*

  العنوان*

  رقم الھاتف*

  عنوان البريد اإللكتروني*

  الموقع اإللكتروني 
 (حسب االقتضاء)

 

  
  رقم ترخيص التصدير*  (ھـ)٣

  ________________________________________  
ى    ة المقتِرحة إل (في حال عدم توافر مثل ھذه المعلومات عند تقديم الطلب يجب تقديمھا من جانب الدول

  بل شحن المفردة).مجلس األمن في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال كشرٍط للموافقة ق

  تاريخ العقد*  (و) ٣
  __________________________________________  
ى    ة المقتِرحة إل (في حال عدم توافر مثل ھذه المعلومات عند تقديم الطلب يجب تقديمھا من جانب الدول

  مجلس األمن في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال كشرٍط للموافقة قبل شحن المفردة).

ة تفا  (ز) ٣ صيل النقل* (في حال عدم توافر مثل ھذه المعلومات عند تقديم الطلب يجب تقديمھا من جانب الدول
  المقتِرحة إلى مجلس األمن في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال كشرٍط للموافقة قبل شحن المفردة).

مة لالقتراح):   دولة المنشأ (في حال اختلفت عن الدولة المقدِّ

 

  
مة لالقتراح):دولة الشحنة التي من   ھا ُترَسل البضائع إلى إيران (في حال اختلفت عن الدولة المقدِّ

 

  



 

  الدول األخرى المشاركة في المعاملة (حّدد وظيفتھا):

 

  

  نوع وسيلة النقل (على سبيل المثال بحًرا، جًوا، حسب االقتضاء).

  
  لرابع بخطة العمل الشاملة المشتركة)امن المرفق  ٨-٦التحقُّق من االستخدام النھائي (عماًل بالقسم   (ح)٣

ة    ة المقتِرح ى حصلت الدول ع عل ائي لجمي تخدام النھ ع االس ائي وموق تخدام النھ ن االس ق م قِّ التحقُّ ح
  □المفردات التي سيتم توريدھا إلى إيران، وھي في وضع يتيح لھا ممارسة ھذا الحق بشكل فّعال* 

 قتضاء)تفاصيل التحقُّق من االستخدام النھائي (حسب اال

  
  المعلومات اإلضافية (حسب االقتضاء):  (ي)٣

 

  
  □  معلومات إضافية في وثيقة منفصلة:  

  جھة االتصال  ٤

  االسم

  العنوان

  رقم الھاتف

  عنوان البريد اإللكتروني

  
  تاريخ التقديم  ٥

 

  



 

  معلومات عن المفردات اإلضافية المشاركة في عملية النقل
  أعاله) ٣ة تحت (باإلضافة إلى تلك المدرج

 الوصف:

  

(للمفردات والمواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا الواردة في النشرة اإلعالمية 
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1  أو النشرة اإلعالميةINFCIRC/254/Rev.9/Part 2 قائمة المراقبة (

 رقم:

  

ردة في النشرة اإلعالمية (للمفردات والمواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا غير تلك الوا
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1  أو النشرة اإلعالميةINFCIRC/254/Rev.9/Part 2:سبب التقديم ( 

  

  □الوثائق التقنية (الوثيقة الداعمة)   

  

  الكمية/الوزن (حسب االقتضاء):  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

رة):العملة و   القيمة اإلجمالية (في الدولة المصدِّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  



 

  معلومات عن الكيانات األخرى المشاركة (حسب االقتضاء):

  االسم، والعنوان، ورقم الھاتف، والبريد اإللكتروني لھذه الجھة

  

  

  

  

  

  

  

  

  االسم، والعنوان، ورقم الھاتف، والبريد اإللكتروني لھذه الجھة

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن، ورقم الھاتف، والبريد اإللكتروني لھذه الجھةاالسم، والعنوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االسم

  العنوان

  رقم الھاتف

ان البريد عنو
 اإللكتروني

 

الموقع اإللكتروني 
 (حسب االقتضاء)

 

  الوظيفة

  االسم

  العنوان

  رقم الھاتف

ان البريد عنو
 اإللكتروني

 

الموقع اإللكتروني 
 (حسب االقتضاء)

 

  الوظيفة

  االسم

  العنوان

  رقم الھاتف

ان البريد عنو
 اإللكتروني

 

الموقع اإللكتروني 
 (حسب االقتضاء)

 

  الوظيفة



 

  مذكرة إيضاحية: استمارة طلب اختيارية

  ))٢٠١٥( ٢٢٣١من الدولي من المرفق باء من قرار مجلس األ ٢(ما يتعلق باألنشطة المندرجة تحت الفقرة 

  
رة  من  ٢وھذه االستمارة يمكن استخدامھا من قِبل الدول للحصول على إذن لجميع األنشطة المندرجة تحت الفق

دولي  ديم اقتراحات تشمل ٢٠١٥( ٢٢٣١المرفق باء بقرار مجلس األمن ال دول في تق ا مساعدة ال راد منھ ). وُي
د في المرفق الرابع بخطة العمل الشاملة المشتركة.جميع المعلومات الداعمة الضرورية على ا   لنحو المحدَّ

مة لالقتراح  ١   الدولة المقدِّ

مة لالقتراح بما يتيح اإلسناد المناسب له.     اسم الدولة المقدِّ

م    دِّ ة مجلس األمن أن تق ى موافق ل تتطلب الحصول عل ة نق ينبغي ألول دولة تسعى لالنخراط في عملي
ة االقتراح. وفي حال و امالت المالي ل المع إن أنشطة مث ل المقترحة، ف افق مجلس األمن على عملية النق

رار مجلس  ومعامالت النقل والتأمين المتصلة اتصااًل مباشًرا بعملية النقل الموافق عليھا والمتسقة مع ق
ة ال ٢٢٣١األمن الدولي  ا لعملي اً عليھ ا موافق ذكورة. وخطة العمل الشاملة المشتركة قد ُتَعدُّ أيًض ل الم نق

ويجب تقديم معلومات عن تلك األنشطة من جانب الدولة إلى مجلس األمن في أقرب وقت ممكن، وعلى 
وستكون الدول بحاجة إلى تقديم اقتراح جديد ألي بنود أي حال كشرٍط للموافقة قبل القيام بتلك األنشطة. 

دة في االقتراح األصلي.   إضافية غير محدَّ

ة وبالنسبة لألنشطة    تمارة) للدول المنطوية على مشاركة عدة بلدان، ھناك حقول اختيارية (الحًقا في االس
ة  إن الموافق م االقتراح لتحديد الكيانات األخرى المشاركة في المعاملة. وفي مثل ھذه الظروف ف التي تقدِّ

ى المش ة عل ديم الموافق ة لتق ات األخرى كافي ذه الكيان ل ھ د مث دِّ ذي يح راح ال ى االقت ذه عل ل ھ اركة لمث
  الكيانات األخرى (وليس ثمة حاجة إلى اقتراح منفصل).

  نوع النشاط المقتَرح  ٢

رة    يَّن في الفق ى النحو المب د النشاط أو األنشطة، عل دِّ من  ٢في ھذا القسم ينبغي للدولة المقتِرحة أن تح
  (يمكن إدراج عدة بنود). ٢٢٣١المرفق باء من قرار مجلس األمن الدولي 

دولي ٢يغطي ھذا القسم األنشطة المبيَّنة في الفقرة   (أ)٢ ، أي ٢٢٣١(أ) من المرفق باء بقرار مجلس األمن ال
  مفردات إلى إيران. توريد أو بيع أو نقل

  وحسب االقتضاء يمكن تحديد نوع النشاط في المربع أدناه.  

عدة بنود بالنسبة لالقتراحات  مربع االختيار: نوع المفردة والمواد والمعدات والتكنولوجيا. يمكن إدراج  
ة رة اإلعالمي ي النش ة ف المفردات المبيَّن ة ب ة  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 المتعلق رة اإلعالمي والنش

INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 أو أي مفردات أخرى (غير مشمولة في النشرتين اإلعالميتين) في حال ،
طة المت ي األنش ھم ف ا أن تس ة أن بإمكانھ ررت الدول ل ق اء الثقي راء أو الم ة أو اإلث ادة المعالج ة بإع علق

  والمتعارضة مع خطة العمل الشاملة المشتركة.



رة   (ب)٢ ي الفق ة ف طة المبيَّن م األنش ذا القس دولي ٢يغطي ھ ن ال س األم رار مجل ن ق اء م ق ب ن المرف (ب) م
ران أو تصنيع أو  الخدمات أو المساعدة، وھي ٢٢٣١ ى إي ردات إل ل مف ع أو نق د أو بي ة بتوري المتعلق

  استخدام مثل ھذه المفردات في إيران.

وع    د ن ود. وحسب االقتضاء يمكن تحدي مربع االختيار: نوع الخدمات ذات الصلة. يمكن إدراج عدة بن
  ى). النشاط في المربع أدناه (على وجه التحديد في حال اختيَر مربع الخدمات األخر

  مربع االختيار: نوع النشاط المتعلق بالخدمة أو المساعدة المقترحة. يمكن إدراج عدة بنود.  

دولي ٢يغطي ھذا القسم األنشطة المبيَّنة في الفقرة   (ج)٢ ، أي ٢٢٣١(أ) من المرفق باء بقرار مجلس األمن ال
ام واستما حيازة إيران لمصلحة في نشاط تجاري ذي صلة بالمجال النووي. مة في المق رة الطلب مصمَّ

(ب). وأما بالنسبة لألنشطة المندرجة تحت ٢(أ) و ٢األول لألنشطة المندرجة تحت الفقرتين الفرعيتين 
رة ال ة فالفق ة أن ج(٢رعي ة المقتِرح ق. وينبغي للدول د ال تنطب ة ق ة التالي ات الداعم إن بعض المعلوم ) ف

  ترفق معلومات إضافية.

  المعلومات الداعمة  ٣

  وصف البضائع/وصف الخدمة ذات الصلة  أ)(٣

ديرھا.    راد تص ردات الم ًحا للمف ًفا واض د وص ذا البن من ھ يَّن أن يتض ن يتع زٌء م ف ج ذا الوص وھ
  المعلومات الداعمة الضرورية.

د أال يكون    ذا البن اة المشتريات. وينبغي لھ ة لقن ردة أو الخدم ة المف وينبغي لھذا البند أن يتيح فھًما ألھمي
ى أسماء المنتجات. ويمكن أن يساعد مفرطً  ا ينبغي أال يقتصر عل ا في العمومية (مثل "أدوات")، مثلم

ة  وائم المراقب ى ق د ذي الصلة عل ايير البن ل في توضيح سبب إدراج البضائع تحت مع الوصف المفصَّ
  وفي التحقُّق فيما إذا كانت المعاملة متماشية مع خطة العمل الشاملة المشتركة.

ذا القسم.لالقتراحات التي تغطي عّدة مفرداتة بالنسب   ى فقط في ھ ردة األول زُم  ، ينبغي وصف المف ويل
  تقديم وصف للمفردات اإلضافية على ورقة منفصلة.

ة    رة اإلعالمي ي النش واردة ف ا ال ائع والتكنولوجي دات والبض واد والمع ردات والم بة للمف بالنس
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 رة اإل ة أو النش ر INFCIRC/254/Rev.9/Part 2عالمي ي ذك م ) ينبغ رق

ة ة المراقب دين  قائم ورِّ ة الم دول مجموع اً، ل د أيض ن المفي وويين. وم دين الن ورِّ ة الم ب مجموع حس
وويين لوصف خصائص  دين الن ورِّ ة الصادرة عن مجموعة الم ارامترات المراقب وويين، استخدام ب الن

  المفردات.

راح يتع   ان االقت ال ك ي ح ق وف رىل ردات أخ ة  بمف رة اإلعالمي ي النش ر واردة ف غي
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1  ة رة اإلعالمي ة INFCIRC/254/Rev.9/Part 2أو النش ن للدول ، يمك

د أسبابھا للتقديم إلى قناة المشتريات.   المقتِرحة أن تحدِّ

م      م االقتراح. . وسيكون ذلك مفيًدا لتقييوثائق تقنيةويمكن للدولة المقتِرحة أن تقدِّ



 

ة  الكمية/الوزن (حسب االقتضاء):   مؤشر كمية المفردات؛ ينبغي أيضاً أن ُيشار إلى نوع الوحدة المطبَّق
  (مثل وحدات، كيلوغرامات، إلخ).

ة (حسب االقتضاء):   ة اإلجمالي ة والقيم ة  العمل راد تصديرھا أو قيم ة البضائع الم ات عن قيم معلوم
ب  ى جان ة، إل م دمات المقدَّ ة. الخ ة العمل ي قيم ديمھا ف ن تق راح ويمك يم االقت دة لتقي ات مفي ذه المعلوم ھ

رة.تقديرية.    ينبغي ذكر القيمة في عملة الدولة المصدِّ

د بخدمة ذات صلة  (ب)٣ ر/الكيان المزوِّ   الكيان المصدِّ

ن المعلو   زٌء م ذا ج لة. وھ دمات ذات ص د بخ زوِّ ردات أو الم ر للمف دِّ ان المص يل الكي م وتفاص ات اس م
  الداعمة الضرورية.

ر والمستو   ديم ركيانات أخرى مشاركة (في حال اختلفت عن الكيان المصدِّ د، حسب االقتضاء) ينبغي تق
د  دِّ ة وأن تح ي المعامل اركة ف د األطراف األخرى المش دِّ ي أن تح ود ينبغ ة منفصلة: البن ى ورق ك عل ذل

ل إل الء، أو وسطاء، أو مرَس ال وك بيل المث ى س ا، عل ن أجل أدوراھ خ. وم ل شحن، إل ه أول، أو وكي ي
ات الرئيس ديم تفسيرات عن الكيان د تق ور، سيكون من المفي ة يتجنُّب االزدواجية وفھم االقتراح على الف

  المشاركة في المعاملة.

د بالخدمات ذات الصلة  (ج)٣   الكيان المستوِرد في إيران/الكيان في إيران الذي سيزوَّ

المستوِرد للمفردات أو المستفيد من الخدمات ذات الصلة. وھذا جزٌء من  اسم وتفاصيل الكيان في إيران  
ة.  ردات المعني ائي للمف ذا ھو المستخدم النھ المعلومات الداعمة الضرورية. وفي حاالت عدة سيكون ھ

  (د). ٣وإذا كان األمر غير ذلك، يلزم تقديم اسم وتفاصيل المستخدم النھائي تحت البند 

  ستخدام النھائي المقتَرح وموقع االستخدام النھائيبيان بشأن اال  (د)٣

ة    ات الداعم ن المعلوم زٌء م و ج ائي ھ تخدام النھ ع االس َرح وموق ائي المقت تخدام النھ أن االس ان بش البي
  الضرورية.

ار   ع االختي ران  مرب امج إي ائي لبرن تخدام النھ ووي(االس املة  الن ل الش ة العم ه خط ازت ب ا أج ق م وف
تخدام دني  المشتركة/اس ائي م ووينھ ر ن ووي حسب غي ائي لغرض ن تخدام النھ ان االس ال ك ي ح ):  ف

ى  ب إل تريات الطل ي بالمش ل المعن ق العام ق الفري ة، سيرسل منسِّ ة اإليراني ة الذري ة الطاق تصديق ھيئ
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) (إلى جانب الفريق العامل المعني بالمشتريات).

الغرض من استخدام المفردة (المفردات) من جانب  وصف االستخدام النھائي المقتَرحح ينبغي أن يوضِّ   
ة.  ة التقني ا من الناحي راح دون أن يكون مفرًط ا لالقت يح الوصف تقييًم ائي. وينبغي أن يت المستخدم النھ

م في وثيقة االستخدام النھائي.   وينبغي أن يتطابق الوصف مع الوصف المقدَّ

ردة  م النھائي:موقع االستخدا   ه المف ذي سُتستخدم ب ان ال د معلومات عن المك ينبغي أن يتضمَّن ھذا البن
َتج آخر من جانب المستخدم  المعنية (تفاصيل الموقع). وفي حال ُيقام بتصدير البضائع إلدماجھا في من

  النھائي، ينبغي بداًل من ذلك تقديم معلومات عن ذلك المنَتج.



ائيشھادةُ ُترفق باالقتراح    ة أو وزارة الصناعة  االستخدام النھ ة اإليراني ة الذري ة الطاق ة من ھيئ موقَّع
  والتعدين والتجارة في إيران تشھد على صحة االستخدام النھائي المعلن.

ين   ت رتين اإلعالميَّ ي النش ة ف ادئ توجيھي ات  مب ة أن متطلب دول المقتِرح د ال ع تؤك ذا المرب ار ھ باختي
ة، حسب  ة المبادئ التوجيھي واردة في النشرة اإلعالمي أو  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1االقتضاء، ال

INFClRC/254/Rev.9/Part 2  قد تم اإليفاء بھا. وعلى وجه التحديد، يتعلق ھذا بالمبادئ التوجيھية بشأن
  إعادة البيع، وإعادة النقل، وإعادة التصدير.

  .المستخدم النھائياسم وتفاصيل وفي حال االختالف عن الكيان المستوِرد، يلزم تقديم   

  ترخيص التصدير الوطني أو الرقم المرجعي (حسب االقتضاء):  (ھـ)٣

ترخيص التصدير الوطني أو الرقم المرجعي الوطني مقروًنا برمز البلد بما يتيح اإلسناد المناسب للدولة   
م االقتراح.   التي تقدِّ

ى في حال عدم توافُر مثل ھذه المعلومات عند تقديم    ة المقتِرحة إل ديمھا من جانب الدول الطلب يجب تق
مجلس األمن في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال كشرٍط للموافقة قبل شحن المفردة. في حال أن سبق 
أن  َس األمن ب وُذكر الرقم المرجعي الوطني في الطلب األصلي وفي حال أخطرت الدولة المقتِرحة مجل

ر ذه المعلومات رقم المعالجة الوطني مطابق لرقم ت ل ھ ديم مث ه ال حاجة لتق ائي فإن خيص التصدير النھ
مرة أخرى. وفي حال الموافقة على االقتراح قبل تلّقي ھذه المعلومات ينبغي لمجلس األمن أن يشير في 
و  ى النح حن، عل ل الش ديمھا قب زم تق ات يل ذه المعلوم ى أن ھ رة إل ة المصدِّ ى الدول ة إل ھ الته الموجَّ رس

د في    من خطة العمل الشاملة المشتركة. ٢-٤-٦المرفق الرابع، القسم المحدَّ

  تاريخ العقد  (و) ٣

  تاريخ إبرام العقد (حسب االقتضاء).  

ى    ة المقتِرحة إل ديمھا من جانب الدول في حال عدم توافُر مثل ھذه المعلومات عند تقديم الطلب يجب تق
فقة قبل شحن المفردة. وفي حال الموافقة مجلس األمن في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال كشرٍط للموا

ة  ى الدول ة إل ھ الته الموجَّ على االقتراح قبل تلّقي ھذه المعلومات ينبغي لمجلس األمن أن يشير في رس
ع، القسم  د في المرفق الراب دَّ رة إلى أن ھذه المعلومات يلزم تقديمھا قبل الشحن، على النحو المح المصدِّ

  المشتركة. من خطة العمل الشاملة ٢-٤-٦

  تفاصيل النقل  )ز( ٣

ى مجلس األمن.    راح إل ديم االقت د تق وافرة عن ّدة مت في حال عدم تفاصيل النقل لن تكون في حاالت ع
ى مجلس األمن  ة المقتِرحة إل توافُر مثل ھذه المعلومات عند تقديم الطلب يجب تقديمھا من جانب الدول

رٍط للموافق ال كش ى أي ح ن وعل ت ممك رب وق ي أق ى ف ة عل ال الموافق ي ح ردة. وف حن المف ل ش ة قب
ة  ى الدول ة إل ھ الته الموجَّ ي رس ير ف ن أن يش س األم ي لمجل ات ينبغ ذه المعلوم ي ھ ل تلّق راح قب االقت
ع، القسم  د في المرفق الراب دَّ رة إلى أن ھذه المعلومات يلزم تقديمھا قبل الشحن، على النحو المح المصدِّ

  لمشتركة.من خطة العمل الشاملة ا ٢-٤-٦



 

ي    ق العامل المعن م المزيد من اإلرشاد بشأن نوع المعلومات الالزمة للفري ُيراد من الحقول التالية أن تقدِّ
ة  د االزدواجي ا في تحدي اعَد أيًض ذه المعلومات يمكن أن تس ردات. وھ ة المف م حرك بالمشتريات كي يفھ

  جيات قد ال تكون تفاصيل النقل ذات صلة.المحتملة في االقتراحات. وفي حال نقل التكنولوجيا أو البرم

مة لالقتراح): الدولة التي ھي مصَدر المفردات. دولة المنشأ     (في حال اختلفت عن الدولة المقدِّ

مة لالقتراح): الدولة  دولة الشحنة   التي منھا ُترَسل البضائع إلى إيران (في حال اختلفت عن الدولة المقدِّ
  لى إيران.التي منھا سُتشحن المفردات إ

اركة   رى المش دول األخ ن  ال د م ديم المزي ال تق ا): احتم رح/ذكر وظيفتھ ديم ش ى تق ة (ُيرج ي المعامل ف
  المعلومات عن طريق النقل إذا اقتضى األمر.

  (على سبيل المثال بحًرا، جًوا، السكك الحديدية، الشاحنات). وسيلة النقلنوع   

  ينبغي ذكر اسم وكيل الشحن على ورقة منفصلة. (ج)، ٣كما أُشير في التفسيرات الواردة تحت   

  التحقُّق من االستخدام النھائي  (ح)٣

ا حصلت    ة المقتِرحة أنھ د الدول ع تؤك ذا المرب ار ھ ائي: باختي مربع االختيار: التحقُّق من االستخدام النھ
ردات ال ع المف ائي لجمي ع االستخدام النھ ائي وموق دھا على حقِّ التحقُّق من االستخدام النھ يتم توري ي س ت

  إلى إيران، وبأنھا في وضع يتيح لھا ممارسة ھذا الحق بشكل فعال.

ا مع    دابير المتفق عليھ مت الدولة المقتِرحة المزيد من المعلومات عن الت ولعله يكون من المفيد إذا ما قدَّ
  إيران والشركة المتلقية للتحقُّق من االستخدام النھائي. 

  المعلومات اإلضافية  )ط(٣

م معلومات إضافية لدعم النظر في االقتراح.     يمكن للدولة المقتِرحة أن تقدِّ

  تاريخ التقديم  -٤

  تاريخ تقديم االقتراح.  

  جھة االتصال  -٥

ك    ا في ذل د االقتضاء –ھذه المعلومة مھمة لتسيير أمور االقتراح، بم د من  – عن ى المزي الحصول عل
ذه مت  المعلومات عن االقتراح. وينبغي أن تكون ھ دَّ ي ق ة المقتِرحة الت ة سلطة مختصة في الدول الجھ

  االقتراح.



 

سة رسمية صادرة عن السلطة في إيران.   ورقة مروَّ

  ٢شھادة استخدام نھائي اختيارية

رةللتقديم إلى سلطات مراقبة الصادرات في [   ] الدولة المصدِّ
  ةومجلس األمن التابع لألمم المتحدة بموجب خطة العمل الشاملة المشترك

  

  األطراف – القسم ألف

  المرَسل إليه (االسم، والعنوان، والموقع اإللكتروني، وتفاصيل االتصال)

 

ل ي، وتفاصيل االتصال)، في حال اختلف عن المرَس المستخدم النھائي (االسم، والعنوان، والموقع اإللكترون
  إليه

 

د (االسم، والعنوان،  ر/المورِّ   تفاصيل االتصال)والكيان المصدِّ

 

  
  المفردات (البضائع أو البرمجيات أو التكنولوجيا) –القسم باء 

 وصف المفردات (البضائع أو البرمجيات أو التكنولوجيا)

 الكمية/الوزن (ال ينطبق في حال التكنولوجيا)

  
  االستخدام النھائي/الغرض من المفردات – القسم جيم

  ا) يرجى التحديد:الغرض من المفردات (البضائع أو البرمجيات أو التكنولوجي

 

  
  
  
مة من دول لالنخراط في أنشطة معينة مع إيران عماًل بقرار مجلس األمن الدولي   ٢ ) وخطة العمل ٢٠١٥( ٢٢٣١االقتراحات المقدَّ

لعمل من المرفق الرابع بخطة ا ٤-٣الشاملة المشتركة محميٌة بموجب إجراءات السرية المرعيَّة في األمم المتحدة، وفًقا للفقرة 
    الشاملة المشتركة.



ى آخرين دون  -أ ع عل وزَّ ا، أو ُت اد نقلھ اد تصديرھا، أو ُيع ن ُيع تلَم ول البضائع سُتستخدم في الشكل المس
رة.    □  موافقة مسبقة من الدولة المصدِّ

ـ ول  -ب ة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي المنتجات التالي ُتدمج ف اد تصديرھا، أوالبضائع س ن ُيع
رة.  ع على آخرين دون موافقة مسبقة من الدولة المصدِّ   □   ُيعاد نقلھا، أو ُتوزَّ

ائيين  -ج ى المستخدمين النھ ا عل ا أو تصديرھا أو توزيعھ اد بيعھ البضائع أو البضائع المدَمجة سوف ُيع
  □    .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئية التاليةللمنتجات النھا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التالين

ران لغرض المشاركة في معرض تجاري أو لغرض عرضھا  -د البضائع ھي للتصدير المؤقت إلى إي
ة: ـ برعاي اريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ي الت ُيقام ف ذي س ـ وال ؤولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ازة ، دون أن ت الحي

 □ه البضائع إلى أيِّ كيان إيراني.    الدائمة لھذ

ُتدمج أو ُتستخدم في استحداث أو - ا) س في حال كانت المفردات (البضائع أو البرمجيات أو التكنولوجي
تخدمھا ا ومس ردة والغرض منھ ك المف ى وصف تل ردة أخرى ُيرج تخدام أو إصالح مف اج أو اس إنت

 النھائي:

  
  ستخدام النھائيموقع اال -القسم دال

 تحديد موقع االستخدام النھائي

  
  شھادة تعھد المستخدم النھائي من جانب المستخدم النھائي -القسم ھاء

  ).القسم دال) وموقع االستخدام النھائي (القسم جيميشھد بموجبه على صحة االستخدام النھائي المعلَن (

تقة)  المستخدم النھائي لن يستخدم المفردات آنفة الذكر وأي ردات مش ا أّي مف ا (أو، في حال التكنولوجي ُنسخ منھ
في تخزين أو معالجة أو إنتاج أو تطوير أسلحة دمار شامل وُنظم إيصالھا، أو بأي طريقة أخرى تتصل بذلك، أو 

  أي استخدام آخر غير ما أعلنا عنه أعاله. 

تخدا ن االس ق م رة أن تتحقَّ دِّ ة المص ائي للدول تخدم النھ مح المس دات وسيس واد والمع ردات والم ائي للمف م النھ
  .INFCIRC/254/Rev.9/Part 2جيا آنفة الذكر الواردة في النشرة اإلعالمية لووالبضائع والتكنو

  

  التوقيع األصلي           المكان، التاريخ                                   

  اسم ومنصب الشخص الموقِّع بحروف منفصلةالختم الرسمي (حسب االقتضاء)                           

  



 

ھد المستخدم النھائي من جانب السلطة المختصة في إيران -القسم واو   شھادة تعُّ

  نشھد ھنا أن المفردات آنفة الذكر وأي نسخ منھا (في حال التكنولوجيا أيًضا السلع المشتقة) سُتستخدم لـ: 

  □العمل الشاملة المشتركة  برنامج إيران النووي على النحو المبيَّن في خطة -
  
  □استخدام نھائي مدني غير نووي بما يتسق مع خطة العمل الشاملة المشتركة   -

ائي القسم جيمُيصدق بموجبه على االستخدام النھائي المعلَن ( ) من جانب الكيان المستوِرد وموقع االستخدام النھ
  ).القسم دال(

تقة) في تخزين ولن تستخدم إيران المفردات آنفة الذكر وأي نُ  سخ منھا (أو، في حال التكنولوجيا أّي مفردات مش
ذلك، أو أي  رى تتصل ب ة أخ أي طريق الھا، أو ب م إيص امل وُنظ ار ش لحة دم وير أس اج أو تط ة أو إنت أو معالج

  استخدام آخر غير ما أعلنا عنه أعاله.

بقة  ة مس ران دون موافق ل إي ذكر داخ ة ال ردات آنف ل المف د نق ن تعي ران ل ران إي تفي إي رة. س دِّ ة المص ن الدول م
ين  رتين اإلعالميت ي النش واردة ف ة ال ادئ التوجيھي ات المب  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1بمتطلب

  .INFClRC/254/Rev.9/Part 2 و

ائع  دات والبض واد والمع ردات والم ائي للمف تخدام النھ ن االس ق م رة أن تتحقَّ دِّ ة المص ران للدول مح إي وستس
  .INFCIRC/254/Rev.9/Part 2ة الذكر الواردة في النشرة اإلعالمية والتكنوجيا آنف

ا لووستتيح إيران للوكالة معاينة مواقع االستخدام المزَمع لجميع المفردات والمواد والمعدات والبضائع والتكنو جي
  .INFCIRC/254/Rev.9/Part 1الواردة في النشرة اإلعالمية 

  

  التوقيع األصلي              المكان، التاريخ

  اسم ومنصب الشخص الموقِّع بحروف منفصلة              الختم الرسمي 

  



 

  مذكرة إيضاحية: شھادة استخدام نھائي اختيارية

  ))٢٠١٥( ٢٢٣١ي من المرفق باء بقرار مجلس األمن الدول ٢(لألنشطة المندرجة تحت الفقرة 

رة   ٢ھذه االستمارة يمكن استخدامھا من جانب الدول لتقييم االستخدام النھائي لجميع األنشطة المندرجة تحت الفق
دولي  ن ال س األم رار مجل اء بق ق ب ن المرف طة. ٢٠١٥( ٢٢٣١م ك األنش ة بتل ھادة خاص ى ش ) والحصول عل

  الضرورية التي ُتدرج مع اقتراح ما.وشھادة االستخدام النھائي من بين المعلومات الداعمة 

  معلومات عامة  -أوالً 

ائي  ة المقتِرحة شھادَة استخدام نھ م الدول من أجل تيسير النظر في االقتراح في الوقت المناسب، من المھم أن تقدِّ
ة ر المكتمل ر الصحيحة أو غي ة غي ائي االختياري ى  اختيارية صحيحة وكاملة. وقد ُتفضي شھادة االستخدام النھ إل

  اقتراح غير مكتمل، ومن المرجح أن يترتب على ذلك تأخير االقتراح أو رفضه.

ة  ة اإليراني ة الذري ة الطاق ب ھيئ ن جان ة م خ ة ومؤرَّ ة موقَّع ائي االختياري تخدام النھ ھادة االس ون ش زُم أن تك ويل
دي ووي، ومن جانب وزارة الصناعة والتع ران الن امج إي ران بالنسبة للمشتريات الخاصة ببرن ن والتجارة في إي

بالنسبة للمشتريات الخاصة باالستخدام النھائي المدني غير النووي. التواقيع "الرقمية" غير مقبولة. وينبغي تعبئة 
  جميع أقسام شھادة االستخدام النھائي االختيارية بخط مقروء. 

ى اختصارات أو التسميات المختص ي ويتعيَّن التنبُّه إلى اإلشارات المرجعية إل ك الت ة، خاصة تل ر المألوف رة غي
ة  راحكم أو رفضه، ينبغي كتاب أخير اقت ب ت ة تجنُّ ائيين. وُبغي تشير إلى الجھات المرَسل إليھا أو المستخدمين النھ

  االسم الكامل للتسميات المختصرة.

 ً   إرشادات بشأن شھادة االستخدام النھائي االختيارية  -ثانيا

ن اس ة اإليضاحية م ذه العين ألف ھ ن تت ة م ائي االختياري تخدام النھ ھادة االس ى واو).  ٦تمارة ش ف إل ام (أل أقس
  والعناوين التالية تتطرق لكل قسم على حدة وتقّدم تفسيًرا مفصاًل بشأن عناصر كل قسم.

ي ا يل م بم ة ُيرجى العل س مية مروَّ ة رس ى ورق ة عل ائي االختياري تخدام النھ ھادة االس وذج ش ع نم : يجب أن ُيطب
ائي صادرة عن ا وذج شھادة االستخدام النھ لسلطة في إيران، كما ُيشار إلى ذلك في أعلى الجانب األيسر من نم

  االختيارية.

  األطراف - القسم ألف  -١

ردات.  المـُرسـَل إليه: • ى المف ر مباشر عل وذ مباشر أو غي ه نف ردات ول ٍق للمف ه ھو أول متل المرَسل إلي
ع مرَسل إليه واحد. وفي حاالت معينة، قد يكون ھناك أكثر من  ر أسماء جمي ة يجب ذك وفي ھذه الحال

ائي  المرَسل إليھم في شھادة االستخدام النھائي االختيارية. ويمكن أن يكون المرَسل إليه المستخدم النھ
ه ال يكون  ر فإن ان الشخص/الشركة يتصرَّف كوسيط ال أكث ه في حال ك ى أن األخير. تجدر اإلشارة إل

  المرَسل إليه.



ائي:المس  • خ.  تخدم النھ دمج إل تخدم أو ي تھلك أو يس ذي يس ان ال ك الكي و ذل ر ھ ائي األخي تخدم النھ المس
ان.المفردة.  ائي متطابق ه والمستخدم النھ ل إلي ا  يمكن أن يكون المرَس ي يتطابق فيھ وفي الحاالت الت

  االثنان ُيرجى استخدام مربع "المرسل إليه" فقط.

د:  • ر/المورِّ د ھو الشريك المتعاقد مع المرَسل إليه. الك الكيان المصدِّ ر/المورِّ   يان المصدِّ

  المفردات (البضائع أو البرمجيات أو التكنولوجيا) –القسم باء   -٢

  أحكام عامة  -أ

ردة:  • ديرھا  مف ن تص ات يمك ا. البرمجي ات والتكنولوجي ائع والبرمجي مل البض ردة" يش طلح "مف المص
ي ع د اإللكترون ر البري ا (عب از تخزين إلكترونًي ى جھ ة عل أن تكون مخزن ا ك ال) أو مادًي بيل المث ى س ل

  سبيل المثال).  على USBبيانات (نقال) (شريحة ذاكرة 

اج  التكنولوجيا:  • ي يمكن استخدامھا في إنت ا الت ات والسجالت وغيرھ ائق والبيان تشمل التكنولوجيا الوث
ي البضائع أو إنتاج أجزاء من تلك البضائع أو أي تطويرات أ ا البضائع الت و وأم ا ُذكر للت و استخدام لم
  سُتنتج بمساعدة التكنولوجيا فُيشار إليھا باسم بضائع مشتقة.

  مربعات القسم  -ب

ردات):  • ردة (المف ن من  وصف المف ا يمّك در ممكن من التفاصيل بم أكبر ق ردة ب ُيرجى وصف كل مف
  إجراء تقييم تقني شامل.

  لمربعات فقط في حاالت البضائع والبرمجيات.يجب تعبئة ھذه ا الكمية/الوزن:  •

  االستخدام النھائي/الغرض من المفردة (المفردات) – القسم جيم  -٣

در ممكن من التفاصيل  الغرض من المفردة (المفردات): • أكبر ق ردة ب ُيرجى وصف الغرض من كل مف
  لمزَمع للمفردة. بما يمّكن من إجراء تقييم تقني شامل، خاصًة ما يتعلق باالستخدام النھائي ا

بأن ھذا المربع يمثل عنصًرا حيوًيا من التقييم العام للصادرات. في حال عدم ذكر الغرض  ُيرجى العلم •
  بوضوح فإن ذلك قد يفضي إلى رفض االقتراح.

اج البضائع: • ادة التصدير، إدم ار إع ات االختي ارات  مربع ن الخي ط) م د فق د (وواح ار واح ي اختي ينبغ
اد تصديرھا، األربعة التالية ب شأن الغرض من المفردة: (أ) البضائع سُتستخدم في الشكل المستلَم ولن ُيع

ُتدمج في  رة (ب) البضائع س ة المصدِّ بقة من الدول ة مس ع على آخرين دون موافق أو ُيعاد نقلھا، أو ُتوزَّ
ى آ ع عل وزَّ ا، أو ُت اد نقلھ اد تصديرھا، أو ُيع ن ُيع دھا) ول تم تحدي دة (ي دَّ ة منتجات مح خرين دون موافق

تخدمين  ى مس ع عل وزَّ اد تصديرھا، أو ُت ا، أو ُيع ُيعاد بيعھ رة (ج) البضائع س ة المصدِّ بقة من الدول مس
ى  ا إل ر مؤقًت دھا)؛ (د) البضائع سُتصدَّ تم تحدي دة (ي دَّ ة مح دھم) لمنتجات نھائي تم تحدي دة (ي دَّ نھائيين مح

  الغرض من المفردة (المفردات).  إيران. مربعات االختيار تستكمل الوصف أعاله بشأن

ردة   • اج أو استخدام أو إصالح مف ردات) أو استخدامھا في استحداث أو إنت في حال إدماج المفردة (المف
ائي. ُيرجى أخرى ا ومستخدمھا النھ ا ذكر الغرض منھ ، يجب وصف ھذه المفردة بشكل مفصل وأيًض



 

ي حال كانت المف ط ف تكمل فق ع ُيس ذا المرب أن ھ م ب ي العل ا ف رة سُتستخدم أيًض ردات) المصدَّ ردة (المف
دة أعاله.   الطريقة المحدَّ

  موقع االستخدام النھائي –القسم دال   -٤

وان المستخدم  ع عن عن ذا الموق رة. وقد يختلف ھ ُيرجى تحديد الموقع الدقيق لالستخدام النھائي للمفردات المصدَّ
  النھائي (إذا اختلف عن المرَسل إليه).

الشركة "س"، يقع مكتب مشترياتھا المركزي في مدينة "ص"، وھي تشتري المفردة غير أنھا  لمثال:على سبيل ا
تستخدمھا في مرفق اإلنتاج لديھا في مدينة "ع". وفي ھذه الحالة ھناك مستخدم نھائي واحد فقط (الشركة "س")، 

  نة "ع").غير أن موقع المستخدم النھائي (مدينة "ص") يختلف عن عنوان الطلبية (مدي

  موقع االستخدام النھائي ھو المكان الذي ُتستخدم أو ُتستھلك أو إلخ المفردة فيه بالفعل. وعليِه ُيرجى العلم بأن:

  شھادة تعھد المستخدم النھائي من جانب المستخدم النھائي –القسم ھاء   -٥

ع في ھذا القسم يشھد المستخدم النھائي بصحة االستخدام النھائي/الغرض من المف ردة المعلَن في القسم جيم، وموق
واردة في  ردات ال ائي للمف رة أن تتحقَّق من االستخدام النھ االستخدام المعلَن في القسم دال، ويسمح للدولة المصدِّ

ة  وارد في القسم  INFCIRC/254/Rev.9/Part 2النشرة اإلعالمي اع اإلجراء ال تيرادھا باتب يتم اس ي س من  ٦والت
  العمل الشاملة المشتركة. المرفق الرابع بخطة

اريخ ١ويجب توقيع جميع ھذه البيانات والمعلومات من جانب المستخدم النھائي. ويشمل ذلك ذكر ( ان والت ) المك
  ) اسم ومنصب الموقِّع بحروف منفصلة.٤) توقيع بنفسه (٣) الختم الرسمي (حسب االقتضاء)، (٢(

  ائي من جانب السلطة المختصة في إيران.شھادة تعھُّد المستخدم النھ –القسم واو   -٦

ار  ك باختي رة وذل ه البضائع المصدَّ في ھذا القسم تعلن السلطة المختصة في إيران صراحًة بشأن ما سُتستخدم في
مأحد مربعات االختيار.  ائي  ُيرجى العل ع واحد فقط كي تكون شھادة االستخدام النھ ار مرب وب اختي أن المطل ب
  ھذه الخيارات ھي بدائل وال يمكن اجتماعھا في الوقت نفسه.  االختيارية صالحة ألن

املة المشتركة،  يَّن في خطة العمل الش ى النحو المب في حال كانت البضائع والخدمات لبرنامج إيران النووي عل
ا بالنسبة لالستخدا ة. وأم ة اإليراني ة الذري ة الطاق ائييلزم أن ُتوقَّع شھادة االستخدام النھائي من جانب ھيئ  م النھ

دين والتجارة في  ائي من جانب وزارة الصناعة والتع ع شھادة االستخدام النھ المدني غير النووي، يلزم أن ُتوقَّ
  إيران.

ة  بقة من الدول ة مس ران دون موافق ا في إي اد نقلھ تؤكد السلطة المختصة في إيران أن المفردات آنفة الذكر لن ُيع
ات تفي بمتطلب ران س رة وأن إي دِّ ين  المص رتين اإلعالميت ي النش واردة ف ة ال ادئ التوجيھي المب

INFCIRC/254/Rev.12/Part 1  وINFClRC/254/Rev.9/Part 2.  

ن  ردة المعلَ ائي/الغرض من المف ى صحة االستخدام النھ وعالوة على ذلك، تشھد السلطة المختصة في إيران عل
ائي في القسم جيم، وموقع االستخدام المعلَن في القسم دال، وتس ق من االستخدام النھ رة أن تتحقَّ مح للدولة المصدِّ



ة  رة اإلعالمي ي النش واردة ف ردات ال راء  INFCIRC/254/Rev.9/Part 2للمف اع اإلج تيرادھا باتب يتم اس ي س والت
  من المرفق الرابع بخطة العمل الشاملة المشتركة. ٦الوارد في القسم 

دات  وستتيح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية واد والمع ردات والم ع المف ع لجمي ع االستخدام المزَم معاينة مواق
  .INFCIRC/254/Rev.12/Part 1والبضائع والتكنولوجيا الواردة في النشرة اإلعالمية 

ك  ران. ويشمل ذل ويجب توقيع جميع ھذه البيانات والمعلومات والتحقُّق منھا من جانب السلطة المختصة في إي
  ) اسم ومنصب الموقِّع بحروف منفصلة.٤) التوقيع نفسه (٣) الختم الرسمي، (٢لتاريخ () المكان وا١ذكر (

  

  



 

  معلومات عن قناة المشتريات

م الفريق العامل المعني بالمشتريات المنبثق   دول بمعلومات  قدَّ عن اللجنة المشتركة ھذه الوثيقة لتزويد ال
م عملية عن قناة المشتريات. ويمكن االطالع على م ابع لألم زيد من التفاصيل في قرار مجلس األمن الت

  ) والمرفق الرابع بخطة العمل الشاملة المشتركة.٢٠١٥( ٢٢٣١المتحدة 

ة    ل معين ات نق ى المشاركة في عملي مة من الدول الساعية إل تستعرض قناة المشتريات االقتراحات المقدَّ
ى  لبضائع و/أو تكنولوجيا و/أو خدمات ذات صلة إلى إيران دول االقتراحات إل م ال دِّ ا. وتق أو السماح بھ

ى  ديم توصية إل يم الطلب وتق تركة بتقي ة المش تقوم اللجن م س دة. ومن ث م المتح ابع لألم مجلس األمن الت
د  مجلس األمن. راره. وق ة بشأن ق ذه التوصية وُيخطر الدول ى ھ تناد إل ويتخذ مجلس األمن قراره باالس

ا شھادة االستخدام ترغب الدول في استخدام ھذه ا ع المعلومات ذات الصلة ويلزمھ الستمارة لتقديم جمي
  النھائي من السلطة اإليرانية المختصة (انظر شھادة االستخدام النھائي النموذجية).

  معلومات االتصال لالستفسارات:  
  rgResolution2231@un.o-SC :مجلس األمن    
  enquire@eeas.europa.eu-PWGاللجنة المشتركة/الفريق العامل المعني بالمشتريات:     

  نبذة عامة عن قناة المشتريات  -ألف

  ما ھي قناة المشتريات؟  -١   

بقة  ) من الدول٢٠١٥( ٢٢٣١يقتضي قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة    الحصول على موافقة مس
اة المشتريات أُنشئت من جانب خطة العمل  ران. قن دة مع إي دَّ من المجلس بشأن بعض األنشطة المح
ى  دول الساعية إل ة من ال م الشاملة المشتركة وتم إقرارھا في القرار كآلية الستعراض االقتراحات المقدَّ

  ھائية النووية والمدنية غير النووية. المشاركة في تلك األنشطة مع إيران لالستخدامات الن

ى    م المتحدة. وسيحيل مجلس األمن االقتراحات إل ينبغي تقديم االقتراحات إلى مجلس األمن التابع لألم
ا،  ن الصين، وفرنس ألف م و يت تركة، وھ ة المش ن اللجن ق ع تريات المنبث ي بالمش ل المعن ق العام الفري

اد الروسي، وا ران، واالتح ا، وإي اد وألماني امي لالتح ل الس دة، والممث ات المتح دة، والوالي ة المتح لمملك
األوروبي المعني بالشؤون الخارجية والسياسة األمنية. وسيستعرض الفريق العامل المعني بالمشتريات 

م توصية نيابًة  دة وسيقدِّ ى مجلس األمن  عناالقتراحات في غضون فترة زمنية محدَّ اللجنة المشتركة إل
ة ليقوم باستع م سيخطر مجلس األمن الدول راضھا استعراًضا نھائًيا واتخاذ قراره في ھذا الشأن. ومن ث

  المقتِرحة فيما إذا كان طلبھا قد ُقبل أم ُرفض.

  ماذا تغطي قناة المشتريات؟  -٢   

  على وجه العموم، تغطي قناة المشتريات:   

ائع والتك )١( دات والبض واد والمع ردات والم ل المف ع أو نق د أو بي ة أو ذات توري ا النووي نولوجي
ة  رة اإلعالمي ي النش واردة ف زدوج (ال تخدام الم  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1االس

على التوالي بالنسبة لالستخدامات النھائية النووية والمدنية غير النووية،  INFCIRC/254/Rev.9/Part 2و



ة أن تسھم ف ة إمكاني ة المعني ررت الدول ردات في حال ق ي أنشطة تتعارض مع خطة إلى جانب أي مف
  العمل الشاملة المشتركة). 

يد إيران بمساعدة أو خدمات تتعلق بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام بضائع نووية وتز )٢(
ة، أو  اعدة المالي ين، أو المس دريب التقني اعدة أو الت ال المس بيل المث ى س زدوج (عل تخدام م أو ذات اس

  االستثمار، أو السمسرة).
ازة إ )٣( رى حي ة أخ ي دول ووي ف ال الن لة بالمج يَّن ذي ص اري مع اط تج ي نش لحة ف ران لمص ي

  واالستثمارات ذات الصلة.

رار مجلس األمن    اء بق رة ٢٠١٥( ٢٢٣١انظر المرفق ب ع بخطة العمل  ١-٦) والفق من المرفق الراب
  د فيھما.الشاملة المشتركة لمزيد من التفاصيل، بما في ذلك إعفاءات معيَّنة على النحو المحدّ 

  كيف تقدِّم الدول اقتراحاً بموجب قناة المشتريات؟  -٣

ي   ع الدول على إرسال االقتراحات عبر البريد اإللكترون ان  Resolution2231@un.org-SC ُتشجَّ . وبإمك
ع  ي تتضمن جمي ة الت تمارة الطلب النموذجي ا الدول استخدام اس ة الضرورية وفق م المعلومات الداعم

دة  م المتح ابع لألم رار مجلس األمن الت ده ق دَّ املة ٢٠١٥( ٢٢٣١ح ع بخطة العمل الش ق الراب ) والمرف
ديم االقتراحات  د تق تمارة. ومن المفي ذه االس المشتركة. وتتوافر ھنا معلومات إضافية عن كيفية تعبئة ھ

  األرجح تسريع عملية االستعراض. بصيغة مقروءة آلًيا ألن من شأن ذلك على

راح أو التعامل   -٤ ديم اقت ة، تق دين بالمساعدة التقني أيمكُن للكيانات الخاصة، مثل المصدِّرين أو المزوِّ
  مباشرة مع مجلس األمن أو اللجنة المشتركة؟

ن أطراف ثا   ادات م ديم إرش ات تق ى طلب ردِّ عل ى ال تريات إل ي بالمش ل المعن ق العام ة. سيسعى الفري لث
م  دِّ ات الخاصة أن تق ن للكيان ة أواًل. وال يمك لطاتھا الوطني ى االتصال بس ات الخاصة عل ع الكيان جَّ وُتش
يتعيَّن  ى نحو مباشر. وس ا أن تتواصل مع مجلس األمن عل ا ال يمكنھ اقتراحات على نحو مباشر مثلم

دين بالمساعدة التقنية تقديم طلبات إلى السلطة رين والمزوِّ ى  على المصدِّ الوطنية المختصة للحصول عل
ارات  ى االستفس ردَّ مجلس األمن عل ن ي ديھم. ول ة ل ع التشريعات الوطني ق م ا يتف الزم، بم ويض ال التف

  الواردة مباشرة من شركات أو أفراد.

  ما المعلومات المطلوبة في االقتراح؟  -٥

فة في الفقرة    المرفق الرابع بخطة العمل الشاملة من  ٢- ٤- ٦المعلومات الداعمة الضرورية القتراح ما معرَّ
  المشتركة. وھي تشمل:

  وصف المفردة؛  (أ)
  االسم، والعنوان، ورقم الھاتف، وعنوان البريد اإللكتروني للكيان المصدِّر؛  (ب)
  االسم، والعنوان، ورقم الھاتف، والبريد اإللكتروني للكيان المستوِرد؛  (ج)
رَ   (د) ائي المقت ى جانب شھادة االستخدام بيان بشأن االستخدام النھ ائي، إل ع االستخدام النھ ح وموق

ى  النھائي موقَّعة من ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية أو وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في إيران تشھد عل
  صحة االستخدام النھائي المعلن.

  رقم ترخيص التصدير، في حال توافره؛  (ھـ)



 

  وتاريخ العقد، في حال توافره؛  (و)
  وتفاصيل النقل، في حال توافرھا.  ز)(

في حال عدم توافُر المعلومات (ھـ) و(و) و(ي) عند تقديم االقتراح إلى مجلس األمن، يجب تقديمھا من   
جانب الدولة المقتِرحة إلى مجلس األمن في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال كشرٍط للموافقة قبل شحن 

  المفردة.

اعد   ب سيس تمارة الطل تخدام اس ك،  واس ب ذل ى جان رورية. إل ات الض ع المعلوم ديم جمي ي تق دول ف ال
باستطاعة الدول تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات والتفاصيل التقنية. وينبغي إيالء اھتمام خاص إلى 

  أدناه). ١٨وصف المفردة، وھو ما سيتيح فھًما مالئًما للمفردة المعنية (انظر السؤال 

  قتراح غير مكتمل؟ماذا يحدث في حال كان اال  -٦

ح أن ُترفص االقتراحات غير المكتملة بسبب االفتقار إلى المعلومات الكافية.     من المرجَّ

  بأيِّ لغة يمكن تقديم االقتراحات؟  -٧

د الحاجة    م المتحدة. وعن ينبغي تقديم االقتراحات إلى مجلس األمن بأيٍّ من اللغات الرسمية الست لألم
رة االستعراض في  يمكن من ثم ترجمة الوثائق دء فت ل ب ك قب يتم ذل م المتحدة. وس ة األم من جانب أمان

  اللجنة المشتركة.

  كيف يُتخذ القرار بشأن االقتراحات؟ كم من الوقت ستستغرق عملية االستعراض؟  -٨

ي بالمشتريات    ق العامل المعن ام الفري بعد تسلُّم اقتراح ما، سيستشير مجلس األمن اللجنة المشتركة. وأم
ى  ٢٠ د إل ة للتمدي ى توافق اآلراء.   ٣٠يوم عمل (قابل ات إل تند الموافق ديم توصية. وستس وم عمل) لتق ي

ى  يمكن لعضوين اثنين على أقل تقدير من الفريق العامل المعني بالمشتريات إحالة توصيات بالرفض إل
را ة المشتركة ق ام عمل. وتتخذ اللجن ق اللجنة المشتركة لالستعراض في غضون خمسة أي ا يتعل ًرا فيم

  أيام عمل. ١٠بقبول االقتراح بتوافق اآلراء في غضون 

ا    ة م ًما من دول دَّ ا مق وبناًء على توصية اللجنة المشتركة فإن مجلس األمن إما أن يقبل أو يرفض اقتراًح
لة االستعراض.   في غضون خمسة أيام عمل. وسُيخطر مجلس األمن الدول المقتِرحة بمحصِّ

  أن يُعاد تقديم اقتراحات مرفوضة؟ ھل من الممكن  -٩

م    اد نع ال أع ي ح ي  تف رقم المرجع ى ال تمل عل ا أن تش ي لھ ات مرفوضة ينبغ ديم اقتراح دول تق ال
ي طرأت  ديالت الت رات والتع األصلي الذي خصصته األمم المتحدة لھا. ومن المفيد تقديم توضيح للتغيي

  عليھا.

م الفريق العامل المعني بالمشتر   ديم االقتراحات وقد يقدِّ د تساعد في تق ا ق يات معلومات تتعلق برفض م
  في المستقبل.

  



  

  وماذا لو حدثت تغييرات على النشاط المقتَرح خالل عملية االستعراض؟  -١٠

ة    ات الداعم أيٍّ من المعلوم ق ب رات تتعل ود تغيي ي حال وج راح ف ديم االقت دان تق د البل زم أن تعي د يل وق
دة في ال من المرفق الرابع بخطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى األخّص  ٢-٤-٦فقرة الضرورية المحدَّ

د  وان البري اتف وعن م ھ وان ورق ة)؛ أو (ب) اسم وعن رات الكمي ك تغيي ا في ذل ردة (بم (أ) وصف المف
ان  ي للكي د اإللكترون وان البري اتف وعن م ھ وان ورق م وعن ر؛ أو (ج) اس دِّ ان المص ي للكي اإللكترون

ى جانب شھادة المستوِرد؛ أ ائي، إل ع االستخدام النھ َرح وموق ائي المقت ان بشأن االستخدام النھ و (د) بي
ي  ارة ف دين والتج ة أو وزارة الصناعة والتع ة اإليراني ة الذري ة الطاق ة من ھيئ ائي موقَّع تخدام النھ االس

  إيران تشھد على صحة االستخدام النھائي المعلن. 

ل، زھـ) رقم ترخيص التصدير؛ أو (و) تاريخ العقد؛ أو (وفي حال كان التغيير يتعلق بـ (   ) تفاصيل النق
  عندھا ال يلزم أن تعيد الدول تقديم االقتراح.  وينبغي تقديم التغيير من جانب الدولة المقتِرحة.

  ماذا يحدث بعد موافقة مجلس األمن؟  -١١

الة مو   م مجلس األمن رس رقم عند إخطار دولة مقتِرحة بموافقة ما، سيقدِّ ي وسيحدد ال ة للنشاط المعن افق
ة مصاِحبة  ة كوثيق ذه المعامل المرجعي. ويمكن استخدام ھذه الشھادة من جانب الكيانات المنخرطة في ھ

  لشحن المفردات المعنية، ويمكن تقديمھا للسلطات الوطنية.

  كيف ستُعامل سرية االقتراحات؟   -١٢

م المتحدة.تشغيل قناة المشتريات سيكون خاضًعا للسرية ال   ة  مرعيَّة في األم ى جانب السرية المرعيَّ وإل
ق العامل  ان بشأن السرية في الفري ـ "بي ي بالمشتريات ب في األمم المتحدة، سيلتزم الفريق العامل المعن

  المعني بالمشتريات واللجنة المشتركة لألمور المتصلة بقناة المشتريات".

  أسئلة وأجوبة أخرى  -باء

ة الم  -١٣ ا الدول راحم ديم االقت اذا يحدث  ؟سؤولة عن تق ي م ة ف ة منخرط ن دول ر م ود أكث د وج عن
  العملية؟

م    دِّ ة مجلس األمن أن تق ى موافق ل تتطلب الحصول عل ة نق ينبغي ألول دولة تسعى لالنخراط في عملي
امالت الم ل المع إن أنشطة مث ل المقتَرحة، ف ة االقتراح. وفي حال وافق مجلس األمن على عملية النق الي

رار مجلس  ومعامالت النقل والتأمين المتصلة اتصااًل مباشًرا بعملية النقل المواَفق عليھا والمتسقة مع ق
ل ) ٢٠١٥( ٢٢٣١األمن الدولي  ة النق ا لعملي ا عليھ ا موافًق دُّ أيًض د ُتَع وخطة العمل الشاملة المشتركة ق

ى  ة إل مجلس األمن في أقرب وقت المذكورة. ويجب تقديم معلومات عن تلك األنشطة من جانب الدول
راح  ديم اقت ى تق ممكن، وعلى أي حال كشرٍط للموافقة قبل القيام بتلك األنشطة. وستكون الدول بحاجة إل
دة في االقتراح األصلي. وباستطاعة أي دولة لديھا أسئلة في ھذا الشأن  جديد ألي بنود إضافية غير محدَّ

  الزمة.االتصال بمجلس األمن للحصول على اإلرشادات ال



 

ة    تمارة الطلب للدول ة في اس ول اختياري اك حق دان، ھن وبالنسبة لألنشطة المنطوية على مشاركة عدة بل
ة  إن الموافق م االقتراح لتحديد الكيانات األخرى المشاركة في المعاملة. وفي مثل ھذه الظروف ف التي تقدِّ

د ة لتق ات األخرى كافي ذه الكيان ل ھ د مث دِّ ذي يح راح ال ى االقت ذه عل ل ھ اركة لمث ى المش ة عل يم الموافق
  الكيانات األخرى (وليس ثمة حاجة إلى اقتراح منفصل).

  ھل يمكن أن يغطي اقتراح واحد أنشطة متعددة؟  -١٤

يمكن أن يغطي اقتراح واحد أنشطة متعددة، مثل توريد بضائع عدة أو توريد بضائع جنًبا إلى جنب مع   
م الدول طلبات و ى خدمات ذات صلة. تقدِّ طنية تغطي جميع األنشطة الممكنة والخدمات ذات الصلة (عل

ل  ة النق ى عملي سبيل المثال الصادرات وخدمات الصيانة ذات الصلة). وفي حال وافق مجلس األمن عل
ة  ًرا بعملي أمين المتصلة اتصااًل مباش ل والت المقتَرحة، فإن أنشطة مثل المعامالت المالية ومعامالت النق

ق  ل المواَف دولي النق ن ال رار مجلس األم ع ق قة م ا والمتس املة ) ٢٠١٥( ٢٢٣١عليھ ل الش ة العم وخط
ك األنشطة من  المشتركة قد ُتَعدُّ أيًضا موافًقا عليھا لعملية النقل المذكورة. ويجب تقديم معلومات عن تل
ك  ام بتل ل القي ة قب ى أي حال كشرٍط للموافق ن، وعل جانب الدولة إلى مجلس األمن في أقرب وقت ممك

راح األ ي االقت دة ف دَّ ر مح ود إضافية غي د ألي بن راح جدي ديم اقت ى تق ة إل دول بحاج تكون ال نشطة. وس
ى  ول عل ن للحص س األم ال بمجل أن االتص ذا الش ي ھ ئلة ف ديھا أس ة ل تطاعة أي دول لي. وباس األص

  اإلرشادات الالزمة.

  ھل يمكن أن يغطي اقتراح واحد أكثر من مفردة؟  -١٥

راح و   ن أن يغطي اقت ردات يمك ًفا للمف اق أوراق منفصلة تتضمن وص ي إرف ردات. وينبغ ّدة مف د ع اح
  وسُيتخذ قراٌر بشأن الطلب ككل. اإلضافية باستمارة الطلب.

ة؟  -١٦ ردات المعني ن المف ات ع ن المعلوم د م د المزي ن أن أج ن يمك ة  أي رة اإلعالمي د النش ن أج أي
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1  أو النشرة اإلعالميةINFCIRC/254/Rev.9/Part 2؟  

ة    ة (النشرة اإلعالمي ا النووي ) INFCIRC/254/Rev.12/Part 1يمكنك أن تجد قائمة البضائع والتكنولوجي
ة  رة اإلعالمي زدوج (النش تخدام الم ا ذات االس ائع والتكنولوجي ة البض ا، وقائم ھن

INFCIRC/254/Rev.9/Part 2ردات ع الدول على التحقق من المف اتين  ) ھنا. وُتشجَّ ا بھ ة بمقارنتھ المعني
دعم  ائق ذات الصلة ل ديم المعلومات/الوث دول تق ة. وينبغي لل القائمتين وتقديم مفردة قائمة المراقبة الدقيق

  التصنيف.

ة   -١٧ ردات واردة في الوثيق راح مف ة   S/2015/546ھل يمكن أن يتضمن االقت ا في النشرة اإلعالمي وأيًض
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 لنشرة اإلعالمية أو اINFCIRC/254/Rev. 9/Part 2؟  

ة    ت الوثيق درج تح ردات تن راح مف مل االقت ن أن يش رتين  S/2015/546يمك ن النش ب أيٍّ م ى جان إل
در اإلعالميتين المذكورتين. راح الستعراضه كنشاط ين رة  جوينبغي تقديم مثل ھذا القت من  ٢تحت الفق

ذه االقتراحات ٢٠١٥( ٢٢٣١المرفق باء بقرار مجلس األمن  ). ويتخذ مجلس األمن قراًرا بشأن مثل ھ
    بناًء على توصية من اللجنة المشتركة.



  ما المعلومات التقنية المطلوبة عن المفردة؟  -١٨

ة    رة اإلعالمي ي النش لة ف ردة ذات الص ديم المف ى تق دول عل ع ال جَّ  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1ُتش
ة  رة اإلعالمي ديم INFCIRC/254/Rev.9/Part 2والنش دول تق ي لل اء. وينبغ ب االقتض ، حس

  المعلومات/الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البارامترات التقنية ذات الصلة، لدعم التصنيف.

اني أو    َتج، أو رسم بي ات، أو فھرس المن ل صفحة البيان ويمكن أيًضا تقديم مواصفات تقنية إضافية، مث
  صورة. 

  كرھا في االقتراح؟ما الكيانات التي يلزم ذ  -١٩

ائي (إذا اختلف عن    توِرد، والمستخدم النھ ان المس ر، والكي ان المصدِّ يجب أن تتضمن االقتراحات الكي
رم  ذي يب رد ال ي أو الف ا اإليران ر ھو الشركة التي تبرم عقًدا مع نظيرھ الكيان المستوِرد). الكيان المصدِّ

توِرد ردات  عقًدا مع نظيره اإليراني. وأما الكيان المس توِرد للمف ران المس ان في إي و الكي تفيد فھ أو المس
ردات أو  ائي للمف ذا ھو المستخدم النھ من المساعدة أو الخدمات ذات الصلة. وفي حاالت عدة سيكون ھ
ى  ل (عل ة النق المتلقي للمساعدة أو الخدمات المعنية. وينبغي تقديم الكيانات اإلضافية المشاركة في عملي

الء، أو وسطاء، أو مرَسل إليه أول، أو وكيل شحن) على ورقة منفصلة مع تفسير لدور سبيل المثال وك
  كل منھا في العملية.

  ماذا الذي ينبغي أن يتضمنه البيان بشأن االستخدام النھائي المقتَرح وموقع االستخدام النھائي؟  -٢٠

ائي ين   تخدام النھ ع االس َرح وموق ائي المقت تخدام النھ أن االس حبش ي أن يوضِّ ان  بغ ان البي ا إذا ك فيم
املة المشتركة أو الستخدام  االستخدام النھائي لبرنامج إيران النووي وفق ما أجازت به خطة العمل الش
نھائي مدني غير نووي. وفي حال كان االستخدام النھائي لغرض نووي سيتم تقاُسم االقتراح مع الوكالة 

ع  الدولية للطاقة الذرية. وينبغي أيًضا للبيان ردات). وموق ردة (المف ح الغرض من استخدام المف أن يوضِّ
ع ي ذا الموق ا. ووصف ھ ردة فعلًي تھلك المف تخدم أو ُتس ان حيث ُتس و المك ائي ھ تخدام النھ غي أن بناالس

  للمستخدم النھائي. ييشمل العنوان والذي يمكن أن يكون مختلًفا عن المقر الرئيس

  ردة في النشرتين اإلعالميتين؟ما متطلبات المبادئ التوجيھية الوا  -٢١

ة    ي النشرة اإلعالمي واردة ف ة ال ل البضائع النووي بة لنق ك  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1بالنس إن ذل ف
ل، ٩يشمل على وجه الخصوص المتطلبات الواردة في الفقرة  ادة النق ، أي الضوابط المفروضة على إع

  من المبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي.

ة ا بالنسبة للبضائع وأم   واردة في النشرة اإلعالمي  INFCIRC/254/Rev.9/Part 2المزدوجة االستخدام ال
رة  ات ٧فإن ذلك يشمل على وجه الخصوص المتطلبات الواردة في الفق ى عملي ة عل وق الموافق ، أي حق

رامج الحا واد والب دات والم ل المع ات نق ة لعملي ادئ التوجيھي ن المب ل، م ادة النق ة إع وبية المزدوج س
  االستخدام ذات الصلة بالمجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بھا.

 ويمكن الوفاء بھذه المتطلبات بتضمين المعلومات ذات الصلة في شھادة المستخدم النھائي.  



 

  ما المعلومات التي ينبغي تقديمھا في شھادة المستخدم النھائي؟  -٢٢

ا قد حصلت على حقِّ التحقُّق من االستخدام النھائي وموقع االستخدام ينبغي للدول المقتِرحة أن تؤكد أنھ  
اء  ٢النھائي وھي في وضع يتيح لھا ممارسة ھذا الحق بشكل فّعال وفق ما تقتضيه الفقرة  من المرفق ب

  ).٢٠١٥( ٢٢٣١بقرار مجلس األمن الدولي 

م معلومات أخرى بشأن التدابير ال     مزمعة للتحقُّق من االستخدام النھائي.ويمكن للدول المقتِرحة أن تقدِّ

  ما ھي شھادة االستخدام النھائي المطلوبة؟  -٢٣

املة    يَّن في خطة العمل الش ى النحو المب ووي عل ران الن امج إي في حال كانت البضائع والخدمات لبرن
ة اإليراني ة الذري ة الطاق ا بالنسبة المشتركة، يلزم أن ُتوقَّع شھادة االستخدام النھائي من جانب ھيئ ة. وأم

ائي تخدام النھ ب وزارة  لالس ن جان ائي م تخدام النھ ھادة االس ع ش زم أن ُتوقَّ ووي، يل ر الن دني غي الم
ران. ي إي ارة ف دين والتج تخدام  ٣الصناعة والتع ى االس ائي أن تصّدق عل تخدام النھ ھادة االس ي لش ينبغ

  النھائي المعلَن.

  سلطة مختصة في إيران (انظر أعاله). يلزم أن تصدر شھادة االستخدام النھائي عن  

  وتجدون ھنا شھادة استخدام نھائي نموذجية ألغراض قناة المشتريات وتجدون ھنا مالحظة توضيحية.  

القرار  ٢ما ھو اإلجراء المتبع فيما يتعلق باقتراحات األنشطة عماًل بالفقرة   -٢٤ اء ب  ٢٢٣١من المرفق ب
ن تبقى البضائع المعنية في إيران فقط لفترة زمنية معينة على ) في الحاالت التي ُيعتزم فيھا أ٢٠١٥(

    أن تغادر إيران في وقت الحق؟

) في الحاالت التي ُيعتزم فيھا ٢٠١٥( ٢٢٣١من المرفق باء بالقرار  ٢اقتراحات األنشطة عماًل بالفقرة   
ران ادر إي ى أن تغ تقوم  أن تبقى البضائع المعنية في إيران فقط لفترة زمنية معينة عل في وقت الحق س

ب  ن جان ة م ائي موقَّع تخدام نھ ھادة اس ك ش ي ذل ا ف تريات، بم اة المش ر ضمن قن رَّ راء المق اع اإلج باتب
  السلطة الوطنية المعيَّنة في إيران.

سيسعى المشاركون في الفريق العامل المعني بالمشتريات إلى تسريع وتيسير عملية تقديم توصية بشأن   
ة ات المتعلق ي معرض.  االقتراح رحھا أو عرضھا ف ة ألغراض ش تم االتصال بصادرات مؤقت د ي وق

  بالدولة المقتِرحة لتقديم معلومات عن الطبيعة المؤقتة للصادرات إلى إيران.

 

 

 

 
م إيران تفاصيل االتصال في الوقت المناسب.  ٣   ستقدِّ

 



 

  بيان بشأن السرية

  في الفريق العامل المعني بالمشتريات واللجنة 
  تركة لألمور المتصلة بقناة المشترياتلمشا

يَّن في   -١ ى النحو المب ي بالمشتريات، عل تنصُّ خطة العمل الشاملة المشتركة على أن الفريق العامل المعن
م  ٦القسم  من المرفق الرابع بخطة العمل الشاملة المشتركة، "خاضع إلجراءات السرية المرعيَّة في األم

  المتحدة".

ة سيتخذ كلُّ مشا  -٢ رك في خطة العمل الشاملة المشتركة الخطوات الضرورية، بما في ذلك ترتيبات الحماي
ه ولوائحه ذات الصلة، للحؤول دون اإلفصاح  ان قوانين ذا البي ا يتفق مع ھ المادية حسب االقتضاء، بم

ات  ة لعملي م واردة في اقتراحات مقدَّ ي بالمشتريات ال ق العامل المعن ل دون إذن عن معلومات الفري النق
رة  ي الفق د ف دَّ و المح ى النح طة، عل القرار  ٢واألنش اء ب ق ب ن المرف ك ٢٠١٥( ٢٢٣١م ي ذل ا ف )، بم

  المعلومات الداعمة الضرورية وأي معلومات إضافية (ُيشار إليھا معاً بـ "المعلومات آنفة الذكر").

ة ال  -٣ تغلوا المعلومات آنف ن يس املة المشتركة ل ا وسيحترمون المشاركون في خطة العمل الش ذكر تجارًي
  حقوق الملكية المرتبطة بھا.

ات   -٤ ة أّي معلوم ة إحال ى عملي رية" عل تريات بس ي بالمش ل المعن ق العام ارة "الفري ق بعب وسيؤشر المنسِّ
مة إلى اللجنة المشتركة ومشمولة بالفقرة  املة  ٢مقدَّ قبل إحالتھا بعدئذ إلى المشاركين في خطة العمل الش

  المشتركة.

وانين أو و  -٥ ذكر بموجب ق ة ال ة المعلومات آنف دُّ من نطاق حماي ا يح ة م ادئ العام ليس ھناك في ھذه المب
  لوائح أو إجراءات أحد المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة.

  

  

  

  

  

  

  

_________________________  

  .٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٢١، ثم الحًقا في ٢٠١٦أيار/مايو  ١٢تم تحديث الوثائق في  ١
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  قرار اللجنة المشتركة التي أُنشئت
  بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة

  

املة  ل الش ة العم ب خط ل، بموج اء الثقي ائض الم ق بف ا يتعل ا فيم ى خطتھ تركة عل ة المش راُن اللجن ت إي أطلع
ت أدناه، بموجب سلطتھا في المشتركة. ونظرت اللجنة المشتركة في الخطة ووافقت عليھا بما يتفق مع البارامترا

ترًكا  ا مش ة المشتركة فھًم رار الصادر عن اللجن ذا الق ل ھ ذ. ويمث ديم اإلرشادات بشأن مسائل التنفي التشاور وتق
  لنطاق االلتزامات ذات الصلة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ل يفيض عن   -١   اء ثقي ران أي م ى خارج إي ران إل تنقل إي ا من ط ١٣٠وقبل يوم التنفيذ س ا مترًي ًن
ة.  راء مختلف درجات إث ه ب ا يعادل ة أو م اعالت النووي ي المف تعمال ف ل الصالح لالس اء الثقي الم
ليمھا  ا وتس ا لبيعھ ة ترقًُّب ب الوكال ن جان ق م ران وخاضعًة للتحقُّ ارج إي واد خ ذه الم تبقى ھ وس

  بالسرعة الالزمة لمشترين دوليين.

 




