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 القرار ١٤٥٤ (٢٠٠٢) 
ـــن يف جلســته ٤٦٨٣ املعقــودة يف ٣٠ كــانون األول/  الـذي اختـذه جملـس األم

  ديسمرب ٢٠٠٢ 
إن جملس األمن، 

ـــا فيــها قراراتــه ٦٦١ (١٩٩٠) املــؤرخ  إذ يشـري إىل قراراتـه السـابقة ذات الصلـة، مب
٦ آب/أغســطس ١٩٩٠، و ٩٨٦ (١٩٩٥) املــؤرخ ١٤ نيســان/أبريـــل ١٩٩٥، و ١٢٨٤ 
ــــــــؤرخ  (١٩٩٩) املــــــؤرخ ١٧ كــــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٩، و ١٣٥٢ (٢٠٠١) امل
ــــه ٢٠٠١، و ١٣٦٠ (٢٠٠١) املـــؤرخ ٣ متـــوز/يوليـــه ٢٠٠١، و ١٣٨٢  ١ حزيــران/يوني
ـــؤرخ ١٤ أيــار/  (٢٠٠١) املـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، و ١٤٠٩ (٢٠٠٢) امل

مايو ٢٠٠٢، وال سيما القرار ١٤٤٧ (٢٠٠٢) املؤرخ ٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، 
واقتناعا منه بضـرورة اختـاذ تدبـري مؤقـت ملواصلـة تلبيـة االحتياجـات املدنيـة للشـعب 
العراقي ريثما تنفذ حكومة العراق أحكام القرارات ذات الصلة، مبـا يف ذلـك خاصـة القـراران 
ـــا يســمح للمجلــس  ٦٨٧ (١٩٩١) املـؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩١ و ١٢٨٤ (١٩٩٩)، مب
باختاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بأوجه احلظر املشـار إليـها يف القـرار ٦٦١ (١٩٩٠)، وفقـا 

ألحكام هذه القرارات، 
وإذ يؤكد من جديد التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة العراق وسالمته اإلقليمية، 

وإذ يذكِّر بأنه قرر يف القرار ١٤٤٧ (٢٠٠٢) أن يمدد الربنامج الذي نشـأ مبوجـب 
القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، ملـدة ١٨٠ يومـا تبـدأ يف الســـاعة ٠٠/٠١ بتوقيــت شــرق الواليــات 
املتحدة، من يوم ٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، وأن ينظر يف التعديالت الـيت يلـزم إدخاهلـا 
على قائمة السلع اخلاضعة لالستعراض (S/2002/515) واإلجراءات املتعلقة بتنفيذها العتمادها 
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يف أجل أقصاه ٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣، وأن جيري استعراضات منتظمـة ودقيقـة وشـاملة 
لكليهما بعد ذلك، 

وإذ يكرر اإلعراب عن تصميمه على حتسني احلالة اإلنسانية يف العراق، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

ــــت شـــرق  يوافــق ألغــراض التنفيــذ الــذي يبــدأ يف الســاعة ٠٠/٠١، بتوقي - ١
الواليـات املتحـدة، مـن يـوم ٣١ كـــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢، علــى التعديــالت املقترحــة 
لقائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض احملـددة يف املرفـق ألـف هلـذا القـــرار واإلجــراءات املنقحــة 
املتعلقـة بتنفيـذ قائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض املبينـة يف املرفـق بـاء هلـــذا القــرار، بوصفــها 
أساسا للربنامج اإلنساين يف العراق املشار إليـه يف القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) والقـرارات األخـرى 

ذات الصلة؛ 
يقــرر أن يجــري اســــتعراضا دقيقـــا لقائمـــة الســـلع اخلاضعـــة لالســـتعراض  - ٢
واإلجراءات املتعلقة بتنفيذها بعد مضي فترة ٩٠ يوما من بداية الفترة احملددة يف الفقرة ١ مـن 
القرار ١٤٤٧ (٢٠٠٢) وكذلك قبل اية فترة الــ ١٨٠ يومـا احملـددة علـى هـذا النحـو، وأن 
يجـري اسـتعراضات منتظمـة ودقيقـة بعـد ذلـك، ويف هـذا الصـدد، يطلـب إىل اللجنـة املنشـــأة 
مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠) أن تســتعرض قائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض واإلجـراءات 
املتعلقة بتنفيذها كجزء مـن برنـامج عملـها العـادي وأن توصـي جملـس األمـن مبـا يلـزم إدخالـه 

على قائمة السلع اخلاضعة لالستعراض وعلى اإلجراءات من إضافات و/أو حذف؛ 
يوعز إىل األمني العـام أن يضـع، يف غضـون سـتني يومـا، معـدالت اسـتهالك  - ٣

ألغراض تنفيذ الفقرة ٢٠ من املرفق باء هلذا القرار؛ 
يناشد مجيع الدول أن تواصل التعـاون بـأن تقـدم يف حينـه طلبـات مسـتكملة  - ٤
فنيا وأن تصدر على سبيل االستعجال تراخيص االسترياد وأن تتخـذ سـائر التدابـري املناسـبة يف 
نطـاق اختصاصـها مـن أجـل كفالـة وصـول اإلمـدادات اإلنسـانية الـيت متـس احلاجـــة إليــها إىل 

السكان العراقيني يف أسرع وقت ممكن؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  - ٥
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املرفق ألف   
 نصوص التغيريات املقترحة لبنود قائمة السلع اخلاضعة لالستعراض 

 قسم املواد الكيميائية 
جيـم -١٠-٤-١٠: كميـــات األتروبــني جبرعــات تتجــاوز ٠,٦ ملليغــرام/ملليلــتر،  (١)
والرباليدوكسيم، والبرييدوستيغمني، وأمالح كل منـهما، واحملـاليل الطبيـة لنـتريت الصوديـوم، 

وثيوسلفات الصوديوم، اليت تتجاوز معدالت االستهالك املقررة. 
ألف –٥٢: أي فوسفيد غري عضوي.  (٢)

مالحظة: كميات الفوسفيدات املستخدمة مع شحنات احلبوب الغذائية ال تسـتلزم اسـتعراض 
شريطة أال تتجاوز املقادير ٢٠ غراما للطن املتري الواحد من احلبوب. 

ألــــف –٢، ألـــف –٦، ألـف –٧، ألـف- ٨، بــــاء –١، بـاء- ٢، بـاء –٣، بـاء –٨،  (٣)
باء –١٠، باء –١١، باء –١٢: يحذف القيد n = 1-3 من خمتلف البنود الكيميائية. 

مالحظة: فيما يتعلق باملواد الكيميائية املدرجة يف القائمة بـاء: حيثمـا تكـون n = 1-3، تعتـرب 
املادة الكيميائية حمظورة حيثما تكون n>3، حتال املادة الكيميائية لالستعراض. 

١-ألف-٤-(د): كميات من الكربون املنشط، الذي يكون قد اخترب وثبتت فعاليتـه  (٤)
فيما يتعلق بامتصاص مواد األسلحة الكيميائية. 

ـــة الفوســفاتية الــيت تتجــاوز مســتويات  ألـف-٥٢: كميـات مبيـدات اآلفـات العضوي (٥)
االستخدام املقررة لألغراض اإلنسانية. 

جيـم-١٠-٤-٦: املعـدات املصممـة لغـرض التخلـص مـن املـــواد الكيميائيــة الســامة  (٦)
كما يلي: 

معـدات اإلحـراق الـيت يزيـد متوسـط درجـة حـرارة غرفـة االحـتراق ـا عــن ٢٧٣ ١  (أ)
درجـة كلفـن (٠٠٠ ١ درجـة مئويـة) أو معـدات اإلحـراق احملفـز الـيت يزيـد متوســـط 

درجة حرارة غرفة االحتراق ا عن ٦٢٣ درجة كلفن (٣٥٠ درجة مئوية)؛ 
املعــدات، خــالف معــدات اإلحــراق املذكــورة يف (أ) الــيت تســتخدم تكنولوجيـــات  (ب)
التخلص إلزالة مسية املواد السامة، مبا يف ذلك، ودون االقتصار علي، عمليات معادلـة 
السـوائل، واالخـتزال الكيميـائي يف احلالـة الغازيـة، واألكســـدة املائيــة فــوق احلرجــة، 

واألكسدة الكيميائية املباشرة، ومذاوبة اإللكترونات، وعمليات أقواس البالزما. 
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(ب) – ١ - معدات معادلة السوائل، ونظم توريد النفايـات ومناولـة املـواد املصممـة 
خصيصا هلا، اليت تبلغ أحجـام مفاعالـا ٠,١٠٠ مـتر مكعـب (١٠٠ لـتر) أو أكـثر، 
وتكون فيها مجيع األسطح اليت تتالمس مباشرة مع املواد الكيميائيـة السـامة مصنوعـة 

من مواد مقاومة للتآكل. 
(ب) – ٢ - معدات االختزال الكيميـائي يف املرحلـة الغازيـة، ونظـم توريـد النفايـات 
ومناولة املواد املصممة خصيصا هلا، الـيت تبلـغ طاقـات الدفـق املسـتمر ـا فيمـا يتعلـق 
بالتخلص من املواد الكيميائية السـامة ٠,٠٥ مـتر مكعـب/سـاعة (٥٠ لـتر/سـاعة) أو 
أكثر، وتكون فيها مجيـع األسـطح الـيت تتالمـس مباشـرة مـع املـواد الكيميائيـة السـامة 

مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل. 
(ب) – ٣ - معـدات األكسـدة املائيـة فـوق احلرجـة، ونظـم توريـد النفايـات ومناولــة 
املواد املصممة خصيصا هلا، اليت تبلغ أحجام مفاعالا ٠,٠٥ متر مكعب (٥٠ لـترا) 
أو أكثر، وتكون فيها مجيع األسطح اليت تتالمس مباشرة مع املـواد الكيميائيـة السـامة 

مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل. 
(ب) – ٤ - معـدات األكسـدة الكيميائيـة املباشـرة، ونظـم توريـد النفايـات ومناولـــة 
املواد املصممة خصيصا هلا، اليت تبلـغ أحجـام مفاعالـا ٠,١٠٠ مـتر مكعـب (١٠٠ 
لتر) أو أكثر، وتكون فيها مجيـع األسـطح الـيت تتالمـس مباشـرة مـع املـواد الكيميائيـة 

السامة مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل. 
(ب) – ٥ - معدات مذاوبة اإللكترونـات، ومعـدات توريـد النفايـات ومناولـة املـواد 
املصممة خصيصا هلا، اليت تبلغ أحجام مفاعالا٠,١٠٠ مـتر مكعـب (١٠٠ لـتر) أو 
أكثر، وتكون فيها مجيـع األسـطح الـيت تتالمـس مباشـرة مـع املـواد الكيميائيـة السـامة 

مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل. 
(ب) – ٦ - معدات أقواس البالزما، ونظم توريـد النفايـات ومناولـة املـواد املصممـة 
خصيصـا هلـا، الـيت تبلـغ طاقـات الدفـق املسـتمر ـا فيمـا يتعلـق بـــالتخلص مــن املــواد 
الكيميائية السامة ٠,٠٥ متر مكعـب/سـاعة (٥٠ لـتر/سـاعة) أو أكـثر، وتكـون فيـها 
مجيـع األسـطح الـيت تتالمـس مباشـرة مـع املـواد الكيميائيـة السـامة مصنوعـة مـن مــواد 

مقاومة للتآكل. 
البندان ��٧ و ��٨ يف قائمة املواد املشمولة مبصطلـح �مقاومـة للتـآكل�: ��٧النيكـل  (٧)
أو األشــابات احملتويــة علــــى أكـــثر مـــن ٤٠ +/-٢ يف املائـــة بـــالوزن مـــن النيكـــل 
 ،DIN2.4375 ،ASTMB-127 ،ASME SB164-B ،AMS 4675 ،400 مثـل األشـابه)
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 ،Inconel 600 ،UNS NO4400 ،K500 ،Monel ،Hastelloy ،IN60 ،FM60 ،EN60

Colmonoy Nr.6)؛ ��٨ األشــابات احملتويــــة علـــى أكـــثر مـــن ٢٥ +/-٢ يف املائـــة 

بـــالوزن مـــن النيكـــل و ٢٠ +/-٢ يف املائـــة مـــــن الكــــروم و/أو النحــــاس (مثــــل 
 ،Monel 67 ،Inconel 800 ،IN 732 X ،EniCu-7 ،Cunifer 30Cr ،825 األشـــابه

CP40 ،904L ،UNS C71900 ،Nicrofer 3033 ،Monel WE 187)؛ 

جيم-١٠-٤-١١: كميات حماقن حمركات السيارات اليت تتجاوز معدل االسـتهالك  (٨)
املقرر. 

جيـم-١٠-٤-٢: مضخـات مقاومـة للتـآكل ذات موانـع متعـددة للتسـرب، بوسـائل  (٩)
إدارة معلبـة أو مغنطيسـية، أو منفاخيـة أو رقيـة، أو مضخـات أنبوبيـــة ذات فجــوات متدرجــة 
(مبـا يف ذلـك املضخـات املتمعجـة أو الدرفيليـة الـيت تنحصـر مقاومـــة التــآكل ــا يف األنــابيب 
املرنة) تبلغ طاقة الدفق القصوى هلا احملددة من جهـة الصنـع ٠,٠١ مـتر مكعـب يف الدقيقـة أو 
أكثر يف ظروف درجة احلـرارة املعياريـة (٢٩٣ درجـة كلفـن) والضغـط املعيـاري (١٠١,٣٠ 

كيلو باسكال). 
مضخات تفريغ مقاومة للتآكل جتاوز طاقة الدفق القصوى هلا احملددة مـن جهـة الصنـع ٠,٠٨ 
متر مكعب يف الدقيقـة حتـت ظـروف درجـة احلـرارة املعياريـة (٢٩٣ درجـة كلفـن) والضغـط 

املعياري (١٠١,٣٠كيلو باسكال) واملكونات التالية: 
العنفات 
األغلفة 

جيـم-١٠-٤-٤: صمامـات مقاومـة للتـآكل يبلـغ قطرهـــا الداخلــي األصغــر ١٢,٥  (١٠)
ملليمترا أو أكثر واملكونات التالية: 

األجزاء املبتلة من الصمامات   
 قسم املواد البيولوجية: 

(١) ١٢: كميات السيربوفلوكساسني، والدوكسيسـيكلني، واجلنتاميسـني، والستربتوميسـني، 
اليت تتجاوز معدالت االستهالك املقررة. 

(٢) ٢-٥: معدات التعقيم املصممـة لتعقيـم املـواد املعديـة، الـيت يبلـغ حجمـها الداخلـي ١,٠ 
متر مكعب أو أكثر واملكونات التالية: 

األبواب 
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موانع التسرب من األبواب 
(٣) ٣-٣: رجاجـات مداريـة أو تردديـة تتجـاوز السـعة الكليـة لقواريرهـا ٢٥ لـترا، مصممــة 

لالستخدام مع املواد البيولوجية. 
ــواد  حضانـات رجاجـة تتجـاوز السـعة الكليـة لقواريرهـا ٢٥ لـترا، مصممـة لالسـتخدام مـع امل

البيولوجية. 
(٤) ٥: كميات أوساط اإلمنـاء أو أوسـاط اسـتزراع اخلاليـا، املسـتنبطة علـى هيئـة مسـاحيق، 

اليت تتجاوز املستويات املقررة لالستخدام يف األغراض اإلنسانية. 
كميات أوساط اإلمناء أو أوساط استزراع اخلاليـا، املسـتنبطة علـى هيئـة سـوائل مركـزة، الـيت 

تتجاوز املستويات املقررة لالستخدام يف األغراض اإلنسانية. 
مستخلص مخرية من الدرجة امليكروبية. 

مصل بقري جنيين من املستوى الصاحل الستزراع اخلاليا. 
(٥) ٤ -١: أجهزة فصل (أو أجهزة تصفية) تعمل بالطرد املركـزي مصممـة لالسـتخدام مـع 
ـــترا يف الســاعة أو أكــثر  املـواد البيولوجيـة وصاحلـة للتشـغيل املسـتمر مبعـدل تدفـق قـدره ٢٠ ل

والدوارات املصممة خصيصا هلا. 
ـــثر،  (٦) ٤-٢: أجـهزة طـرد مركـزي تعمـل بنظـام الدفعـات سـعة دواراـا ١٠ لـترات أو أك

مصممة لالستخدام مع املواد البيولوجية. 
(٧) ١١: معدات للتغليف الدقيق للكائنات احلية اهريـة والتوكسـينات الـيت تـتراوح أحجـام 
جسـيماا مـن ١ إىل ١٥ ميكرونـا، مبـا يف ذلـك مكثفـات البلمـرة البينيـــة وفواصــل األطــوار، 
ــــني  ومــواد مثــل البوليمــر املختلــف حلمــض اللكتيــك - محــض الغاليكوليــك، والبــويل ايثلي
غاليكول ٠٠٠ ٦، واملواد احلويصلية مثل الفوسفاتيديل كولني واهلالميات املائيـة مثـل البـويل 

فينيل كحول والبويل هيدروكسي إيثيل ميثاكريليت، وكريات األغاروس اهرية اهلالمية. 
(٨) ١٤: مكابس الترشيح واففات الربميلية الصاحلة لالستخدام مع املواد البيولوجية. 

(٩) ١٣: مواد مثل راتينجات التبادل األيوين، وراتينجات ترشيح اهلالميات ألغراض الفصـل 
الكرومـاتوغرايف العمـودي، وراتينجـات الفصـل الكرومـاتوغرايف اإللفـي املسـتخدمة ألغـــراض 

فصل التوكسينات أو تنقيتها. 
(١٠) ١-٢-١٤: فريوسـات هنتـــان؛ ١-٢-٥٣: فــريوس مــرض التكتــل اجللــدي. (ويعــاد 

ترقيم مجيع البنود األخرى). 
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ـــذر  (١١) ٧-٢: نـاثرات اهلبـاء (غـري وسـائل الـرش أو ذر الضبـاب مـن الطـائرات) الصاحلـة ل
اهلباء الذي يبلغ متوسط احلجم النهائي جلسيماته ١٥ ميكرونا أو أقل مبعدل دفق يتجاوز لـترا 
ـــات مــن املــادة اجلافــة يف الدقيقــة  واحـدا مـن املعلـق السـائل يف الدقيقـة الواحـدة أو ١٠ غرام

الواحدة واملكونات التالية: 
صهاريج الرش 

املضخات املعتمدة 
فوهات الرش 

مالحظة: ال يشمل هذا البند مطفآت احلرائق العاملة باملساحيق اجلافة. 
 

 قسم القذائف 
(١) ٢-١: أغلفـة احملركـات الصاروخيـة ومعـــدات إنتاجــها، مبــا يف ذلــك التبطــني الداخلــي 
والعزل والفوهات، والتكنولوجيـا ومرافـق اإلنتـاج ومعـدات اإلنتـاج املتعلقـة ـا، مبـا يف ذلـك 
مكنات اللحام ذات التحكم احلاسويب، ومعدات االختبار غري اإلتاليف القادرة علـى اسـتخدام 
املوجــات فــوق الصوتيــة أو األشــعة الســينية لفحــص حلامــات احملركــات/أغلفــة احملركـــات؛ 

واحملركات، مبا يف ذلك أجهزة تنظيم االحتراق، واملكونات املتعلقة ا. 
(٢) ٨-٣-١-٢: أجـهزة التيودوليـت الـيت يبلـغ مسـتوى دقتـها ١٥ ثانيـة قوسـية أو يتجـــاوز 

ذلك. 
(٣) ٤-٢-٣: (أ) الطواحـني العاملـة بطاقـة املوائـع والصاحلـة لالسـتخدام يف جـرش أو طحــن 
بــريكلورات األمونيــوم، أو RDX، أو HMX، والطواحــني املطرقيــــة والدســـارية واملكونـــات 

التالية: 
األغلفة 

املطارق/السنادين 
(ب) املعـدات القـادرة علـى تصغـري حجـم اجلســـيمات الناجتــة عــن ذلــك إىل أقــل مــن ٤٠٠ 

ميكرون. 
(٤) ٥-٢ و ٥-٣-١ (أ) و ٥-٤ (أ): تعدل بنود القذائف حبيث حتذف عبـارة �واملصممـة 

لتستخدم يف منظومات املالحة بالقصور الذايت أو يف منظومات التوجيه جبميع أنواعها�. 
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(٥) ٩-١-٣: منــاضد/منصــــات االختبـــار القـــادرة علـــى حتمـــل الصواريـــخ أو احملركـــات 
الصاروخية العاملة بالوقود الدفعي الصلب أو السائل الـيت تتجـاور قـوة دفعـها ١٠ كيلونيوتـن 
(٢٤٨ ٢ رطال)، أو القادرة على قيـاس مركُبـة واحـدة أو أكـثر مـن مركّبـات الدفـع احملوريـة 
الثـالث، مـــع قطــع الغيــار واملعــدات واملكونــات املرتبطــة ــا (مثــل خاليــا احلمــل، أجــهزة 

االستشعار االختبارية). 
٩-١-٣-١: خاليـــا احلمـل القـــادرة علـى قيـــاس ٨ كيلونيوتـن (٠٠٠ ٢ رطـــل) أو أكــثر. 
٩-١-٣-٢: احملــــواالت الضغطيــــة القــــادرة علــــى قيــــاس ٧٥٠ ٢ كيلوباســـــكال (٤٠٠ 

رطل/بوصة مربعة) أو أكثر. 
 

 قسم املواد التقليدية 
(١) ٧-باء-٤: مشوشات النظام الساتلي العاملي للمالحة، أو مولدات اإلشـارات يف النطـاق 
املوجي للنظام الساتلي العـاملي للمالحـة، أو أجـهزة حماكـاة األشـكال املوجيـة/الشـفرة اخلاصـة 
بالنظام الساتلي العاملي للمالحة، أو معدات اختبـار أجـهزة االسـتقبال العاملـة يف إطـار النظـام 

الساتلي العاملي للمالحة. 
(٢) ٩-ألـف-١٣-(أ): مقطـورات/شـاحنات حتميـل منخفضـة (ارتفاعـها ١,٢ مـتر أو أقـــل) 
تبلغ محولتها ٢٠ طنا متريا أو أكثر؛ وعـرض سـطح احلمولـة ٢,٠ مـتر أو أكـثر، مبـا يف ذلـك 
املركبـات املـزودة بـأي متديـدات وهـــي منشــورة متامــا؛ وقطــر عمــود االرتكــاز ٢,٥ بوصــة 
أو أكثر؛ ومزودة بثالثـة حمـاور أو أكـثر، وحجـم اإلطـارات ٢٠٠ ١  x ٢٠ أو أكـثر . وقـد 

يكون موصوال ا أو ال يكون موصوال ا جرار أو مقصورة. 
(٣) ٥-ألـــف-١-(ب)-٧: (ب) معـــدات ومنظومـــات اإلرســـال الســـلكي والالســــلكي، 
واملكونـات والتوابـع املصممـة خصيصـا هلـا، الـيت يكـون هلـــا أي مــن اخلصــائص أو الوظــائف 

أو املميزات التالية: 
٧- معـدات السـلكية تسـتخدم تقنيـــات �النطاقــات املوجيــة الفائقــة االتســاع ذات 
ـــزودة بشــفرات لتســيري القنــوات أو ختليــط اإلشــارات ميكــن  التضمـني الزمـين�، وم

للمستعمل برجمتها. 
٥-ألــف-٢-(أ): نظــم، ومعــدات، و �جتميعــات إلكترونيــة� خمصصــة لتطبيقــات حمـــددة، 
ووحــدات جتميعيــة، ودوائــر متكاملــة، ألغــراض أمــن املعلومــات، كمــا يلــي، واملكونــــات 

احلاسوبية األخرى املصممة خصيصا هلا: 
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٥-ألــف-٢-(أ)-٩: مصممــة أو معدلــة حبيــث تســتخدم تقنيــــات شـــفرية لتوليـــد 
شفرات لتسيري القنوات أو ختليط اإلشارات يف نظم �النطاقات املوجية الفائقـة االتسـاع ذات 

التضمني الزمين�. 
(٤) ٧-ألف-٣: منظومات املالحة اليت تعمـل بـالقصور الـذايت واملعـدات واملكونـات العاملـة 

بالقصور الذايت املصممة هلا: 
ـــي  منظومــات املالحــة الــيت تعمــل بــالقصور الــذايت (ذات احملوريــن أو بالشــد الطوق أ -
الســفلي)، واملعــدات العاملــة بــالقصور الــذايت واملصممــة �للطــائرات� أو املركبــات الربيــة 
أو �املركبات الفضائية� ألغـراض حتديـد الوضـع أو التوجيـه أو التحكـم، الـيت يكـون هلـا أي 

من اخلصائص التالية، واملكونات املصممة هلا: 
ــــم البنـــد ٧-ألـــف-٣-(أ) احلـــايل يف قائمـــة الســـلع اخلاضعـــة  (إعــادة ترقي أ-١

لالستعراض) 
(إعــادة ترقيـــم البنـــد ٧-ألـــف-٣(ب) احلـــايل يف قائمـــة الســـلع اخلاضعـــة  أ-٢

لالستعراض) 
املنظومات اهلجينة للمالحة بالقصور الذايت، املدجمـة مـع نظـام سـاتلي عـاملي للمالحـة  ب -
(نظم ساتلية عاملية للمالحة) أو مع نظام (نظم) �للمالحة اإلسنادية املعتمدة علـى البيانـات� 
ألغراض حتديد الوضع أو التوجيه أو التحكم، فيما بعـد احملـاذاة العاديـة، الـيت تكـون دقتـها يف 
حتديـد املوقـع املالحـي ملنظومـة املالحـة بـالقصور الـذايت، بعـد فقــدان النظــام الســاتلي العــاملي 
للمالحة أو نظام املالحـة اإلسـنادية املعتمـدة علـى البيانـات لفـترة تصـل إىل ٤ دقـائق، مقيسـة 

باخلطأ الدائري احملتمل، أقل (أفضل) من ١٠ أمتار. 
(٥) ٥-ألف-١-(ب)-٨: معدات/نظم االعتراض الالسلكي/حتديد االجتاه الالسلكي. 

(٦) ٥-ألـف-١-(ب)-٧: معـدات إرســـال ألغــراض البــث (اإلذاعــي أو التلفزيــوين مثــال) 
ـــترددات  تعمـل يف النطـاق الـترددي ٠,٥-٥٠٠ ميغـاهرتز (نطاقـات البـث املمتـدة مـن حـيز ال
املتوسـطة إىل حـيز الـترددات فـوق العاليـة) وتتجـــاوز مســتويات قــدرة خرجــها ١ كيلــوواط 

(جذر متوسط املربعات). 
(٧) ١-ألــف-٦: مــواد األنــابيب اجلزيئيــة الكربونيــة؛ ١-بــاء-٤: املعــدات أو املنظومـــات 

اهرية السربية املاسحة؛ ١-هاء-٣: تكنولوجيا األنابيب اجلزيئية الكربونية. 
(٨) ٧-ألـف-٨: أجــهزة حماكــاة الطــريان الكاملــة احلركــات/منظومــات التدريــب اخلاصــة 

بطائرات النقل املدنية. 
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(٩) ٩-ألف-١٣-(ب): الشاحنات اليت تتوافـر ـا أي مواصفـات عسـكرية (مثـل التدريـع، 
و/أو التقويــة ضــد النبضــــات الكهرمغنطيســـية، و/أو وســـيلة قيـــادة إضافيـــة مســـتقلة، و/أو 
منظومـات سـاتلية عامليـة للمالحـــة، و/أو مشوشــات للنظــم الســاتلية العامليــة للمالحــة، و/أو 
أجهزة للرؤية الليلية) أو الشاحنات الـيت يتوافـر ـا أي مـن املواصفـات التاليـة: إمكانيـة الدفـع 
بكل العجالت، أو مقدار احلمولة ٢٠ طنا أو أكــثر، أو هيكـل مقـوى، أو قـدرة احملـرك ٣٧٠ 
حصانـا أو أكـثر، أو النفـخ املركـــزي لإلطــارات، أو إطــارات صاحلــة للســري دون أن تكــون 
منفوخة و/أو شبه هوائية، أو وسائل مستقلة لضبط االســتواء/املوازنـة. أمـا هيـاكل الشـاحنات 
املـزودة بأجـهزة رفـع هيدروليـة تتجـاوز ٨ أطنـــان أو الصاحلــة ألن يوصــل ــا معــدات مثــل 
الروافـع واألونـاش واحلفــارات ووســائل صيانــة اآلبــار، فتــدرج علــى أــا أصنــاف خاضعــة 

لالستعراض. 
٩-ألف-١٣-(ج): اإلطارات البالغ قياسها ١٦ طبقـة أو أكـثر أو اإلطـارات البـالغ حجمـها 

١٠,٠٠ x ٢٠ اليت يكون سطحها احمليطي ال اجتاهيا وصاحلا للسري خارج الطرق املمهدة. 
٩-باء-١١: القوالب املصممة إلنتاج اإلطارات احملددة يف ٩-ألف-١٣(ج). 

٣-هاء-٣-(ز): �تكنولوجيا� أخرى ألغراض �استحداث� أو �إنتاج� ما يلي:  (١٠)
صمامات مفرغة إلكترونية تعمل عند ترددات تبلغ ٣١ غيغاهرتز أو أكثر.  (ز)

٨-ألـف-١-(ي): قـوارب العمـل/القـوارب السـريعة، أيـا كـان مبناهـا، الـيت يتجـاوز  (١١)
طوهلا الكلي ١٥ مترا، وتستطيع أن تبلغ سرعة تتجاوز ٢٠ عقدة عندما تكون حمملـة حبمولـة 

مقررة تتجاوز ١,٥ طن، أو 
قـوارب العمـل/القـوارب السـريعة، أيــا كــان مبناهــا، الــيت يتجــاوز طوهلــا الكلــي ١٥ مــترا، 
وتستطيع أن تبلغ سـرعة تتجـاوز ٢٠ عقـدة، وتكـون جمـهزة مبضخـات مائيـة مقاومـة للتـآكل 

وفوهات نفث مقاومة للتآكل ألغراض إطفاء احلرائق، أو 
قـوارب العمـل/القـوارب السـريعة، أيــا كــان مبناهــا، الــيت يتجــاوز طوهلــا الكلــي ١٥ مــترا، 
وتستطيع أن تبلغ سرعة تتجاوز ٢٠ عقـدة، وتكـون جمـهزة أو صاحلـة للتجـهيز (يعـرف ذلـك 
بوجود حيز خال أو مقوى على سطح القارب يكون علـى هيئـة مربـع طـول ضلعـه مـتران أو 
أكثر، أو تكون مسـاحته ٤ أمتـار مربعـة أو أكـثر) مبرفـاع أو مرفاعـات بطاقـة محـل تبلـغ طنـا 

متريا واحدا أو أكثر. 
ــــد ٦-ألـــف-٨ اســـتعراض  … مالحظــة: … ال يقتضــي البن ٦-ألــف-٨: الــرادار:  (١٢)

ما يلي: … (د) رادار األرصاد اجلوية. 
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حيذف البند الفرعي  �(د)� من مالحظة االستثناء املشار إليها أعاله. 
٦-ألـف-٨-(أ): مجيـع معـــدات الــرادار احملمولــة جــوا واملكونــات املصممــة خصيصــا هلــا، 

وال تشمل أجهزة الرادار املصممة خصيصا لرصد األحوال اجلوية …�. 
حتذف �… أجهزة الرادار املصممة خصيصا لرصد األحوال اجلوية، أو …�. 

�مالحظـة: ال يقتضـي البنـد ٦-ألـف-٨-ك اسـتعراض معـدات االستكشـاف وحتديـد املــدى 
الضوئية املصممة خصيصا ألغراض املسح أو ألغراض رصد األحوال اجلوية�. 

حيذف �… أو ألغراض رصد األحوال اجلوية …�. 
٦-ألـف-٩: املعـدات أو املنظومـــات، واملكونــات املصممــة أو املكيفــة مــن أجلــها، 

املخصصة ألغراض الرصد والنمذجة واحملاكاة و/أو التنبؤ يف جمال األرصدة اجلوية. 
٦-باء-٩: معدات االختبار والفحـص و �اإلنتـاج� املتعلقـة بـاملعدات واملنظومـات، 
واملكونــــــات املصممة أو املكيفـــــة من أجلـــــــها، اليت يتعـني اسـتعراضها طبقـا للبنـد 

٦-ألف-٩. 
٦-دال-٤: �برجميات� ألغراض االستعمال يف جمال األرصاد اجلوية. 

٦-دال-٤-(أ) �برجميات� ألغراض �اسـتحداث�، أو �إنتـاج�، أو �اسـتخدام� 
املعـــــدات أو املنظـــــومات اليت يتعــــــني استعراضها طبقـا للبنـد ٦-ألـف-٩ أو البنـد 

٦-باء-٩. 
٦-دال-٤-(ب): �برجميات� مصممة أو مكيفة ألغـراض النموذجـة أو احملاكـاة يف 

جمال األرصاد اجلوية. 
٦-هـاء-٤: �تكنولوجيـا�، وفقـا للمالحظــة العامــة بشــأن التكنولوجيــا، ألغــراض 
�استخدام� األصناف اليت يتعني اسـتعراضها طبقـا للبنـود ٦-ألـف-٩ أو ٦-بـاء-٩ 

أو ٦-دال-٤.    
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املرفق باء   
 إجراءات قائمة السلع اخلاضعة لالستعراض  

S ومجيـــع  حتـل اإلجـراءات التاليـة حمـل الفقـرات ٢٩ إىل ٣٤ مـن الوثيقـة *1996/636/ - ١
ـــرات ١٧  اإلجـراءات القائمـة األخـرى وال سـيما لتنفيـذ األحكـام ذات الصلـة الـواردة يف الفق
و ١٨ و ٢٥ من القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) املتصلة بتجهيز الطلبات املقرر متويلها مـن حسـاب 

الضمان املنشأ عمال بالفقرة ٧ من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥). 
حتيـل الـدول املصـدرة، عـن طريـق البعثـات الدائمـة، أو البعثـات املراقبـة، أو وكــاالت  - ٢
األمم املتحدة وبراجمها، إىل مكتب برنامج العراق كل طلب (�إخطار أو طلب مقدم لشـحن 
سلع إىل العراق�، بالصيغة املرفقة ذه اإلجراءات، املشار إليـها فيمـا يلـي بلفظـة �الطلـب�) 
لبيع أو توريد سلع أو منتجات إىل العراق، يتضمن خدمـات الزمـة لدعـم توريـد هـذه السـلع 
واملنتجات إىل العراق، وميـول مـن حسـاب الضمـان املنشـأ عمـال بـالفقرة ٧ مـن القـرار ٩٨٦ 
(١٩٩٥). ويتضمـن كـل طلـب املواصفـات الفنيـة الكاملـة علـى النحـو املطلـوب يف اســـتمارة 
الطلـب املوحـد والترتيبـات املربمـة، (كـالعقود مثـال)، ومعلومـات أخـرى ذات صلـة، مبـا فيــها 
ما إذا كان الطلب يتضمن أي صنف (أو أكثر) مشمول بقائمة السلع اخلاضعـة لالسـتعراض، 
إن كان ذلك معروفا، لتقرير ما إذا كان الطلب يتضمن صنفـا مشـارا إليـه يف الفقـرة ٢٤ مـن 
القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) مـن حيـث صلتـه بالسـلع واملنتجـات العسـكرية أو السـلع أو املنتجــات 

ذات الصلة باألغراض العسكرية املشمولة بقائمة السلع اخلاضعة لالستعراض. 
يقوم مكتب برنـامج العـراق باسـتعراض وتسـجيل كـل طلـب يف غضـون عشـرة أيـام  - ٣
عمل. وجيوز للمكتب، يف حالة وجود طلـب غـري مكتمـل فنيـا، أن يطلـب معلومـات إضافيـة 
قبل إحالة الطلب إىل جلنة األمم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة. وإذا قـرر املكتـب أن املعلومـات املطلوبـة مل تقـدم يف غضـون ٩٠ يومـا، يعتـرب الطلــب 
ـــدمي  خــامال مــن ناحيــة املــوّرد وال يتخــذ أي إجــراء إضــايف بشــأن الطلــب إىل أن جيــري تق
املعلومات. وإذا مل ترد املعلومات املطلوبة يف غضون ٩٠ يوما أخرى، يسقط الطلب. وخيطـر 
مكتب برنامج العراق البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب خطيا بـأي تغيـري يف وضـع 

الطلب. وحيدد املكتب موظفا يكون مبثابة جهة االتصال بشأن كل طلب. 
بعد قيام مكتب برنامج العراق بتسجيل الطلب، يقوم خرباء تقنيـون مـن جلنـة الرصـد  - ٤
ـــب لتحديــد مــا إذا كــان  والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بتقييـم كـل طل
ـــرة ٢٤ مــن القــرار ٦٨٧ (١٩٩١) مــن حيــث صلتــه  يتضمـن أي صنـف مشـار إليـه يف الفق
بالســلع واخلدمــات العســكرية أو الســلع أو املنتجــات ذات الصلــــة بـــاألغراض العســـكرية، 
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املشـمولة بقائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض (�صنـف (أو أكـثر) مـن أصنـاف قائمـة الســلع 
اخلاضعـة لالسـتعراض�). وجيـوز للجنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذرية، حسب ما يـتراءى هلمــا، ورهنـا مبوافقـة اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١، إصـدار 
توجيهات بشأن فئات الطلبات اليت ال تتضمن أي صنف (أو أكثر) مشمول بـالفقرة ٢٤ مـن 
القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) مـن حيـث صلتـه بالسـلع واخلدمـات العسـكرية أو السـلع أو املنتجــات 
ذات الصلة باألغراض العسكرية املشمولة بقائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض. وجيـوز للجنـة 
الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدوليــة للطاقـة الذريـة ومكتـب برنـامج العـراق، بالتشـاور 
ـــى  فيمـا بـني هـذه اجلـهات، حتديـد اإلجـراء الـذي جيـوز للمكتـب مبوجبـه أن يقيــم ويوافـق عل

الطلبات اليت تندرج، استنادا إىل هذه التوجيهات، ضمن تلك الفئات. 
وتدون جلنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف سـجالما 
املعلومات املتعلقة بالطلبات املذكـورة يف الفقـرات الفرعيـة األوىل والثانيـة والثالثـة أدنـاه، دون 
مسـاس باسـتعراض هـذه الطلبـات طبقـا هلـذه اإلجـراءات، وينبغـي أن ختضـع هـــذه املعلومــات 
لالستعراض، مع االستعراضات اليت جترى لقائمة السلع اخلاضعة لالسـتعراض وإجراءاـا علـى 

النحو املبني يف الفقرة ٢ من هذا القرار، وذلك يف احلاالت التالية: 
إذا تضمن طلب ما معلومات عـن صنـف خـاضع لالسـتعراض مـن قبـل جلنـة  أ -
الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ميكـن اسـتخدامه يف 
منظومات أسلحة الدمـار الشـامل أو منظومـات القذائـف، أو ميكـن أن يزيـد 

القدرات العسكرية التقليدية؛  
أو إذا أظهر االستعراض التقين الـذي جتريـه لطلـب مـا جلنـة الرصـد والتحقـق  ب -
والتفتيــش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة غموضــا بشــأن مــا إن كــــانت 
املواصفات التقنية ألي صنف مـدرج يف هـذا الطلـب جتعلـه ضمـن األصنـاف 

املشمولة بقائمة السلع اخلاضعة لالستعراض؛  
أو إذا تقـرر مـن التقييـم التقـين الـذي جتريـه لطلـب مـا جلنـة الرصـد والتحقـــق  ج -
ـــة أي صنــف مــدرج يف  والتفتيـش أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن كمي
الطلب تتجاوز االحتياجات املرتبطة عادة باالستخدام النهائي املـدين، واعتـرب 

أن هلذا الصنف تطبيقات عسكرية حمتملة. 
بصرف النظر عن املوافقة الصادرة على طلب ما على النحـو املبـني يف الفقـرة  د -
الفرعيــة الثالثــة أعــاله، جيــوز للجنــة اجلــزاءات أن تطلــب أن يعلــل العـــراق 
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ما يبدو أنه تكديس لصنف ما عن طريق املشتريات من هذا الصنف، وجيـوز 
هلا أن تطلب إجراء حتقيق مستقل من جانب مكتب برنامج العراق. 

وبوجه عام، وعندمـا يتبـني ملكتـب برنـامج العـراق وجلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، مـن خـــربة تنفيــذ كــل مــن القــرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢) وهــذا 
ـــة تيســري تدفــق الســلع  القـرار، أن مثـة ضـرورة لتعديـل قائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض بغي
اإلنسانية إىل العراق، يوصي مكتب برنامج العراق وجلنة الرصد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة بإدخـال التعديـالت املناسـبة كـي ينظـر فيـها الـس يف سـياق عمليــات 

االستعراض املنتظمة لقائمة السلع اخلاضعة لالستعراض وإجراءاا. 
يـحظـر بيع أو توريد السلع واخلدمات العسكرية إىل العـراق مبوجـب الفقـرة ٢٤ مـن  - ٥
ـــتعراض طبقــا لقائمــة الســلع اخلاضعــة لالســتعراض.  القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) وال ختضـع لالس
وللنظر يف السلع واخلدمات املزدوجة االستخدام املشار إليـها يف الفقـرة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ 
(١٩٩١)، ينبغي للجنة الرصد والتحقق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن تتنـاول 

هذه السلع واخلدمات عمال بالفقرة ٩ من هذه اإلجراءات. 
لدى استالم الطلب املسجل من مكتب برنامج العراق، تـمـهـل جلنة الرصـد والتحقـق  - ٦
والتفتيـش و/أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة عشـرة أيـام عمــل لتقييــم الطلــب علــى النحــو 
املنصوص عليه يف الفقرتني ٤ و ٥. ويف حالة عدم اختاذ جلنة الرصــد والتحقـق والتفتيـش و/أو 
ـــب  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أي إجـراء يف غضـون فـترة أيـام العمـل العشـرة، يــعترب الطل
موافقا عليه. وجيوز للجنة الرصد والتحقـق والتفتيـش و/أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، يف 
سـياق إجـراء التقييـم التقـين علـــى النحــو املنصــوص عليــه يف الفقرتــني ٤ و ٥ أعــاله، طلــب 
معلومات إضافية من البعثة أو وكالة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب. وينبغـي للبعثـة أو وكالـة 
األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب أن تقـدم املعلومـات اإلضافيـة املطلوبـــة يف غضــون فــترة مدــا 
٩٠ يومـا. ومتــى تلقـت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش و/أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
املعلومـات املطلوبـة، تـمهــل جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش و/أو الوكالـة عشـرة أيـــام عمــل 

لتقييم الطلب مبوجب اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني ٤ و ٥. 
ــــة الذريـــة  إذا قــررت جلنــة الرصــد والتحقــق والتفتيــش و/أو الوكالــة الدوليــة للطاق - ٧
ـــب مل تقــدم املعلومــات اإلضافيــة املطلوبــة يف  أن البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطل
غضون فترة الــ ٩٠ يوما املنصوص عليها يف الفقرة ٦ أعاله، يعترب الطلـب خـامال مـن جـانب 
املورِّد وال يـتخذ أي إجراء إضايف بشأن الطلـب إىل أن جيـري تقـدمي املعلومـات. وإذا مل تقـدم 
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املعلومات املطلوبة يف غضون ٩٠ يوما أخرى، يسقط الطلب. وخيطر مكتـب برنـامج العـراق 
البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب خطيا بأي تغيري يف وضع الطلب. 

إذا قـررت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـــش و/أو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن  - ٨
الطلـب يتضمـن أي صنـف مشـار إليـه يف الفقـرة ٢٤ مـن القـــرار ٦٨٧ (١٩٩١) مــن حيــث 
صلته بالسلع واملنتجات العسكرية، يعترب الطلب غري مستوٍف للشروط الالزمة للموافقـة علـى 
البيـع أو التوريـد إىل العـراق. وتقـدم جلنـــة الرصــد والتحقــق والتفتيــش و/أو الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية إىل البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمـة للطلـب تعليـال خطيـا هلـذا القـرار، عـن 

طريق مكتب برنامج العراق. 
إذا قـررت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـــش و/أو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن  - ٩
الطلب يتضمن أي صنف أو أصناف مشـمولة بقائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض، يتعـني أن 
تقوما على الفور، عن طريق مكتـب برنـامج العـراق، بـإبالغ ذلـك إىل البعثـة أو وكالـة األمـم 
املتحدة املقدمة للطلب. وعمال بـالفقرة ١١ أدنـاه، يقـوم مكتـب برنـامج العـراق، إذا مل يصـل 
ـــة  يف غضـون عشـرة أيـام عمـل طلـب إلعـادة النظـر مـن البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدم
للطلب، بإحالة الطلـب الـذي يتضمـن الصنـف أو األصنـاف املشـمولة بقائمـة السـلع اخلاضعـة 
لالسـتعراض إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١ لتقييـم مـا إذا كـان جيـوز بيــع أو توريــد 
الصنـف أو األصنـاف املشـمولة بقائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض إىل العـراق. وتقــدم جلنــة 
الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل اللجنة املنشأة مبوجــب القـرار 
٦٦١، عـن طريـق مكتـب برنـامج العـراق، تعليـال خطيـا لقرارهـا. وفضـــال عــن ذلــك، يقــدم 
مكتـب برنـامج العـراق و/أو جلنـة الرصـــد والتحقــق والتفتيــش و/أو الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريـة، بنـاء علـى طلـب البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـــب، إىل اللجنــة املنشــأة 
مبوجب القرار ٦٦١ تقييما وافيا وشـامال لآلثـار اإلنسـانية واالقتصاديـة واألمنيـة املترتبـة علـى 
املوافقـة علـى الصنـف أو األصنـــاف املشــمولة بقائمــة الســلع اخلاضعــة لالســتعراض أو علــى 
رفضها، مبا يف ذلك صالحية كامل العقد الذي يرد فيه الصنف أو األصنــاف املشـمولة بقائمـة 
السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض وخطـر حتويـــل الصنــف أو األصنــاف إىل األغــراض العســكرية. 
وينبغي للتقييم املقدم من مكتب برنامج العراق إىل اللجنة أن حيال بالتوازي أيضا مـن املكتـب 
إىل البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب. ويقــوم املكتـب علـى الفـور بإخطـار منـدويب 
األمـم املتحـدة املختصـني بـالعثور يف الطلـب علـى صنـف (أو أكـثر) مـــن األصنــاف املشــمولة 
بقائمة السلع اخلاضعة لالستعراض وعدم جواز بيع أو توريد ذلك الصنـف أو تلـك األصنـاف 
املشمولة بقائمة السلع اخلاضعة لالستعراض إىل العراق ما مل يبلِّـغ مكتـب برنـامج العـراق بـأن 
اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتـني ١١ أو ١٢ أسـفرت عـن املوافقـة علـى بيـع أو توريـد 
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الصنف املشمول بقائمة السلع اخلاضعة لالستعراض إىل العراق. وتـعترب األصنـاف األخـرى يف 
الطلـب، املقـرر أـا غـري مشـمولة بقائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض، موافقــا علـى بيعــها أو 
توريدهـا إىل العـراق، وجيــري، حســب مــا يــتراءى للبعثــة أو وكالــة األمــم املتحــدة املقدمــة 
للطلب، ومبوافقة األطراف املتعاقدة، جتهيزها وفقا لإلجراء الوارد يف الفقرة ١٠ أدنـاه. وجيـوز 
إصدار كتاب املوافقة ذي الصلة بالنسبة لألصناف املوافق عليها بناء علـى طلـب مـن البعثـة أو 

وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب. 
إذا قـررت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـــش و/أو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن  - ١٠
الطلـب ال يتضمـن أي صنـف مـن األصنـاف املشـار إليـها يف الفقـــرة ٤ أعــاله، يقــوم مكتــب 
ـــة أو وكالــة األمــم  برنـامج العـراق علـى الفـور بـإبالغ ذلـك خطيـا إىل حكومـة العـراق والبعث
املتحـدة املقدمـة للطلـب. ويصبـح املصـدر مسـتحقا ألن يدفـع لـه مـن حسـاب الضمـان املنشــأ 
عمال بالفقرة ٧ من قرار جملس األمن ٩٨٦ (١٩٩٥) مىت حتقق موظفو األمم املتحـدة مـن أن 
األصناف الواردة يف الطلــب قـد وصلـت إىل العـراق علـى النحـو املتعـاقد عليـه. ويبلـغ مكتـب 
ـــاف  برنـامج العـراق وخزانـة األمـم املتحـدة املصـارف يف غضـون مخسـة أيـام عمـل بـأن األصن

الواردة يف الطلب وصلت إىل العراق. 
إذا كان لدى البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب رأي خمـالف لقـرار احتـواء  - ١١
الطلب على صنف (أو أكثر) من األصناف املشمولة بـالفقرة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) 
من حيث صلته بالسلع أو اخلدمـات العسـكرية أو السـلع أو املنتجـات ذات الصلـة بـاألغراض 
العسكرية املشمولة بقائمة السلع اخلاضعة لالسـتعراض، جـاز هلمـا طلـب إعـادة النظـر يف هـذا 
القرار، على أساس تقدمي معلومات تقنية و/أو تعليالت مل تكن مدرجـة يف الطلـب سـابقا، يف 
غضـون عشـرة أيـام عمـل، إىل مكتـب برنـامج العـراق. ويف حـال حـدوث ذلـــك، تعيــد جلنــة 
الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية النظر يف الصنـف (أو األصنـاف) 
وفقا لإلجراءات املنصوص عليــها يف الفقـرات مـن ٤ إىل ٦ أعـاله. ويكـون قـرار جلنـة الرصـد 
والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة ائيا، وال يسمح بإجراء أي إعادة نظـر أخـرى. وتقـدم جلنـة 
الرصد والتحقق والتفتيـش و/أو الوكالـة إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١، عـن طريـق 
مكتب برنامج العراق، تعليال خطيا للقرار النهائي لعملية إعــادة النظـر. وال حتـال الطلبـات إىل 
اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ إالّ بعد انقضاء مهلة إعادة النظر دون تقدمي طلب لذلك. 

لـدى تسـلم اللجنـة املنشـأة مبوجـــب القــرار ٦٦١ طلبــا مبوجــب الفقرتــني ٩ أو ١١  - ١٢
أعاله، متهل عشرة أيام عمل لتقرر مبوجب اإلجراءات القائمة ما إذا كان جيوز بيـع أو توريـد 
الصنف (أو األصناف) إىل العـراق. وجيـوز للجنـة أن تتخـذ قـرارا بشـأن صنـف مـا (أو أكـثر) 
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ــــة؛  وفقــا للخيــارات التاليــة: (أ) املوافقــة؛ (ب) املوافقــة رهنــا بالشــروط الــيت حتددهــا اللجن
(ج) الرفض؛ (د) طلب معلومات إضافية. ويف حالـة عـدم اختـاذ إجـراء مـن جـانب اللجنـة يف 
غضون فترة أيـام العمـل العشـرة، يعتـرب الطلـب موافقـا عليـه. وجيـوز ألحـد أعضـاء اللجنـة أن 
يطلب معلومات إضافيــة. وإذا مل تقـدم املعلومـات اإلضافيـة يف غضـون فـترة مدـا ٩٠ يومـا، 
يعترب الصنف أو األصناف خاملة من جانب املـورد وال يتخـذ أي إجـراء إضـايف بشـأنه إىل أن 
جيـري تقـدمي املعلومـات. فـإذا مل تقـدم املعلومـات املطلوبـة يف غضـون فـترة إضافيـة مدـــا ٩٠ 
يوما، يعترب الطلب ساقطا. وخيطر مكتب برنامج العراق البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمـة 
للطلـب خطيـا بـأي تغيـري يف وضـــع الطلــب. ويمــهل أعضــاء اللجنــة ٢٠ يــوم عمــل لتقييــم 
املعلومات اإلضافية املطلوبـة مـىت قدمتـها البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب. ويف 
حالة عدم اختاذ إجراء من جانب اللجنة يف غضـون فـترة أيـام العمـل العشـرين، يعتـرب الصنـف 

موافقا عليه. 
يف احلاالت اليت ال توافق فيها اللجنة املنشأة مبوجب القـرار ٦٦١ علـى بيـع أو توريـد  - ١٣
صنف (أو أكثر) إىل العراق، ختطر اللجنة، عن طريق مكتب برنامج العـراق، البعثـة أو وكالـة 
األمـم املتحـدة املقدمـة للطلـب بتعليـل لعـدم املوافقـة. وتمـهل البعثـة أو وكالـــة األمــم املتحــدة 
املقدمـة للطلـب ٣٠ يـوم عمـل لتقـدمي التمـاس إىل مكتـب برنـامج العـراق مـن أجـــل أن تعيــد 
اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١ النظـر يف قرارهـا اسـتنادا إىل معلومـــات جديــدة مل تكــن 
مدرجـة مـن قبـل يف الطلـب بصيغتـه الـيت اســـتعرضتها اللجنــة املنشــأة مبوجــب القــرار ٦٦١. 
وتتخذ تلك اللجنة قرارا بشأن االلتماس الذي يرد أثناء هذه الفــترة، وذلـك يف غضـون مخسـة 
أيـام عمـل، ويعتـرب القـرار ائيـا. وإذا مل يقـدم هـذا االلتمـاس يف غضـون أيـام العمـل الثالثــني، 
يعترب بيع الصنف أو توريده إىل العراق غري مسموح به ويخطـر مكتـب برنـامج العـراق البعثـة 

أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب بذلك. 
إذا تبني أن صنفا (أو أكثر) غري جائز بيعه أو توريـده إىل العـراق أو إذا اعتـرب الطلـب  - ١٤
ساقطا، جاز للمورد أن يقدم طلبا جديدا يستند إمـا إىل عقـد جديـد أو عقـد معـدل، وجيـري 
تقييم الطلب اجلديد وفق اإلجراءات احملددة يف هذه الوثيقة مع إرفــاق الطلـب األصلـي (للعلـم 

فقط وتيسريا لالستعراض). 
إذا استعيض بصنف (أو أكـثر) عـن صنـف (أو أكـثر)، تبـني أنـه مـن غـري اجلـائز بيعـه  - ١٥
أو توريده إىل العراق أو من األصناف اليت اعتبرت طلباـا سـاقطة، يقـدم الصنـف اجلديـد (أو 
أكثر) بوصفه طلبا جديدا وفقا لإلجراءات احملددة يف هذه الوثيقـة مـع إرفـاق الطلـب األصلـي 

(للعلم فقط وتيسريا لالستعراض). 
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ـــة الرصــد والتحقــق والتفتيــش والوكالــة  يسـتقدم خـرباء مكتـب برنـامج العـراق وجلن - ١٦
الدولية للطاقة الذرية الذين يقيمون الطلبات من أوسع قاعدة جغرافية ممكنة. 

تقدم األمانة العامة لألمـم املتحـدة تقريـرا إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١ يف  - ١٧
اية كل مرحلة بشأن وضع مجيع الطلبات املقدمة أثناء هذه الفـترة، ومـن بينـها العقـود املعـاد 
تعميمـها عمـال بـالفقرة ١٩ أدنـاه. وتقـدم األمانـة العامـة إىل أعضـــاء اللجنــة املنشــأة مبوجــب 
القرار ٦٦١ بناء على طلبهم نسخا من الطلبات اليت وافق عليها مكتب برنامج العـراق وجلنـة 
ــد  الرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، يف غضـون ثالثـة أيـام عمـل بع

املوافقة، وذلك للعلم فقط. 
بصرف النظر عن أحكام الفقرة ١٧ أعـاله، تكـون كـل املعلومـات التقنيـة الـيت تقـدم   - ١٨
وفقـا هلـذه اإلجـراءات إىل مكتـب برنـامج العـراق و/أو جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيــش و/أو 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة مــن البعثــات أو وكــاالت األمــم املتحــدة املقدمــة للطلبــات، 

مشمولة بالسرية التامة. 
يقسم مكتب برنامج العـراق العقـود امـدة حاليـا إىل فئتـني: الفئـة ألـف والفئـة بـاء.  - ١٩
وتضم الفئة ألف العقود امدة اليت اعتربت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش أـا تضـم صنفـا 
(أو أكـثر) مدرجـا يف واحـدة أو أكـــثر مــن قوائــم األصنــاف الــواردة يف قــرار جملــس األمــن 
١٠٥١. وتضم الفئة ألف أيضا العقود اليت مت جتـهيزها قبـل اختـاذ جملـس األمـن قـراره ١٢٨٤ 
واليت قـيمها عضو أو أكثر من أعضاء جلنة اجلزاءات علـى أـا عقـود تشـمل صنفـا (أو أكـثر) 
مدرجا يف قائمة أو أكثر مـن القوائـم الـواردة يف قـرار جملـس األمـن ١٠٥١. وسـيعترب مكتـب 
برنامج العراق العقود املشمولة بالفئة ألف �معـادة إىل البعثـة أو وكالـة األمـم املتحـدة املقدمـة 
للطلب�، ويخطر البعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمـة للطلـب بذلـك، مـع إدراج التعليقـات 
الوطنية إن أمكن. وجيوز للبعثة أو وكالة األمم املتحدة املقدمة للطلب أن تقدم عقدا مشـموال 
بالفئة ألف كعقد جديد طبقا إلجراءات قائمة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض. وتضـم الفئـة بـاء 
مجيـع العقـود األخـرى امـدة حاليـا. ويقـوم مكتـــب برنــامج العــراق بإعــادة تعميــم العقــود 
املندرجـة يف الفئـة بـاء طبقـا إلجـراءات قائمـــة الســلع اخلاضعــة لالســتعراض. ويرفــق مكتــب 
برنامج العراق رقم التسجيل األصلي لدى اللجنة والتعليقات الوطنية، للعلم فقط، بـأي عقـود 
يعـاد تعميمـها. وينبغـي أن يبـدأ مكتـب برنـامج العـراق إجـراءات إعـادة التعميـم املذكـــورة يف 
غضـون ٦٠ يومـا مـن اختـاذ هـذا القـرار، وأن يسـتكمل عمليـة إعـادة التعميـم يف غضـــون ٦٠ 

يوما بعد ذلك. 
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يقر مكتب برنامج العراق معدالت االستهالك البشـري ومسـتويات االسـتخدام لكـل  - ٢٠
من املواد الكيميائيـة واألدويـة احملـددة يف البنـود ١ و ٢ و ٥ و ٨ مـن قسـم املـواد الكيميائيـة، 
والبند ١ من قسم املواد البيولوجية من املرفق ألـف للقـرار. ويسترشـد مكتـب برنـامج العـراق 
يف حتديد معدالت االستهالك باملعلومات املتعلقة باالسـتخدام املـدين العـادي لكـل صنـف مـن 
األصناف احملددة مبا يناسب كل فترة من الفترات املختلفـة للسـنة. ويسترشـد املكتـب كذلـك 
باهلدف الرئيسي للمجلس يف هذا اال، وهو تيسري وتعجيل تدفق األدويـة واملـواد الكيميائيـة 
الطبية من أجل الشعب العراقي مع إتاحة الفرصة للمجلس لكي مينــع تكديـس هـذه األصنـاف 
ألغراض دعم التطبيقات العسكرية واملتعلقـة بأسـلحة الدمـار الشـامل/القذائـف. وتقـر األمانـة 
العامة املشتريات املقترحة من جانب العراق من كل من هذه املواد، الـيت ال تتجـاوز معـدالت 
االستهالك املقررة لكل صنف؛ أما املشتريات املقترحـة مـن هـذه املـواد الـيت تتجـاوز معـدالت 
االسـتهالك املقـررة، فتحـال إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١ السـتعراضها طبقـــا هلــذه 
ـــترة  اإلجـراءات. ويقـوم مكتـب برنـامج العـراق بتجـهيز الطلبـات املتعلقـة ـذه املـواد خـالل ف
الستني يوما املؤقتـة قبـل تنفيـذ هـذه الفقـرة مبوجـب اإلجـراءات املنشـأة عمـال بـالقرار ١٤٠٩ 

 .(٢٠٠٢)
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