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 القرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢) 
  الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٥٣١ املعقودة يف ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

إن جملس األمن، 
ـــا فيــها قراراتــه ٩٨٦ (١٩٩٥) املــؤرخ  إذ يشـري إىل قراراتـه السـابقة ذات الصلـة، مب
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/ 
يوليــه ٢٠٠١، و ١٣٨٢ (٢٠٠١) املــؤرخ ٢٩ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١، مــن حيـــث 

صلتها بتحسني الربنامج اإلنساين للعراق، 
واقتناعا منه بضرورة مواصلة تلبية االحتياجات املدنية للشعب العراقـي باعتبـار ذلـك 
تدبـريا مؤقتـا، ريثمـا يسـمح تنفيـذ حكومـة العـراق للقـرارات ذات الصلـة، ومنـها علـــى وجــه 
ـــل ١٩٩١ و ١٢٨٤ (١٩٩٩) أن  اخلصـوص القـراران ٦٨٧ (١٩٩١) املـؤرخ ٣ نيسـان/أبري
ـــها يف القــرار ٦٦١ (١٩٩٠)  يتخـذ الـس إجـراءات أخـرى بشـأن أشـكال احلظـر املشـار إلي

املؤرخ ٦ آب/أغسطس ١٩٩٠ وفقا ألحكام هذه القرارات، 
وإذ يشري إىل ما قرره يف القرار ١٣٨٢ (٢٠٠١) من اعتماد قائمة اسـتعراض السـلع 
املقترحـة وإجـراءات تنفيذهـا املرفقـني بـــالقرار ١٣٨٢ (٢٠٠١)، رهنــا بــأي تنقيحــات هلمــا 
يوافــق عليــها الــس يف ضــــوء أي مشـــاورات الحقـــة، حبيـــث يبـــدأ العمـــل مبوجبـــهما يف 

٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٢، 
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، 
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ــواردة يف  يقـرر أن تظـل أحكـام القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، باسـتثناء األحكـام ال - ١
الفقــــرات ٤ و ١١ و ١٢، وأحكــــام الفقــــرات ٢ و ٣ و ٥ إىل ١٣ مــــن القــــــرار ١٣٦٠ 
(٢٠٠١)، ورهنا بالفقرة ١٥ من القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، واألحكـام األخـرى هلـذا القـرار، 
ـــدأ يف الســاعة ٠٠/٠١، بــالتوقيت الصيفــي لشــرق  نـافذة لفـترة جديـدة مدـا ١٨٠ يومـا تب

الواليات املتحدة، من يوم ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٢؛ 
يقـرر اعتمـاد قائمـــة اســتعراض الســلع املنقحــة (S/2002/515) واإلجــراءات  - ٢
املرفقـة املنقحـة لتنفيذهـا اللتـني سـيعمل مـا اعتبـارا مـن السـاعة ٠٠/٠١، بـالتوقيت الصيفــي 
لشـرق الواليـات املتحـدة، مـن يـــوم ٣٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، كأســاس للربنــامج اإلنســاين يف 

العراق على النحو املشار إليه يف القرار ٩٨٦ (١٩٩٥) والقرارات األخرى ذات الصلة؛ 
يأذن للدول، بدءا من السـاعة ٠٠/٠١، بـالتوقيت الصيفـي لشـرق الواليـات  - ٣
املتحدة، من يوم ٣٠ أيــار/مـايو ٢٠٠٢، بـأن تسـمح، بصـرف النظـر عـن أحكـام الفقـرة (٣) 
 ،(S/ مـن القـرار ٦٦١ (١٩٩٠) ورهنـا بـإجراءات تنفيـذ قائمـة اسـتعراض الســـلع (2002/515
ببيع أو توريد أي سلع أساسـية أو منتجـات إىل العـراق عـدا تلـك املشـار إليـها يف الفقـرة ٢٤ 
من القرار ٦٨٧ (١٩٩١) من حيـث صلتـه بالسـلع واملنتجـات العسـكرية والسـلع واملنتجـات 
ذات الصلـة بـاألغراض العسـكرية، أو السـلع أو املنتجـات املشـمولة بقائمـة اســـتعراض الســلع 
(S/2002/515) عمال بالفقرة ٢٤ من القرار ٦٨٧، اليت مل توافق اللجنة املنشأة مبوجب القـرار 

٦٦١ (١٩٩٠) على بيعها أو توريدها إىل العراق؛ 
ـــن الســاعة ٠٠/٠١، بــالتوقيت الصيفــي لشــرق الواليــات  يقـرر أنـه بـدءا م - ٤
املتحدة، من يـوم ٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، جيـوز أيضـا، اسـتخدام األمـوال املودعـة يف حسـاب 
الضمـان املنشـأ عمـال بـالفقرة ٧ مـن القـــرار ٩٨٦ (١٩٩٥) يف متويــل بيــع أو توريــد الســلع 
ـــا إىل العــراق مبوجــب الفقــرة ٣  األساسـية أو املنتجـات إىل العـراق املـأذون ببيعـها أو توريده

أعاله، شريطة الوفاء بالشروط املنصوص عليها يف الفقرة ٨ (أ) من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ 
يقــرر إجــراء اســتعراضات شــاملة بشــكل دوري لقائمــة اســتعراض الســـلع  - ٥
وإجراءات تنفيذها، والنظر يف أي تعديالت قـد يلـزم إدخاهلـا عليـهما، ويقـرر أيضـا أن جتـرى 
أول عملية من هذا القبيل لالستعراض والنظر يف التعديـالت الـيت قـد يلـزم إدخاهلـا قبـل انتـهاء 

فترة الـ ١٨٠ يوما احملددة وفقا للفقرة ١ املذكورة أعاله؛ 
يقرر ألغراض هذا القـرار، أن يكـون املقصـود باإلشـارات الـواردة يف القـرار  - ٦
١٣٦٠ (٢٠٠١) إىل فـترة الــ ١٥٠ يومـا الـيت حددهـا ذلـك القـرار، هـو فـترة الــ ١٨٠ يومــا 

احملددة عمال بالفقرة ١ أعاله؛ 
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يطلـب إىل األمـني العـام واللجنـة املنشـأة مبوجــب القــرار ٦٦١ (١٩٩٠) أن  - ٧
يقدما قبل اية فترات الـ ١٨٠ يوما بأسبوعني على األقل التقريرين املشار إليـهما يف الفقرتـني 

٥ و ٦ من القرار ١٣٦٠ (٢٠٠١)؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم، بالتشـــاور مــع األطــراف املهتمــة بــاألمر،  - ٨
تقريـرا تقييميـا عـن تنفيـذ قائمـة اسـتعراض السـلع وإجراءاـا حبلـول ايـة الفـترة املقبلـة لتنفيــذ 
القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، وذلك بدءا مـن ٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ وأن يضمـن التقريـر توصيـات 
بشأن أي تنقيحات قد يلزم إدخاهلا على قائمة استعراض السلع وإجراءاا، مبا يف ذلـك جتـهيز 
العقود مبوجب الفقرة ٢٠ من القــرار ٦٨٧ (١٩٩١) وإمكانيـة اسـتخدام خطـة التوزيـع علـى 

النحو املشار إليه يف الفقرة ٨ (أ) ��٢ من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  - ٩
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اإلجراءات 

/S ومجيـــع اإلجــراءات القائمــة  حتـل اإلجـراءات التاليـة حمـل الفقـرات مـن ٢٩ إىل ٣٤ مـن الوثيقـة *1996/636 - ١
األخرى وال سيما لتنفيذ األحكام ذات الصلة الـواردة يف الفقـرات ١٧ و ١٨ و ٢٥ مـن القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) 
املتصلة بتجهيز الطلبات املقرر متويلها من حساب الضمان املنشأ عمال بالفقرة ٧ من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥). 
ينبغـي للـدول املصـدرة أن حتيـل، عـن طريـق البعثـات الدائمـة، أو البعثـات املراقبـة، أو وكـاالت األمـم املتحــدة  - ٢
وبراجمها، إىل مكتب برنامج العراق كل طلـب (�إخطـار أو طلـب مقـدم لشـحن سـلع إىل العـراق�، بالصيغـة 
املرفقة ذه اإلجراءات، املشار إليها فيما يلي بلفظة �الطلـب�) لبيـع أو توريـد سـلع أو منتجـات إىل العـراق، 
يتضمن خدمات الزمة لدعم توريد هذه السلع واملنتجات إىل العراق، وميول من حساب الضمان املنشـأ عمـال 
بـالفقرة ٧ مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥). وينبغـي أن يتضمـن كـل طلـب املواصفـات الفنيـة الكاملـة علـى النحـــو 
املطلوب يف استمارة الطلب املوحد والترتيبات املربمة، (كالعقود مثال)، ومعلومات أخرى ذات صلة، مبـا فيـها 
ما إذا كان الطلب يتضمن أي صنف (أو أكثر) مشمول بقائمة استعراض السلع، إن كان ذلك معروفا، وذلك لتقرير 
ما إذا كان الطلب يتضمن أي صنف مشار إليه يف الفقرة ٢٤ من القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) مـن حيـث صلتـه بالسـلع 

واملنتجات العسكرية أو السلع أو املنتجات ذات الصلة باألغراض العسكرية املشمولة بقائمة استعراض السلع. 
سيقوم مكتب برنامج العراق باستعراض وتسجيل كل طلب يف غضون عشرة أيام عمل. وجيـوز للمكتـب، يف  - ٣
حالـة وجـود طلـب غـري مكتمـل فنيـا، أن يطلـب معلومـات إضافيـة قبـل إحالـة الطلـب إىل جلنـة األمـم املتحــدة 
للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإذا قـرر املكتـب أن املعلومـات املطلوبـة مل تقـدم يف 
غضون ٩٠ يوما، سـيعترب الطلـب خـامال مـن ناحيـة املـورد ولـن يتخـذ أي إجـراء إضـايف بشـأن الطلـب إىل أن 
تقدم املعلومات. وإذا مل ترد املعلومات املطلوبة يف غضون ٩٠ يوما أخرى، سيسـقط الطلـب. وينبغـي ملكتـب 
برنـامج العـراق أن خيطـر خطيـا البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب بـــأي تغيــري يف وضــع الطلــب. 

وسيحدد املكتب موظفا يكون مبثابة جهة االتصال بشأن كل طلب. 
بعد قيام مكتب برنـامج العـراق بتسـجيل الطلـب، سيقيــم خـرباء تقنيـون مـن جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش  – ٤
ـــد مــا إذا كــان الطلــب يتضمــن أي صنــف مشــار إليــه يف  والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة كـل طلـب لتحدي
الفقـرة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) مـن حيـث صلتـه بالسـلع واخلدمـات العسـكرية أو السـلع أو املنتجـــات 
ذات الصلـة بـاألغراض العسـكرية، املشـمولة بقائمـة اسـتعراض السـلع (�صنـف (أو أكـثر) مـن صنـوف قائمــة 
استعراض السلع�). وجيوز للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذريـة حسـب مـا يـتراءى 
هلمــا، ورهنـا مبوافقـة اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١، إصـدار توجيـــهات بشــأن فئــات الطلبــات الــيت ال 
ـــف (أو أكــثر) مشــمول بــالفقرة ٢٤ مــن القــرار ٦٨٧ (١٩٩١) مــن حيــث صلتــه بالســلع  تتضمـن أي صن
واخلدمـات العسـكرية أو السـلع أو املنتجـــات ذات الصلــة بــاألغراض العســكرية املشــمولة بقائمــة اســتعراض 
السـلع. وجيـوز للجنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة ومكتــب برنــامج العــراق، 
بالتشاور فيما بينهم، حتديد اإلجراء الذي جيوز للمكتب مبوجبـه أن يقيــم ويوافـق علـى الطلبـات الـيت تنـدرج، 

استنادا إىل هذه التوجيهات، ضمن تلك الفئات. 
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يـحظـر بيع أو توريد السـلع واخلدمـات العسـكرية إىل العـراق مبوجـب الفقـرة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)  – ٥
وال ختضع للنظر مبوجب قائمة استعراض السلع. وللنظر يف السلع واخلدمات املزدوجة االستخدام املشـار إليـها 
يف الفقـرة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، ينبغـي للجنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 

الذرية أن جتهـز هذه السلع واخلدمات عمال بالفقرة ٩ من هذه اإلجراءات. 
فور استالم الطلب املسجل من مكتب برنامج العراق، ستـمـهـل جلنة الرصـد والتحقـق والتفتيـش و/أو الوكالـة  – ٦
الدولية للطاقة الذرية عشرة أيام عمل لتقييم الطلب على النحو املنصـوص عليـه يف الفقرتـني ٤ و ٥. ويف حالـة 
عدم اختاذ جلنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي إجراء يف غضـون فـترة العشـرة 
أيام عمل، سيـعترب الطلب موافقا عليـه. وجيـوز للجنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش و/أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية، يف سياق إجراء التقييم التقين علـى النحـو املنصـوص عليـه يف الفقرتـني ٤ و ٥ أعـاله، طلـب معلومـات 
إضافية من البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب. وينبغي للبعثة أو وكالة األمم املتحـدة املقدمـة للطلـب 
أن تقـدم املعلومـات اإلضافيـة املطلوبـة يف غضـون فـترة مدـا ٩٠ يومـا. ومتــى تلقــت جلنــة الرصــد والتحقــق 
والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية املعلومات املطلوبة، ستـمهـل جلنة الرصد والتحقـق والتفتيـش و/أو 

الوكالة عشرة أيام عمل لتقييم الطلب مبوجب اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني ٤ و ٥. 
ـــة األمــم  إذا مـا قـررت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش و/أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن البعثـة أو وكال - ٧
املتحـدة املقدمـة للطلـب مل تقـدم املعلومـات اإلضافيـة املطلوبـة يف غضـون فـترة الـــ ٩٠ يومـا املنصـــوص عليــها 
يف الفقـرة ٦ أعـاله، سـيعترب الطلـب خـامال مـن جـانب املـورِّد ولـن يــتخذ أي إجـراء إضـايف بشـأن الطلــب إىل 
أن تقدم املعلومات. وإذا مل تقدم املعلومات املطلوبة يف غضون ٩٠ يوما أخرى، سيسـقط الطلـب. وينبغـي ملكتـب 

برنامج العراق أن خيطر البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب كتابيا بأي تغيري يف وضع الطلب. 
إذا قـررت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش و/أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن الطلـب يتضمـن أي صنــف  - ٨
مشـار إليـه يف الفقـرة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) مـن حيـث صلتـه بالسـلع واملنتجـات العسـكرية، ســـيعترب 
الطلب غري مستوٍف للشروط الالزمة للموافقة على البيع أو التوريد إىل العراق. وستقدم جلنة الرصـد والتحقـق 
والتفتيـش و/أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إىل البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب، عــن طريــق 

مكتب برنامج العراق، تعليال خطيا هلذا القرار. 
إذا قررت جلنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الطلـب يتضمـن أي صنـف (أو  - ٩
أكثر) من األصناف املشـمولة بقائمـة اسـتعراض السـلع، فإمـا سـتبلغان ذلـك علـى الفـور، عـن طريـق مكتـب 
برنامج العراق، إىل البعثة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب. وعمـال بـالفقرة ١١ أدنـاه، سـيقوم مكتـب 
برنامج العراق، إذا مل يصل يف غضون عشرة أيام عمل طلب إلعادة النظـر مـن البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة 
املقدمة للطلب، بإحالة الطلب الذي يتضمـن الصنـف (أو أكـثر) املشـمول بقائمـة اسـتعراض السـلع إىل اللجنـة 
املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١ لتقييـــم مــا إذا كــان جيــوز بيــع أو توريــد الصنــف (أو أكــثر) املشــمول بقائمــة 
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استعراض السلع إىل العراق. وستقدم جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش و/أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إىل 
اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١، عن طريق مكتب برنامج العراق، تعليال خطيا لقرارها. وفضال عـن ذلـك، 
سيقدم مكتب برنامج العـراق و/أو جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش و/أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، بنـاء 
على طلب البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب، إىل اللجنة املنشأة مبوجب القـرار ٦٦١ تقييمـا لآلثـار 
اإلنسـانية واالقتصاديـة واألمنيـة املترتبـة علـى املوافقـة علـى الصنـف (أو األصنـاف) املشـمولة بقائمـة اســـتعراض 
السلع أو على رفضها، مبا يف ذلك صالحية كامل العقد الـذي يـرد فيـه الصنـف أو األصنـاف املشـمولة بقائمـة 
اسـتعراض السـلع وخطـر حتويـل الصنـف (أو األصنـاف) إىل األغـراض العسـكرية. وينبغـي للتقييـــم املقــدم مــن 
مكتب برنامج العراق إىل اللجنة أن حيال أيضا بالتوازي من املكتب إىل البعثة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة 
للطلب. وسيقوم املكتب على الفور بإخطــار منـدويب األمـم املتحـدة املختصـني بـالعثور يف الطلـب علـى صنـف 
(أو أكثر) من األصناف املشمولة بقائمة استعراض السـلع وأنـه ال جيـوز بيـع أو توريـد الصنـف (أو األصنـاف) 
املشمولة بقائمة استعراض السلع إىل العراق ما مل يبلغ مكتب برنامج العـراق بـأن اإلجـراءات املنصـوص عليـها 
يف الفقرتني ١١ أو ١٢ قد أسفرت عن املوافقة على بيع أو توريد صنف مشمول بقائمـة اسـتعراض السـلع إىل 
العراق. وستـعترب األصناف األخرى يف الطلب، املقرر أا غري مشمولة بقائمـة اسـتعراض السـلع، موافقــا علـى 
بيعها أو توريدها إىل العـراق، وسـيجري، حسـب مـا يـتراءى للبعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب، 
ومبوافقة األطراف املتعاقدة، جتهيزها وفقا لإلجراء الـوارد يف الفقـرة ١٠ أدنـاه. وجيـوز إصـدار خطـاب املوافقـة 

ذي الصلة بالنسبة لألصناف املوافق عليها بناء على طلب من البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب. 
إذا قررت جلنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة أن الطلـب ال يتضمـن أي صنـف  - ١٠
من األصناف املشار إليها يف الفقرة ٤ أعاله، سيقوم مكتب برنامج العراق على الفـور بـإبالغ ذلـك خطيـا إىل 
حكومة العراق والبعثة أو وكالة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب. وسـيصبح املصـدر مسـتحقا ألن يدفـع لـه مـن 
حساب الضمان املنشأ عمال بالفقرة ٧ من قرار جملس األمن ٩٨٦ (١٩٩٥) مىت حتقق مندوبـو األمـم املتحـدة 
من أن األصناف الواردة يف الطلب قد وصلت إىل العراق على النحو املتعاقد عليـه. وسـيبلغ مكتـب برنـامج العـراق 
وخزانة األمم املتحدة املصارف يف غضون مخسة أيام عمل بأن األصناف الواردة يف الطلب قد وصلت إىل العراق. 
إذا كان لدى البعثة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب رأي خمـالف يف قـرار احتـواء الطلـب علـى صنـف  – ١١
(أو أكثر) من األصناف املشمولة بالفقرة ٢٤ من القرار ٦٨٧ (١٩٩١) من حيث صلتـه بالسـلع أو اخلدمـات 
العسكرية أو السلع أو املنتجات ذات الصلة باألغراض العسكرية املشمولة بقائمة اسـتعراض السـلع، جـاز هلمـا 
طلب إعادة النظر يف هذا القرار، على أساس تقـدمي معلومـات تقنيـة و/أو تعليـالت مل تكـن مدرجـة يف الطلـب 
سابقا، يف غضون عشرة أيام عمل، إىل مكتب برنـامج العـراق. ويف حـال حـدوث ذلـك، سـتعيد جلنـة الرصـد 
والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية النظر يف الصنـف (أو أكـثر) وفقـا لإلجـراءات املنصـوص 
عليها يف الفقرتني ٤ و ٦ أعاله. وسيكون قرار جلنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة ائيــا ولـن يسـمح 
بإجراء أي إعادة نظر أخرى. وستقدم جلنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـب 
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القـرار ٦٦١، عـن طريـق مكتـب برنـامج العـراق، تعليـال خطيـا للقـرار النـهائي لعمليـة إعـادة النظـر. وال حتـــال 
الطلبات إىل اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ إالّ بعد انتهاء فترة إعادة النظر دون تقدمي أي طلب. 

وفور تسلم اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ طلبا مبوجب الفقرتني ٩ أو ١١ أعاله، سـتمهل ١٠ أيـام عمـل  - ١٢
لتقرر مبوجب اإلجراءات القائمـة مـا إذا كـان جيـوز بيـع أو توريـد الصنـف (أو األصنـاف) إىل العـراق. وجيـوز 
للجنـة أن تتخـذ قـرارا بشـأن صنـف مـا (أو أكـثر) وفقـــا للخيــارات التاليــة: (أ) املوافقــة؛ (ب) املوافقــة رهنــا 
بالشروط اليت حتددها اللجنة؛ (ج) الرفض؛ (د) طلب معلومات إضافية. ويف غيبة إجراء مـن جـانب اللجنـة يف 
فترة العشرة أيام عمل، سيعترب الطلب موافقا عليـه. وجيـوز ألحـد أعضـاء اللجنـة أن يطلـب معلومـات إضافيـة. 
وإذا مل تقدم املعلومات اإلضافية يف غضون فترة ٩٠ يوما، سيعترب الصنف (أو أكثر) خامال مـن جـانب املـورد 
ولن يتخذ أي إجـراء إضـايف بشـأنه إىل أن تقـدم املعلومـات. فـإذا مل تقـدم املعلومـات املطلوبـة يف غضـون فـترة 
إضافية مدا ٩٠ يوما، سيعترب الطلب ساقطا. وينبغـي ملكتـب برنـامج العـراق أن خيطـر خطيـا البعثـة أو وكالـة 
األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب بـأي تغيـري يف وضـع الطلـب. وســـيمهل أعضــاء اللجنــة ٢٠ يــوم عمــل لتقييــم 
املعلومات اإلضافية املطلوبة مىت قدمتها البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلـب. ويف غيبـة أي إجـراء مـن 

جانب اللجنة أثناء فترة أيام العمل الــ ٢٠، سيعترب الصنف موافقا عليه. 
يف احلـاالت الـيت ال توافـق فيـها اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١ علـى بيـع أو توريـد صنـف (أو أكــثر) إىل  - ١٣
العراق، ستخطر اللجنة عن طريق مكتب برنامج العراق البعثة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب بتعليـل 
لعدم املوافقة وستمهل البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمـة للطلـب ٣٠ يـوم عمـل لتقـدمي التمـاس إىل مكتـب 
برنامج العراق من أجل أن تعيد اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ النظر يف قرارها استنادا إىل معلومات جديـدة 
مل تكـن مدرجـة مـن قبـل يف الطلـب بصيغتـه الـيت اسـتعرضتها اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١. وسـتتخذ تلــك 
اللجنة قرارا بشأن االلتماس الذي يرد أثناء هذه الفترة، وذلك يف غضون مخسة أيام عمل ويعترب القرار ائيـا. وإذا 
مل يقدم هذا االلتماس يف غضون أيام العمل الثالثني، سيعترب أن مـن غـري املسـموح بيـع الصنـف أو توريـده إىل 

العراق وسيخطر مكتب برنامج العراق البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب بذلك. 
إذا تبني أن صنفا (أو أكـثر) غـري جـائز بيعـه أو توريـده إىل العـراق أو إذا اعتـرب سـاقطا، جـاز للمـورد أن يقـدم  - ١٤
طلبا جديدا يستند إما إىل عقد جديـد أو معـدل، وسـيجري تقييـم الطلـب اجلديـد وفـق اإلجـراءات احملـددة يف 

هذه الوثيقة مع إرفاق الطلب األصلي (للعلم فقط وتيسريا لالستعراض). 
إذا استعيض عن صنف (أو أكثر) بصنف (أو أكثر)، تبني أن من غـري املسـموح بيعـه أو توريـده إىل العـراق أو  – ١٥
من األصناف اليت اعتبرت ساقطة، سيقدم الصنف (أو أكثر) بوصفـه طلبـا جديـدا وفقـا لإلجـراءات احملـددة يف 

هذه الوثيقة مع إرفاق الطلب األصلي (للعلم فقط وتيسريا لالستعراض). 
ينبغي أن يستقدم خرباء مكتب برنامج العراق وجلنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة  – ١٦

الذين سيقيمون الطلبات من أوسع قاعدة جغرافية ممكنة. 
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ستقدم األمانة العامة لألمم املتحدة تقريــرا إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١ يف ايـة كـل مرحلـة بشـأن  – ١٧
وضع مجيع الطلبـات املقدمـة أثنـاء هـذه الفـترة، ومـن بينـها العقـود املعممـة عمـال بـالفقرة ١٨ أدنـاه. وسـتقدم 
األمانة العامة إىل أعضاء اللجنة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١ بنـاء علـى طلبـهم نسـخا مـن الطلبـات الـيت وافـق 
عليها مكتب برنامج العراق وجلنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، يف غضـون ثالثـة 

أيام عمل بعد املوافقة، وذلك للعلم فقط. 
سيقسم مكتب برنـامج العـراق العقـود امـدة إىل فئتـني – الفئـة ألـف والفئـة بـاء. وسـتضم الفئـة ألـف العقـود  – ١٨
امدة واليت تعتربها جلنة الرصد والتحقق والتفتيش أا تضم صنفـا (أو أكـثر) مدرجـا يف واحـدة أو أكـثر مـن 
قوائم األصناف الواردة يف قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ١٠٥١. وستضم الفئة ألف أيضا العقـود الـيت 
مت جتهيزها قبل اختاذ جملس األمن قراره ١٢٨٤ واليت قـيمها عضو أو أكثر من أعضاء جلنـة اجلـزاءات علـى أـا 
عقـود تشـمل صنفـا (أو أكـثر) مدرجـا يف قائمـة أو أكـثر مـن القوائـم الـواردة يف قـــرار جملــس األمــن ١٠٥١. 
وسيعترب مكتب برنامج العراق العقود املشمولة بالفئـة ألـف �معـادة إىل البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة مقدمـة 
الطلـب� وسـيخطر البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب تبعـا لذلـك، مـع إدراج تعليقـات وطنيـة إن 
أمكـن. وجيـوز للبعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب أن تقـدم عقـدا ضمـن الفئـة ألـف كعقـد جديـــد 
مبوجـب إجـراءات قائمـة اسـتعراض السـلع. وسـتدرج حتـت الفئـة بـاء مجيـــع العقــود األخــرى امــدة حاليــا. 
وسيقوم مكتب برنامج العراق بإعادة تعميم العقـود املندرجـة يف الفئـة بـاء مبوجـب إجـراءات قائمـة اسـتعراض 
السلع. وسوف يرفـق مكتـب برنـامج العـراق رقـم التسـجيل األصلـي لـدى اللجنـة والتعليقـات الوطنيـة، للعلـم 
فقط، بأي عقود معممة. وينبغي ملكتب برنامج العراق أن يبدأ إجراء إعادة التعميـم هـذه يف غضـون ٦٠ يومـا 

من اختاذ هذا القرار وينبغي له أن يتم عملية إعادة التعميم يف غضون ٦٠ يوما بعد ذلك.  
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أيار/مايو ٢٠٠٢ – منوذج منقح 
جلنة جملس األمن املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠) 

بشأن احلالة بني العراق والكويت 

إخطار أو طلب لشحن بضائع إىل العراق 

 (www.un.org/Depts/oip/index) رجى الرجوع إىل موقع مكتب برنامج العراق على الشبكةللحصول على إرشادات أخرى إلكمال الطلب، ي

(ميأل من قبل األمانة العامة) 

تـاريخ إرســـاهلا إىل اللجنــة (إذا 
انطبق األمر) 

ـــق والتفتيــش/الوكالــة الدوليــة  تـاريخ ورود الرسـالة إىل جلنـة الرصـد والتحق
للطاقة الذرية (إذا انطبق األمر) 

تاريخ التسجيل  رقم الرسالة 

(ميأل من قبل الدولة أو املنظمة الدولية اليت ستقوم بتصدير البضائع) 

توقيع التصديق أو اخلتم الرمسي  - ٢

 

البعثة أو املنظمة الدولية  - ١

 

الرقم املرجعي للبعثة  - ٤ تاريخ التقدمي  - ٣

ـــــز املنظمــــة  ٨ – العملـــة رم
الدولية لتوحيد املقاييس 

٧ – القيمة اإلمجالية  EX- ــــاف يف منـــوذج رقــم األصن - ٦
CEL املرفق 

البضائع اليت ستشحن (وصف عام للبضائع)  - ٥

    

منشأة البضاعة (إن كان غري البلد املقدم الطلب)  - ١٠

 

اجلهة املصدرة:  - ٩

االسم: 

العنوان: 

البلد: 

رقم اهلاتف/الفاكس/الربيد اإللكتروين: 

ترتيبات الشحن: اختر نقطة دخول واحدة إىل العراق  - ١٢

?  أم قصر  ?  زاخو ? الوليد   طريبل ?
الشركة/املنظمة املستلمة  - ١١

االسم: 

العنوان: 

رقم اهلاتف/الفاكس/الربيد اإللكتروين: 

االستعمال النهائي  - ١٤

قدم تفاصيل عن االستعمال النهائي املقصود 
 
 
 
 

(إرفق أوراق إضافية إذا لزم األمر) 

املستعمل النهائي (إن كان غري الشركة/املنظمة املستلمة)   - ١٣

االسم: 

العنوان: 

رقم اهلاتف/الفاكس/الربيد اإللكتروين: 

١٥ – طريقة التسديد 

ترتيبات أخرى (يف هذه احلالة، يرجى إغفال الصفحة ٢)  ? ـــس األمــن ٩٨٦ (١٩٩٥). ويف هــذه احلالــة يرجــى مــلء  مـن حسـاب العـراق وفقـا لقـرار جمل ?
الصفحة ٢ 

(جيب أن ترفق الوثائق ذات الصلة مبا فيها العقد (العقود)) 

معلومات أخرى:  - ١٦

(إرفق أوراق إضافية إذا لزم األمر) 

الصفحة ١ من ٢ 
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إذا كان هذا اإلخطار أو الطلب بشحن بضائع إىل العراق سيسدد من حساب العراق وفقا لقرار جملس األمن ٩٨٦ (١٩٩٥) فيرجى ملء البيانات اإلضافية املطلوبة 
أدناه 

(انظر املربع ١٥ من الصفحة ١) 

 
الرقم املرجعي للبعثة: 

 

البضائع اليت سبق تقدمي طلب بشأن بضائع مماثلة هلا:  - ١٧

بين ما إذا كنت أو مل تكن قد قدمت يف السابق طلبا أو طلبات بشأن بضائع مماثلة 

?   ال أستطيع التحديد  ?   ال ?   نعم
إن كان اجلواب نعم، يرجى تقدمي أرقام الرسائل املرجعية مع أعداد األصناف املتصلة بكل منها. 

قائمة متصلة بالبضائع:  - ١٨
بين ما إذا كان نطاق التوريد يشمل أو ال يشمل أي قطع غيار، أو لوازم إضافية، أو جمموعات أو أطقم أو صناديق أدوات، أو أدوات أو معدات أو أدوات خاصة أو جمموعات متعددة أو مواد استهالكية. 

?   ال  ?   نعم
إذا كان اجلواب نعم، يرجى بيان ما إذا كـانت مجيـع مكونـات قطـع الغيـار أو اللـوازم اإلضافيـة أو اموعـات أو األطقـم أو صنـاديق األدوات أو األدوات أو املعـدات أو األدوات اخلاصـة أو اموعـات املتعـددة أو املـواد االسـتهالكية 

E املرفق بوصفها أصنافا مستقلة مع حتديد أوصافها وكمياا وأسعارها.  xcel قد وردت يف الطلب املقدم يف منوذج
?   ال (يف هذه احلالة، لن تقوم األمانة العامة بتسجيل هذه الوثيقة)  ?   نعم

معلومات فنية:  - ١٩
بيـــــن مـــــا إذا كـــــان نطـــــاق التوريـــــد يشـــــمل (بصـــــورة مســـــتقلة أو جـــــزءا مـــــن صنـــــف أكـــــرب حجمـــــا) أي مـــــن البضـــــائع و/أو التكنولوجيـــــا احملـــــــددة يف موقــــــع مكتــــــب برنــــــامج العــــــراق علــــــى الشــــــبكة 

 (www.un.org/Depts/oip/cpmd/delays)

?   ال  ?   نعم
إن كان اجلواب نعم، بين ما إذا كان منوذج املواصفات الفنية ذو الصلة بكل صنف قد أكمل وأرفق بالطلب أم ال. 

?   ال  ?   نعم
األصناف و/أو التكنولوجيا املتصلة بقائمة استعراض السلع:  - ٢٠

 (www . u n.org/Depts/oip…) ن ما إذا كان نطاق التوريد يشمل أي أصناف موجودة يف قائمة اسنعراض السلع. وميكن االطالع على قائمة استعراض السلع على موقع مكتب برنامج العراق على الشبكةبي
?   ال أستطيع التحديد  ?   ال ?   نعم

E هلذه البضائع اليت نظر يف إدراجها يف قائمة استعراض السلع.  x cel ن أدناه رقم األصناف وأوصافها كما وردت يف صفحةإن كان اجلواب نعم، بي
الرقم املرجعي يف قائمة استعراض السلع      

الوصف      

رقم الصنف      
 

(يرجى إرفاق صفحات إضافية إذا لزم األمر) 
 

مالحظات مهمة 
املرفقات التالية إجبارية: 

طلب منوذج Excel متضمنا بالتفصيل مجيع البضائع (مبا فيها قطع الغيار، واللوازم اإلضافية …) مع القرص احلاسويب.  - ١
العقد موقعا من الطرفني مع مجيع املرفقات وامللحقات.  - ٢

مجيع الوثائق ذات الصلة و/أو املواصفات الفنية للبضائع (مثال: الكراسات، الصور، الرسومات، التركيبة الكيميائية، التركيبة املادية … إخل).  - ٣
 

 (w w w.un.org.Depts/oip/index) للحصول على إرشادات إضافية، يرجى الرجوع إىل موقع مكتب برنامج العراق على الشبكة
 

الصفحة ٢ من ٢ 

 


