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 القرار ١٣٨٢ (٢٠٠١) 

الذي اعتمده جملس األمن يف جلسته ٤٤٣١ املعقـودة يـوم ٢٩ تشـرين الثـاين/ 
  نوفمرب ٢٠٠١ 

إن جملس األمن، 
إذ يشري إىل قراراته السـابقة ذات الصلـة، مبـا فيـها القـرارات ٩٨٦ (١٩٩٥) املـؤرخ 
١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، و ١٢٨٤ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، 
و ١٣٥٢ (٢٠٠١) املـؤرخ ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، و ١٣٦٠ (٢٠٠١) املـؤرخ ٣ متـــوز/ 

يوليه ٢٠٠١، من حيث صلتها بتحسني الربنامج اإلنساين للعراق، 
واقتناعا منه بضرورة مواصلة تلبية االحتياجات املدنية للشعب العراقي، باعتبار ذلـك 
تدبريا مؤقتا، ريثما يسمح تنفيذ حكومة العراق للقرارات ذات الصلة، مبا يف ذلــك علـى وجـه 
اخلصوص القرار ٦٨٧ (١٩٩١) املؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩١ والقـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، 
للمجلس بأن يتخذ إجراءات أخرى فيمـا يتعلـق بأشـكال احلظـر املشـار إليـها يف القـرار ٦٦١ 

(١٩٩٠) املؤرخ ٦ آب/أغسطس ١٩٩٠، وفقا ألحكام تلك القرارات، 
وتصميما منه على حتسني احلالة اإلنسانية يف العراق، 

وإذ يؤكد من جديد التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة العراق وسالمته اإلقليمية، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

ــواردة يف  يقـرر أن تظـل أحكـام القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، باسـتثناء األحكـام ال - ١
الفقرات ٤ و ١١ و ١٢ ورهنا بالفقرة ١٥ مــن القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وأحكـام الفقـرات 
٢ و ٣ ومـن ٥ إىل ١٣ مـن القـرار ١٣٦٠ (٢٠٠١) نـافذة لفـترة جديـدة مدـــا ١٨٠ يومــا 
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تبدأ يف الساعة ٠٠/٠١، بتوقيت شرق الواليات املتحـدة، مـن يـوم ١ كـانون األول/ديسـمرب 
٢٠٠١؛ 

ـــرد يف املرفــق ١ هلــذا  حييـط علمـا بقائمـة اسـتعراض السـلع املقترحـة (كمـا ت - ٢
ـــذا القــرار)، ويقــرر أن يعتمــد القائمــة  القـرار) وإجـراءات تطبيقـها (كمـا تـرد يف املرفـق ٢ هل
واإلجراءات، رهنا بأي تنقيحات يتفق الـس علـى إدخاهلـا عليـها علـى ضـوء أي مشـاورات 

الحقة، حبيث يبدأ التنفيذ يف ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٢؛ 
يؤكد من جديد التزام مجيع الدول عمال بالقرار ٦٦١ (١٩٩٠) والقـرارات  - ٣
ذات الصلـة الالحقـة بـأن متنـع بيـع أو توريـد أي سـلع أو منتجـــات إىل العــراق، مبــا يف ذلــك 
األسـلحة أو أي معـدات عسـكرية أخـرى، وبــأن متنــع إتاحــة أي أمــوال أو أي مــوارد ماليــة 

أو اقتصادية أخرى للعراق، باستثناء ما يؤذن به مبوجب القرارات القائمة؛ 
يشـدد علـى الـتزام العـراق بـأن يتعـاون علـــى تنفيــذ هــذا القــرار والقــرارات  - ٤
املنطبقـة األخـرى، مبـا يف ذلـك كفالـة أمـن وسـالمة مجيـــع األشــخاص املشــاركني مباشــرة يف 

تنفيذها؛ 
يناشـد مجيـع الـدول أن تواصـل التعـاون علـى تقـدمي الطلبـــات املســتوفاة مــن  - ٥
الناحية الفنية يف الوقت احملدد، وإصدار تراخيص التصدير على وجه السرعة، وأن تتخــذ كافـة 
التدابري املناسبة األخرى اليت تقع ضمن حدود اختصاصها لكفالة وصول اإلمدادات اإلنسـانية 

اليت متس إليها احلاجة إىل الشعب العراقي بأسرع ما ميكن؛ 
يعيـد تـأكيد التزامـه بـالتوصل إىل تسـوية شـاملة علـى أسـاس قـــرارات جملــس  - ٦

األمن ذات الصلة، مبا يف ذلك تقدمي أي توضيح يلزم لتنفيذ القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)؛ 
ــــرار، أن اإلشـــارات الـــواردة يف القـــرار ١٣٦٠  يقــرر، وألغــراض هــذا الق - ٧
(٢٠٠١) إىل فترة الـ ١٥٠ يوما اليت حددها القرار، ستفسر على أا تشـري إىل فـترة الــ ١٨٠ 

يوما احملددة عمال بالفقرة ١ أعاله؛ 
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.  - ٨
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 املرفق ١ 
 ٢٠٠١/٦/٢٩

 
قائمة مقترحة بالبضائع اخلاضعة لالستعراض 

(مالحظة: األسلحة والذخائر حمظورة مبوجب الفقرة ٢٤ من قرار جملـس األمـن ٦٨٧، وهـي 
بالتايل غري مدرجة يف قائمة االستعراض) 

األصناف اخلاضعة ألحكام القرار ١٠٥١ (١٩٩٦)  ألف -
تتضمن القائمة الواردة يف الوثيقة S/2001/1120، املرفق (بـالقدر الـذي ال تشـمله مـن  بـــاء -
هذه األصناف، إن وجد يف هـذه القوائـم، الفقـرة ٢٤ مـن قـرار جملـس األمـن ٦٨٧) 
الفئات العامة التاليـة إىل جـانب مالحظـات توضيحيـة وبيانـات تفـاهم: (١) املعـدات 
املتقدمـة؛ (٢) وسـائل معاجلـة املعـدات؛ (٣) األجـهزة اإللكترونيـة؛ (٤) احلواســـيب؛ 
(٥) أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأمن املعلومـات؛ (٦) أجـهزة التحسـس 
واللــيزر؛ (٧) أجــهزة املالحــــة وإلكترونيـــات الطـــريان؛ (٨) األجـــهزة واملكونـــات 

البحرية؛ (٩) معدات الدفع. 
فيما يلي بيان لكل معدة من املعدات ويرد وصفها مبزيد من التفصيل يف املرفق:  جيم -

أجهزة القيادة والتحكم واالتصال واحملاكاة 
معدات اتصاالت سلكية والسلكية متقدمة حمددة.  - ١

معدات أمن املعلومات.  - ٢
أجهزة التحسس واملعدات احلربية اإللكترونية ومعدات الرؤية الليلية 

أجهزة ومعدات االختبار اإللكترونية املتخصصة.  - ٣
نظم الرؤية الليلية، املكثفة للصور وأنابيبها ومكوناا.  - ٤

الطائرات واملعدات املتصلة ا 
معدات الرادار املتخصصة.  - ٥

الطائرات املرخصة غري املدنية؛ ومجيع التربينات الغازية اهلوائية؛ والطائرات الـيت تطـري  - ٦
بدون طيار؛ وقطع الغيار واملكونات. 

املعدات اليت ال تعمل باألشعة السينية للكشف عن املتفجرات.  - ٧
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األصناف ذات الصلة بالبحرية 
حمركات الدفع املستقل اهلوائيـة واخلاليـا الوقوديـة املصممـة خصيصـا للمركبـات الـيت  - ٨

تعمل حتت املاء، واملكونات املصممة خصيصا هلا. 
املعدات الصوتية البحرية.  - ٩

املتفجرات 
احلشوات واألجهزة املصممة خصيصـا للمشـاريع املدنيـة والـيت حتتـوي علـى كميـات  - ١٠

صغرية من املواد النشيطة. 
األصناف ذات الصلة بالقذائف 

معدات اختبار االهتزاز املتخصصة.  - ١١
تصنيع األسلحة التقليدية 

املعدات املتخصصة لتصنيع شبه املوصـالت   - ١٢
معدات النقل العسكري الثقيلة 

املقطورات/شاحنات التحميل املنخفضة القادرة على نقل ما يربو على ٣٠ طنا متريـا  - ١٣
ويبلغ عرضها ٣ أمتار أو يزيد. 
معدات األسلحة البيولوجية 

معدات بيولوجية معينة.  - ١٤
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مرفق القائمة املقترحة بالبضائع اخلاضعة لالستعراض   
 املواصفات الفنية لألصناف كل على حدة 

معدات اتصاالت سلكية والسلكية متقدمة حمددة  - ١ #
أي نـوع مـن معـدات االتصـاالت السـلكية والالسـلكية، السـيما املصممـة للعمـــل يف  أ -
ظـل درجـة حـرارة ختـرج عـن النطـاق الـذي يـتراوح بـني ٢١٨ درجـــة كــالفن (-٥٥ درجــة 

مئوية) و ٣٩٧ درجة كالفن (١٢٤ درجة مئوية)؛ 
اهلوائيات ذات الصفوف املتوافقة الطور، الـيت حتتـوي علـى عنـاصر نشـطة ومكونـات  ب -
موزعة، ومعدة خصيصا لتتيح التحكم إلكترونيا يف تشكيل احلزم املوجية وتوجيهها، باسـتثناء 
ما خيص نظم اهلبوط اليت تتكون من أجهزة تستويف معايري منظمة الطريان املـدين الـدويل (نظـم 

اهلبوط اليت تعمل باملوجات املتناهية القـصر)؛ 
معدات ترحيل االتصاالت الالسـلكية املصممـة لالسـتخدام علـى الـترددات مـن ٧,٩  ج -

إىل ١٠,٥٥ غيغاهريتز أو اليت تتجاوز٤٠ غيغاهريتز وجمموعاا ومكوناا؛ 
كابالت األلياف الضوئية اليت يزيد طوهلا على ٥ أمتار، والزجاج الليفي املصنع سـلفا  د -
أو املسـحوب أو أي مـواد أخـرى حسـنت إىل أقصـى حـــد مــن أجــل تصنيعــها واســتخدامها 
ــــلكية الضوئيـــة. احملطـــات الطرفيـــة الضوئيـــة  كوســيلة إرســال لالتصــاالت الســلكية والالس

واملضخمات الضوئية؛ 
الرباجميــات املعــدة خصيصــا لتطويــر أو إنتــاج املكونــــات أو املعـــدات املذكـــورة يف  هـ -

الفقرات من أ إىل د أعاله؛ 
تكنولوجيا تطوير أو تصميـم أو إنتـاج املكونـات أو الرباجميـات أو املعـدات املذكـورة  و -

يف الفقرات من أ إىل د أعاله. 
معدات أمن املعلومات  - ٢ #

معدات أمن املعلومات اليت هلا أي من اخلصائص التالية: 
برنامج حاسويب للتشفري املتماثل؛  أ -

برنامج حاسويب للتشفري غري املتماثل؛  ب -
برنامج حاسويب للشفرات احملفوظة يف سجل سري؛  ج -

برنامج للتشفري املتناظر أو التعمية املتناظرة؛  د -
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ـــة  النظـم احلاسـوبية  TCSEC B1 أو  B2 أو  B3 أو  A1 أو النظـم احلاسـوبية املأمون هـ -
املتعددة املستويات املعادلة هلا؛ 

الرباجميات املصممة خصيصـا لتطويـر أو إنتـاج األصنـاف املذكـورة يف الفقـرات مـن أ  و -
إىل هـ أعاله؛ 

تكنولوجيـا تطويـر أو تصميـم أو إنتـاج األصنـاف املذكـورة يف الفقـرات مـن أ إىل هـــ  ز -
أعاله. 

ال تقتضي هذه الفئة استعراض األصناف اليت تستويف مجيع الشروط التالية:  املالحظة ١:
أن تكـون متاحـة عمومـا للجمـهور، عـن طريـق بيعـها بـــدون أي قيــد مــن خمزونــات  أ -

املؤسسات التجارية للبيع بالتجزئة وذلك بأي من الوسائل التالية: 
مباشرة من املؤسسة التجارية بدون قيود؛  أ-١-

عن طريق الربيد؛  أ-٢-
عن طريق احلاسوب؛  أ-٣-

عرب اهلاتف؛  أ-٤-
أن يكون من غري املتيسر على املستعمل تغيري خاصيتها التشفريية؛  ب -

أن تكون معدة حبيـث يسـتطيع املسـتعمل تركيبـها بـدون مسـاعدة إضافيـة كبـرية مـن  ج -
جانب املورد؛ 

ـــى  أن يكـون بإمكـان السـلطة املختصـة يف البلـد املصـدر، عنـد االقتضـاء، احلصـول عل د -
تفاصيل هذه األصناف، بناء على طلبها، بغية التـأكد مـن اسـتيفائها الشـروط الـواردة 

يف الفقرات من أ إىل ج أعاله. 
ال تقتضي هذه الفئة استعراض ما يلي:  املالحظة ٢:

البطاقـات الذكيـة الشـخصية الـيت يقتصـر اسـتخدام خاصيتـها التشـفريية حصـــرا علــى  أ -
املعـدات أو النظـم الـيت ال تشـملها املراقبـــة يف إطــار الفئــات مــن ب إىل و مــن هــذه 
املالحظة. وإذا ما كـانت للبطاقـة الذكيـة الشـخصية عـدة وظـائف، يعـاجل وضـع كـل 

وظيفة من الوظائف على حدة من حيث املراقبة؛ 
ـــه اشــتراكات، أو  معـدات اسـتقبال البـث اإلذاعـي، واإلرسـال التلفزيـوين املدفـوع عن ب -
غريها من وسائل البـث املماثلـة القـاصرة علـى مجـهور حمـدد والـيت تـروق للمسـتهلك 
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وال حتتوي على شفرات رقمية، باستثناء تلك اليت ال تستخدم إال إلرسال الفواتـري أو 
املعلومات ذات الصلة بالربامج إىل موفري البث؛ 

املعدات اليت ال ميكن للمستعمل أن يتدخل يف خاصيتها التشفريية واملصممة خصيصـا  ج -
لتيسري ما يلي واملقتصرة عليه: 

تشغيل الرباجميات احملمية من النـسخ؛  ج-١-
احلصول على أي مما يلي:  ج-٢-

ج-٢-أ-   احملتويات احملمية من النـسخ املخزونة على واسطة للقراءة فقط؛ 
ج-٢-ب-   املعلومــات املخزونــــة يف وســـائط حاســـوبية بشـــكل مشـــفر 
(مـا يتعلـق حبقـوق امللكيـة الفرديـــة علــى ســبيل املثــال) حيــث تعــرض هــذه 

الوسائط لبيعها إىل اجلمهور يف جمموعات متماثلة؛ 
ج-٢-ج-   النـسخ مرة واحدة للبيانات املوجودة على أشرطة التسجيالت 

الصوتية/أشرطة الفيديو احملمية من النـسخ مبوجب حقوق امللكية الفنية؛ 
املعــدات التشــفريية املصممــة خصيصــا لالســتخدام املصــريف أو املعــــامالت النقديـــة  د -

واملقتصرة عليهما؛ 
ـــات  مالحظــة فنيــة: تشــمل �املعــامالت النقديــة� مجــع وتســوية الرســوم أو العملي

االئتمانية. 
أجهزة اهلاتف الالسـلكية النقالـة أو احملمولـة املخصصـة لالسـتخدام املـدين (مثـل نظـم  هـ -
االتصاالت الالسلكية اخللوية املدنية التجاريـة) الـيت ال ميكنـها التشـفري مـن طـرف إىل 

طرف؛ 
أجهزة اهلاتف الالسلكية اليت ال ميكنها التشفري من طرف إىل طرف والـيت ال يتجـاوز  و -
أقصى نطاق فعال لتشغيلها الالسلكي بدون تعزيـز (أي وصلـة واحـدة بـدون ترحيـل 

بني اجلهاز وقاعدته) ٤٠٠ متر وفقا للمواصفات اليت حيددها املصنع. 
أجهزة ومعدات االختبار اإللكترونية املتخصصة  - ٣ #

أجهزة حتليل اإلشارات اليت يتراوح ترددها بني ٤ و ٣١ غيغاهريتز؛  أ -
أجهزة االستقبال االختبارية اليت تعمل باملوجات املتناهية القصـر الـيت يـتراوح ترددهـا  ب -

بني ٤ و ٤٠ غيغاهريتز؛ 
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أجهزة حتليل الشبكات اليت يتراوح ترددها بني ٤ و ٤٠ غيغاهريتز؛  ج -
مولدات اإلشارات اليت يتراوح ترددها بني ٤ و ٣١ غيغاهريتز؛  د -

أنابيب املوجات املتنقلة، أو النبضية أو املتواصلة، التالية:  هـ -
األنابيب الفجوية املتقارنة، أو املتفرعة منها؛  هـ-١-

أنابيب هيليكس، أو األنابيب املتفرعة منها واليت هلا اخلصائص التالية:  هـ-٢-
اتساع نطاق حلظي مقداره نصف أوكتاف أو أكثر؛  هـ-٢-أ-١-

يتجـاوز حـاصل ضـرب نـــاتج القــدرة الكهربائيــة املتوســطة  هـ-٢-أ-٢-
املقــدرة (معــربا عنــه بــالكيلووات) وأقصــــى تـــردد مســـتخدم (معـــربا عنـــه 

بالغيغاهريتز) ٠,٢؛ 
اتساع نطاق حلظي ال يتجاوز نصف أوكتاف؛  هـ-٢-ب-١

يتجـاوز حـاصل ضـرب نـــاتج القــدرة الكهربائيــة املتوســطة  هـ-٢-ب-٢
املقــدرة (معــربا عنــه بــالكيلووات) وأقصــــى تـــردد مســـتخدم (معـــربا عنـــه 

بالغيغاهريتز) ٠,٤؛ 
املعدات املصممة خصيصا لصناعة أنابيب اإللكـترون، والعنـاصر الضوئيـة واملكونـات  و -

املصممة خصيصا هلا؛ 
احملمالت الثايروترونية اهليدروجينيـة/اهليدروجينيـة النظائريـة املصنوعـة مـن السـرياميك  ز -

والفلز والقادرة على حتمل تيار تبلغ ذروته ٥٠٠ أمبري أو أكـثر؛ 
مسجالت البيانات املتعلقة باألجهزة الرقمية اليت هلا أي من اخلصائص التالية:  ح -

معدل نقل بيين رقمي أقصى يتجاوز ١٧٥ مايكروبت / يف الثانية؛  ح-١-
ميكن استخدامها يف جمال الفضاء؛  ح-٢-

معدات الكشف عن اإلشعاع والنظائر املشعة حماكاا، وأجـهزة حتليلـها، وبراجمياـا،  ط -
ومكونات وحدات األجهزة النووية وهياكلها اإلطارية األساسية؛ 

الرباجميــات املصممــة خصيصــا لتطويــر أو إنتــاج املكونــات أو املعــــدات الـــواردة يف  ي -
الفقرات من أ إىل ط أعاله؛ 

تكنولوجيا تطوير أو تصميم أو إنتاج املكونات أو املعدات الواردة يف الفقـرات مـن أ  ك -
إىل ط أعاله. 
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مالحظة: ال تقتضي األصناف من أ إىل هــ االسـتعراض حينمـا تـرد يف عقـود خاصـة مبشـاريع 
االتصــاالت الســلكية والالســلكية املدنيــــة، مبـــا فيـــها الصيانـــة اجلاريـــة للشـــبكة وتشـــغيلها 

وإصالحها، اليت تصدق احلكومة املوردة على أا خمصصة لالستخدام املدين  
نظم الرؤية الليلية املكثفة للصور وأنابيبها ومكوناا  - ٤ #

نظم الرؤية الليلية (أي الكامريات أو معدات التصوير من خالل الرؤيـة املباشـرة) الـيت  أ -
تسـتخدم أنبوبـا مكثفـا للصـورة يســـتعمل صفيحــة ذات قنــوات متناهيــة القـــصر وكــاتودات 

ضوئية  S-20 أو  S-25 أو  GaAs أو  GaInAs؛ 
أنابيب توضيح الصورة اليت تستخدم صفيحة ذات قنوات متناهية القــصر وكـاتودات  ب -
ضوئيـة  S-20 أو  S-25 أو  GaAs أو  GsINAs ذات حساســـية مقدارهــا ٢٤٠ ميكروأمبــري 

باللومن وأقل؛ 
صفائح ذات قنوات متناهية القـصر يبلغ قياسها ١٥ ميكرومترا فأكثر؛  ج -

الرباجميــات املصممــة خصيصــا لتطويــر أو إنتــاج املكونــات أو املعــــدات الـــواردة يف  د -
الفقرات من أ إىل ج أعاله؛ 

تكنولوجيا تطوير أو تصميم أو إنتاج املكونات أو املعدات الواردة يف الفقـرات مـن أ  هـ -
إىل ج أعاله. 

معدات الرادار املتخصصة  – ٥ #
مجيع معدات الرادار احملمولة جوا ومكوناا املصممة خصيصا هلا، وال تشـمل أجـهزة  أ - 
الـرادار املصممـة خصيصـا لرصـد األحـوال اجلويـة أو معـدات مراقبـة احلركـة اجلويـــــــة املدنيــة 
نسـق ٣ ونسـق جيـم ونسـق قـاف املصممـة خصيصـا لكـي تعمـــل فقــط يف نطــاق الذبذبــات 

٩٦٠-١٢١٥ ميغاهرتز؛ 
ال تتطلـب هـذه الفئـة اسـتعراضا أوليـا ملعـدات الـرادار احملمولـــة جــوا املركّبــة  مالحظة:

كمعدات أصلية يف الطائرات املعتمدة لالستخدامات املدنية العاملة يف العراق. 
مجيع نظم الرادار الرئيسية األرضية القادرة على رصد وتعقب الطائرات.  ب -

الرباجميـات املصممـــة خصيصــا لتطويــر أو إنتــــاج املكونــات واملعــدات املذكــورة يف  ج -
البندين أ و ب أعاله؛ 

التكنولوجيا املستخدمة يف تطويـر أو تصميـم أو إنتـاج املكونـات واملعـدات املذكـورة  د -
يف البندين أ و ب أعاله. 
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الطائرات غري املعتمدة لالستخدامات املدنية؛ ومجيـع احملركـات التربينيـة اهلوائيـة  - ٦ #
والغازية؛ والطائرات الصغرية بال طيار؛ وقطع ومكونات 

الطـائرات غـري املعتمـدة لالسـتخدامات املدنيـة والقطـع واملكونـات املصممـة خصيصـا  أ -
هلـا. وال يشـمل ذلـك القطـع واملكونـات املصممـة فقـط للسـماح بنقـل الركـاب، مبـا يف ذلــك 

املقاعد وخدمات الطعام والتكييف البيئي ونظم اإلضاءة وأجهزة سالمة الركاب. 
مالحظة: الطائرات املعتمدة لالستخدامات املدنية هي الطائرات الـيت اعتمدـا لالسـتخدامات 

املدنية سلطات الطريان املدين يف الدولة اليت تتبع هلا الشركة الصانعة األصلية للمعدات. 
مجيع احملركات التربينية الغازيـة باسـتثناء احملركـات املصممـة للتطبيقـات الثابتـة لتوليـد  ب -

الطاقة، والقطع واملكونات املصممة خصيصا هلا. 
الطائرات الصغرية بال طيار وقطعها ومكوناا اليت تتمتع بأي من اخلصائص التالية:  ج -

ج–١ -القدرة على العمل الذايت؛ 
القدرة على العمل أبعد من مرمى النظر؛  ج-٢-

ج–٣ -تضـم جـهاز اسـتقبال لإلرشـادات املالحيـة عـرب السـواتل (أي النظـام العـــاملي 
لتحديد املواقع)؛ 

ج–٤ -الــــــــوزن اإلمجايل عند االنطــــالق يزيـــد على ٢٥ كيلوغراما (٥٥ رطال). 
قطع ومكونات للطائرات املعتمدة لالستخدامات املدنية (ال تشمل احملركات).  د -

ال يشمل ذلك القطع واملكونات الالزمة للصيانـة العاديـة للطـائرات املعتمـدة  مالحظة ١:
لالستخدامات املدنية غري اململوكة أو املستأجرة من قبل العراق واليت اعتمدا لالسـتخدامات 
ـــة  املدنيـة يف األسـاس سـلطات الطـريان املـدين يف الدولـة الـيت تتبـع هلـا الشـركة الصانعـة األصلي

للمعدات. 
ال يتوجـب اسـتعراض القطـع واملكونـات الالزمـة للصيانـة العاديـــة للطــائرات  مالحظة ٢:

املدنية اململوكة أو املستأجرة من قبل العراق إذا متت الصيانة يف بلد غري العراق. 
ختضـع القطـع واملكونـات فيمـا يتعلـق بالطـائرات اململوكـة أو املسـتأجرة مــن  مالحظة ٣:
قبـل العـراق لالسـتعراض باسـتثناء اسـتبدال فـرادى القطـع واملكونـات الـــيت اعتمدــا الشــركة 

الصانعة األصلية أو أجازت استعماهلا على تلك الطائرات. 
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تظل القطع واملكونات املصممة خصيصـا الـيت حتسـن أداء الطـائرات خاضعـة  مالحظة ٤:
لالستعراض. 

التكنولوجيــا، مبــا يف ذلــك الرباجميــات، الالزمــة لتصميــم وتطويــر وإنتــاج املعـــدات  هـ -
والقطع/املكونات الالزمة للمعدات املذكورة يف البنود الفرعية من أ إىل د أعاله. 

املعدات الصوتية البحرية  - ٩ #
النظم الصوتية البحرية والقطع واملعدات املصممة خصيصا هلا، على النحو التايل:  أ -

النظم واملعدات النشطة (استقبال أو اسـتقبال وإرسـال) واملكونـات املصممـة  أ-١-
خصيصا هلا، كما يلي: 

أ-١-أ-   نظـم مسـح األعمـاق البحريـة العريضـة احلصـــدة املصممــة لرســم 
اخلرائط الطوبوغرافيــة لقـاع البحـر واملصممـة لقيـاس األعمـاق الـيت تقـل عـن 

٦٠٠ متر حتت سطح البحر؛ 
النظـــم واملعــــدات السلبية (استقبال، بعـض النظـر عمـا إذا كـانت ترتبـط يف  أ-٢-
ظروف التشغيل العـادي مبعـدات نشـطة مسـتقلة) واملكونـات املصممـة خصيصـا هلـا، 

كما يلي: 
أ-٢-أ-   أجهزة السمع املائية الــيت تزيـد حساسـيتها علـى - ٢٢٠ ديسـيبل 

يف أي عمق دون معادلة التسارع؛ 
أ-٢-ب-   جمموعات أجهزة السمع املائية املقطورة املصممـة أو الـيت ميكـن 
تعديلهـــــا لتعمــــل يف أعمـاق تزيــد علــى ١٥ مــترا ولكنــها ال تتجــاوز ٣٥ 

مترا؛ 
أجهـــــزة استشـعار االجتـــاه الــيت تزيــد دقتــها علــى  أ-٢-ب-١-

+/- ٠,٥ درجة؛ 
أ-٢-ج-   معـدات املعاجلـة املصممـــة خصيصــا موعــات أجــهزة الســمع 

املائية املقطورة؛ 
أ-٢-د- معــدات املعاجلــة املصممــة خصيصــا لنظــم كبــــالت األعمـــاق أو 

اخللجان. 
معـدات القيـاس الصـويت لالرتبـاط-السـرعة املصممـة لقيـاس السـرعة األفقيـة لنــاقالت  ب -

املعدات بالنسبة إىل قاع البحر. 
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مالحظة تقنية: تعرف حساسية أجهزة السمع املائيـة بأـا تسـاوي عشـرين مـرة اللوغـاريتم 
على األساس ١٠ لنسبة اجلذر التربيعي ملتوسط فلطية اخلَرج إىل جذر تربيعي مرجعـي لفولـط 
واحد، عندما يوضـع مشـعار جـهاز السـمع املـائي، دون مضخـم متقـدم، يف حقـل مسعـي ذي 
موجة مستوية حيـث يبلـغ اجلـذر الـتربيعي ملتوسـط الضغـط ١ ميكـرو باسـكال. مثـال، جـهاز 
مسع مائي حساسيته - ١٦٠ ديسيبل (املرجع فولط لكل ميكرو باسكال) - ١٨٠ ديسيبل. 

احلشـوات واألجـهزة املصممـة خصيصـا للمشـــاريع املدنيــة والــيت حتتــوي علــى  -١٠ #
كميات صغرية من املواد الفعالة التالية:  

 (C A 2691-41-0 :سـيكلوتيتراميثيلني إترانيـترامني (رمـــــز حتديـــد السلعـــــــة - ١
(HMX)؛ أوكتـــاهيدرو-١، ٣، ٥، ٧- تيترانـــايترو-٧،٥،٣،١-تيــــترازين؛ 

٣، ٥، ٧-تيترانايترو - ٧،٥،٣،١-تيترازا - سيكلوأوكتني؛ (أوكتوجني)؛ 
هيكسانيتروستيلبني (HNS) (رمز حتديد السلعة: CA 20062-22-0)؛  - ٢

 (CA 3058-38-6 :رمز حتديد السلعة) (TATB) تري أمينوترينيتربنـزين - ٣
تري أمينوغوانيدين نايتريت (TAGN) (رمز حتديد السلعة: CA 4000-16-2)؛  - ٤

دينيتروغليكولوريل (DNGU, DINGU) (رمز حتديــد السـلعة: 8-04-55510)؛  - ٥
تيترانيتروغليكولوريـــــل (TNGU, SORGUYL) (رمز حتديد السلعة: -55510

7-03)؛ 

تيترانيتروبنـزوتريازولبنـزوتريـــــــازول (TACOT) (رمــــــز حتديــــد السلعــــــــة:  - ٦
CA 25243-36-1)؛ 

دي أمينوهيكســانيتروبيفينيل (DIPAM) (رمـــــــز حتديـــــــــــــد السلعــــــــــــــة:  - ٧
CA 17215-44-0)؛ 

بيكريل أمينودينيتروبرييدين (PYX) (رمز حتديد السلعة CA 38082-89-2:)؛  - ٨
ـــد  ٩ - ٣-نيـترو-١، ٢، ٤-تريـازول-٥-واحـد (NTO أو ONTA) (رمـز حتدي

السلعة: CA 932-64-9)؛ 
سيكلوترمييثيل إينيترينيترامني (RDX) (رمز حتديـد السـلعة: CA 121-82-4)؛  - ١٠
ـــترو-١، ٣، ٥-تريــازين؛  سـيكلونيت؛ T4؛ هيكسـاهيدرو-١، ٣، ٥-تريني

١، ٣، ٥-ترينيترو-١، ٣، ٥-تريازا-سيكلوهيكسني (هيكسوجني)؛ 
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ـــا أمــني-كوبلــت (ثالثــة) - بركلــورات (أو  ١١ - ٢- (٥-سـينوتيترازوالتو) بنت
CP) (رمز حتديد السلعة: CA 70247-32-4)؛ 

ـــورات (أو  bis-cis (٥ - نيتروتيـترازوالتو) تيـترا أمـني-كوبلـت (ثالثـة) بركل - ١٢
BNCP)؛ 

٧-أمينـو-٤، ٦-دينيتروبنــزوفورازين-١-أكسـيد (ADNBF) (رمـز حتديـــد  - ١٣
السلعة: CA 97096-78-1)؛ أمينو دينيتروبنـزوفوروكسان؛ 

٥، ٧- دي أمينـــو-٤، ٦- دينيتروبنــــزوفورازين – ١-أكســـــيد (رمـــــــــــز  - ١٤
حتديــــد السلعــــــــــــــــــــــــــة: CL-14) ،(CA 117907-74-1 أو دي أمينـــــو 

دينيتروبنـزوفوروكسان)؛ 
٢، ٤، ٦ - ترينيـــــــترو - ٢، ٤، ٦ - تريازاسيكلوهيكســــــــانون (K-6 أو  - ١٥

Keto-RDX) (رمز حتديد السلعة: CA 115029-35-1)؛ 

ـــــترا أزابيسيكلــــــــــــــــــو  ٢، ٤، ٦، ٨ – تيترانيتـــــــــرو – ٢، ٤، ٦، ٨ – تي - ١٦
 (C A 130256-72-3 :[٣، ٣، ٠] - أوكتانون - ٣ (رمـــز حتديــــد السلعـــة

(تيترانيتروسيميغلوكوريل، K-55 أو keto-bicyclic HMX)؛ 
١، ١، ٣ – ترينيـترو أزيتيديــــــــــن (TNAZ) (رمــــز حتديـــــــد السلعـــــــــــــة:  - ١٧

CA 97645-24-4)؛ 

 (T NAD) ١، ٤، ٥، ٨ – تيترانيـــترو – ١، ٤، ٥، ٨ - تيـــترا أزاديكـــــالني - ١٨
(رمز حتديد السلعة: CA 135877-16-6)؛ 

 CL-20) (C A 135285-90-4 :هيكسا أزا إيسو ورتـزاتني (رمز حتديد السلعة - ١٩
أو HNIW)؛ و CL-20 chlarates؛ 

ترينيتروفينيلميثيلنيترامني (tetryl) (رمز حتديد السلعة: CA 479-45-8)؛  - ٢٠
أي مـادة متفجـرة تزيـد سـرعة تفجرهـا علـــى ٧٠٠ ٨ مــتر بالثانيــة أو يزيــد  - ٢١

ضغط تفجرها على  ٣٤ غيغا باسكال (٣٤٠ كيلوبار)؛ 
مواد متفجرة عضوية أخرى تولّد ضغطا تفجريـا يسـاوي ٢٥ غيغـا باسـكال  - ٢٢
(٢٥٠ كيلوبـار) أو أكـــثر وتبقــى ثابتــة بدرجــة حــرارة تبلــغ ٥٣٢ كلفــني 

(٢٥٠ درجة مئوية) أو أعلى ملدة ٥ دقائق أو أطول؛ 
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ـــف األمــم املتحــدة  أي وقـود دفعـي جـامد آخـر مـن فئـة ١-١ حسـب تصني - ٢٣
يعطــي دفعــا نوعيــا نظريــا (يف األحــوال العاديــــة) يزيـــد علـــى ٢٥٠ ثانيـــة 
ــــة للتركيبـــات املغطـــاة  للتركيبــات غــري املمعدنــة، أو يزيــد علــى ٢٧٠ ثاني

باألملنيوم؛ 
أي وقـود دفعـي جـامد مـن فئـة ١-٣ حسـب تصنيـف األمـم املتحـدة يعطــي  - ٢٤
دفعا نوعيا نظريـا يزيـد علـى ٢٣٠  ثانيـة للتركيبـات غـري املهلجنـة، و ٢٥٠ 

ثانية للتركيبات غري املمعدنة، و ٢٦٦ ثانية للتركيبات املمعدنة. 
مالحظـة: عندمـا ال تكـون املـواد الفعالـة املذكـورة أعـاله موجـودة بكميـات صغــرية، 
وال تشـكل جـزءا مـن حشـوة أو جـهاز مصمـم خصيصـا ملشـاريع مدنيـة، فإـا تعتـــرب 

أصنافا عسكرية وختضع للفقرة ٢٤ من قرار جملس األمن ٦٨٧ (١٩٩١). 
معدات اختبار االهتزاز املتخصصة  - ١١ #

معدات االختبار االهتزازيــة والقطـع واملكونـات املصممـة خصيصـا هلـا، القـادرة علـى 
حماكاة ظروف الطريان على ارتفاع يقل عن ٠٠٠ ١٥ متر. 

الرباجميات املصممة خصيصا لتطوير أو إنتاج املكونات واملعدات املذكورة أعاله؛  أ - 
تكنولوجيا تطوير أو تصميم أو إنتاج املكونات واملعدات املذكورة أعاله.  ب -

معدات تصنيع أشباه املوصالت املتخصصة  - ١٢ #
ـــة خصيصــا لتصنيــع وجتميــع وتوضيــب واختبــار وتصميــم أشــباه  األصنـاف املصمم أ -
املوصـالت والدوائـر املتكاملـة والتجميعـات الـيت تتمـيز حبجـم أدىن يبلـغ ١ ميكرومـــتر، مبــا يف 

ذلك: 
معــدات ومــواد للحفــر بالبالزمــا، وترســيب األخبــرة الكيميائيــة، والطباعـــة  أ-١-

الكيميائية، والطباعة الكيميائية بالستائر والستائر، ومقاومات الضوء. 
املعدات املصممة خصيصا لترسـيخ األيونـات واالنتشـار املعـزز باأليونـات أو  أ-٢-

بالضوء، اليت تتمتع بأي من اخلصائص التالية: 
ـــو  حزمـة إلكترونيـة (فلطيـة متسـارعة) تزيـد علـى ٢٠٠ كيل أ-٢-أ-

إلكترون فولط؛ 
حمسنة حبيث تعمل حبزمـة إلكترونيـة (فلطيـة متسـارعة) تقـل  أ-٢-ب-

عن ١٠ كيلو إلكترون فولط. 
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معـدات صقـل املسـطحات الالزمـــــة ملعالــــــجة رقاقـــات أشــباه املوصــالت،  أ-٣-
كما يلي:  

أ-٣-أ- املعدات املصممة خصيصا ملعاجلة اجلزء اخللفي مـن املوصـالت الـيت 
يقل مسكها عن ١٠٠ ميكرومتر وعملية فصلها اليت تلي ذلك؛ 

املعــدات املصممــة خصيصــا لتخشــــني املســـاحة املســـطحة  أ-٣-ب- 
الفعالة للرقاقات املعاجلة وفق مؤشر قراءة كاملة يبلغ ٢ ميكرومتر أو أقل؛ 

معدات، أو حواسيب غري تلك املصنعـة لألغـراض العامـة، مصممـة خصيصـا  أ-٤-
لتصميم أشباه املوصالت والدوائر الكاملة مبساعدة احلاسوب؛ 

معدات جتميع الدوائر املتكاملة، كما يلي:  أ-٥-
آالت ربط اللوالب الـيت جيـري التحكـم ـا بواسـطة برامـج  أ-٥-أ-

خمزنة، واليت تتمتع جبميع اخلصائص التالية: 
مصممة خصيصا للدوائر املتكاملة اهلجينة؛  أ-٥-أ-١-

التموضـــــــع بيـــــن حموريــن ســني وصـــاد يتجـــاوز  أ-٥-أ-٢- 
٣٧,٥ × ٣٧,٥ ملم؛ 

دقة التموضع يف مسطح احملورين سني وصاد الـذي  أ-٥-أ-٣-
يقل مسكه عن + ١٠ ميكرومتر؛ 

معـدات جيـري التحكـــم ــا بواســطة برامــج خمزنــة إلنتــاج  أ-٥-ب-
رباطات متعددة يف عملية واحدة (مثال، آالت ربط احلـزم الرئيسـية، وآالت 

ربط حامالت الشرائح الدقيقة، وآالت ربط الشرائط)؛ 
آالت إحكام السد باألغلفة الساخنة اآلليـة أو نصـف اآلليـة  أ-٥-ج-
الـيت يتـم فيـها تسـخني الغـالف ليبلـغ درجـة حـرارة أعلـى مـن درجـة حــرارة 
احملتـوى، واملصممـة خصيصـــا للمجموعــات املتناهيــة الصغــر املصنوعــة مــن 

السرياميك والقادرة على إنتاج جمموعة واحدة أو أكثر يف الدقيقة. 
ب - الرباجمــــــيات املصممـة خصيصـا لتطويـــر وإنتــاج املكونــات واملعــدات املذكــورة يف 

الفقرة أ - أعاله؛ 
تكنولوجيـــــــا تطويــــــــر أو تصميــم أو إنتــــــاج املكونـــــات واملعــدات املذكـــورة يف  ج -

الفقرة أ - أعاله. 
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معدات بيولوجية معينة  -١٤ #
معدات التمحفظ املتناهي الصغر لألحياء اهرية والذيفانات احلية حبجم يـتراوح بـني  أ -

١ و ١٥ ميكرون، وتشمل مكثفات متعددة بينية وأجهزة فصل للمراحل. 
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 املرفق ٢ 
 اإلجراءات 

تقـدم الـدول املصـدرة للسـلع واملنتجـات طلبـات إىل مكتـب برنــامج العــراق  - ١
بشـأن تصديـر أي سـلعة أو منتـج، وذلـك عـن طريـق البعثـات الدائمـــة أو بعثــات املراقبــني أو 
وكـاالت وبرامـج األمـم املتحـدة. وينبغـي أن يتضمـن كـل طلـــب عرضــا للمواصفــات الفنيــة 
ومعلومات عن جهـة االسـتعمال النـهائي للبـت فيمـا إذا كـان العقـد يتضمـن أيـة أصنـاف مـن 
املشـار إليـها يف الفقـرة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) أو املدرجـة يف قائمـة مراجعـة الســـلع. 

وترفق بالطلب نسخة من الترتيبات التعاقدية املربمة. 
يسـتعرض الطلبـات والترتيبـات التعاقديـة املربمـــة خــرباء اجلمــارك يف مكتــب  - ٢
برنـامج العـراق وخـــرباء مــن جلنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش (أومنوفيــك)، 
ـــت فيمــا إذا كــان العقــد  بالتشـاور، حسـب االقتضـاء، مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة للب
يتضمن أية أصناف من املشـار إليـها يف الفقـرة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) أو املدرجـة يف 
قائمـة مراجعـة السـلع. وسـيحدد مكتـب برنـامج العـراق أحـد املوظفـني للقيـام مبـهام االتصــال 

بشأن كل عقد. 
بغية التحقق من اسـتيفاء الشـروط احملـددة يف الفقـرة ٢ أعـاله، جيـوز للخـرباء  - ٣
أن يطلبوا من الدول املصدرة أو من العراق تقدمي مزيد من املعلومات. وعلـى الـدول املصـدرة 
أو العراق تقدمي املعلومات اإلضافية املطلوبة منها يف غضـون ٦٠ يومـا. وإذا مل يطلـب اخلـرباء 
أية معلومات إضافية يف غضون أربعة أيام عمل، ينطبق اإلجـراء املقـرر مبوجـب الفقـرات ٥ و 

٦ و ٧ أدناه من هذه اإلجراءات. 
ــــة املصـــدرة أو العـــراق مل تقـــدم املعلومـــات  إذا انتــهى اخلــرباء إىل أن الدول - ٤
اإلضافية يف غضون الفترة احملددة يف الفقرة ٣ أعـاله، ال يتخـذ أي إجـراء آخـر بشـأن الطلـب 

حلني تقدمي املعلومات الالزمة. 
إذا انتهى خرباء جلنة األمم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش (أومنوفيـك)،  - ٥
بالتشاور، حسب االقتضاء، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إىل أن العقد يتضمن صنفـا مـن 
األصناف املشار إليها يف الفقرة ٢٤ من القرار ٦٨٧ (١٩٩١)، يعترب الطلب قد سـقط ويعـاد 

إىل البعثة أو الوكالة اليت قدمته. 
إذا حتقـق خـرباء جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش (أومنوفيـــك)  - ٦
بالتشاور، حسب االقتضاء، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن العقد يتضمـن أي صنـف 
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من األصناف املشار إليها يف قائمة مراجعة السلع، حتيل اجلـهتان إىل اللجنـة التفـاصيل الكاملـة 
البنود املدرجة يف قائمـة مراجعـة السـلع، مبـا يف ذلـك املواصفـات الفنيـة لألصنـاف والعقـد ذو 
الصلة. وباإلضافة إىل ذلك، يتوىل مكتب برنامج العراق وجلنة األمم املتحدة للرصد والتحقـق 
والتفتيش (أومنوفيك)، بالتشاور، حسب االقتضاء، مع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، تزويـد 
اللجنة بتقييم عـن اآلثـار اإلنسـانية واالقتصاديـة واألمنيـة املترتبـة علـى املوافقـة علـى األصنـاف 
املدرجة يف قائمة مراجعـة السـلع أو علـى رفـض تلـك األصنـاف، يشـمل سـالمة كـامل العقـد 
الذي ترد فيه األصناف املدرجة يف قائمة مراجعة السلع وإمكانية حتويل الصنف إىل األغـراض 
العسكرية. ويوفر مكتب برنامج العراق أيضا معلومات عن إمكانية رصــد االسـتعمال النـهائي 
لتلك األصناف. ويبـادر مكتـب برنـامج العـراق علـى الفـور إىل إبـالغ البعثـات أو الوكـاالت 
املعنية بذلك. أما األصناف املتبقية الواردة يف العقد واليت انتهى إىل أـا غـري مدرجـة يف قائمـة 

مراجعة السلع فتجهز وفقا لإلجراء الوارد يف الفقرة ٧ أدناه. 
إذا حتقـق خـرباء جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش (أومنوفيـــك)  - ٧
بالتشـاور، حسـب االقتضـاء، مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن أن العقـد ال يتضمــن أي 
صنف من األصناف املشار إليها يف الفقرة ٢ أعاله، يبادر مكتـب برنـامج العـراق علـى الفـور 
إىل إبالغ حكومة العراق والدولة املصدرة بذلـك كتابـة. وحيـق جلهـة التصديـر احلصـول علـى 

مستحقاا لدى تثبت شركة كوتكنا من أن السلع املتعاقد عليها وصلت إىل العراق. 
إذا مل توافق البعثة أو الوكالة املقدمة ألحد العقود على القـرار املتخـذ بإحالـة  - ٨
العقـد إىل اللجنـة، جيـوز هلـا أن تطعـن يف هـذا القـرار يف غضـون يومـي عمـــل وأن تقــدم هــذا 
الطعن إىل املدير التنفيذي ملكتب برنامج العراق. ويف هذه احلالة، يعني املدير التنفيذي ملكتـب 
برنامج العراق، بالتشاور مع الرئيس التنفيذي للجنة األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش 
(أومنوفيك)، خرباء إلعادة النظر يف العقد وفقا لإلجراءات املبينـة أعـاله. ويعتـرب قـرار اخلـرباء، 
الذي يؤيده كل مـن املديـر التنفيـذي والرئيـس التنفيـذي، ائيـا وال يسـمح بتقـدمي أيـة طعـون 

إضافية. وال حيال الطلب إىل اللجنة حلني انقضاء فترة الطعن دون تقدمي أي طعن. 
ـــن يراجعــون العقــود والتــابعون ملكتــب برنــامج  ينبغـي أن خيتـار اخلـرباء الذي - ٩
العراق وجلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش (أومنوفيـك) مـن أوسـع قـاعدة جغرافيـة 

ممكنة. 
١٠ - تقدم األمانة العامة إىل اللجنة يف اية كل مرحلـة مدـا ١٨٠ يومـا 
تقريرا عن العقود املقدمة واملوافق عليها لتصدير سـلع وخدمـات إىل العـراق خـالل 
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هذه الفترة، وتقدم األمانة العامة إىل أي عضو من أعضاء اللجنـة، بنـاء علـى طلبـه، 
نسخا من الطلبات للعلم فقط. 

١١ - جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يدعو إىل عقد اجتماع عاجل للجنة للنظـر يف 
تنقيح هذه اإلجراءات أو إلغائها. وتبقـي اللجنـة هـذه اإلجـراءات قيـد االسـتعراض وتعدهلـا يف ضـوء 

التجربة، عند االقتضاء. 
 


