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ميّنر جملنس
رسالة مؤرخة  22حزيران/يونيه  2017موجهة إىل رئيس جملس األمن منن ر
األمن املعين بتنفيذ القرار )2015( 2231
يشرفين أن أحيل إليكم طيّه ،وفقا ملا اتُّفق عليه بـ ثللـجم سلـأل األمـم فيصـا فـذ تلفيـ القـرا
 ،)2015( 2231تقري ـ ــر نص ـ ــن ال ـ ــل ع ـ ــم تلفي ـ ـ الق ـ ـرا  ،ال ـ ـ يلف ـ ــجم الف ـ ـ ة م ـ ــم  16ك ـ ــان ن
اللاين/يلاير إىل  15حزيران/ي نيه .2017
وأ ج ثتلّا تعصيم ه ه الرسالة والتقرير ابعتبا مها وثيقة مم واثئق سلأل األمم.

(ت قيع) سيباستيان كاردي
مي ّ ر سلأل األمم
املعين بتلفي القرا )2015( 2231
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امليّر املعنين بتنفينذ انرار جملنس األمنن
التقرير نصف الّنوي الثالث املقدم من ر
)2015( 2231
أوال  -مقدمة
 - 1حـ ــدكر م ـ ـ كرة ئ ـ ــيأل سلـ ــأل األمـ ــم امل ـ ــة  16كـ ــان ن اللاين/يل ـ ــاير )S/2016/44( 2016
ال تيبــار وارج ـرااار العصليــة الــن يتع ـ أن يتل ـ ها اعلــأل لكــجم يمــفلع بتلفي ـ امل ــا املتعلقــة بتلفي ـ
القـ ـرا  ،)2015( 2231و اص ــة فيص ــا يتعل ــق ابألحك ــا احمل ــدكة ف الفق ـ ـرار  2إىل  7م ــم املرف ــق ابا
ب لك القرا .
 - 2وقد تقر ف امل كرة أن يق سلأل األمم سل اي اب تيا عم واحد للقيـا بـدو املي ـر للص ـا
احملدكة في ا .وف  3كان ن اللاين/يلاير  ،2017قا اعلأل بتعييين مي را لتلفيـ القـرا )2015( 2231
لف ة تلت جم ف  31كان ن األول/كي صرب ( 2017انظر .)S/2017/2/Rev.1
وتقر أيما ف امل كرة أن يقد املي ر كل ستة أش ر إحاطة لألعماا اآل ـريم ف سلـأل األمـم
-3
َّ
عــم األعصــال الــن ااــفلع فــا وعــم تلفي ـ الق ـرا  ،)2015( 2231ابلت ـ ام مــع التقريــر ال ـ يقدمــه
األم العا عم تلفي ذلك القرا .
-٤

ويلفجم ه ا التقرير الف ة مم  16كان ن اللاين/يلاير إىل  15حزيران/ي نيه .2017

اثنيا  -موجز أنشطة اجمللس وفق ”إطار تنفيذ القرار “2231
 - 5ف  18كــان ن اللــاين/يلــاير  ،2017اســتصع سلــأل األمــم إىل إحاطــة قــدم ا وكيــل األمـ العــا
للش ون ال ياسية بشأن التقرير اللاين لألم العا عم تلفيـ القـرا ،)S/2016/1136( )2015( 2231
وإحاطة قدمت ا عم عصل اعلأل وعم تلفي القرا  ،)S/2017/49( )2015( 2231وإحاطة مـم ئـيأل
وفد االحتاك األو ويب لـد األمـم املتحـدة ،ابسـم املصللـة ال ـامية لألحتـاك األو ويب املعليـة ابلشـ ون ا ا جيـة
وال ياسـ ــة األمليـ ــة ،بصـ ــفت ا مل ـ ــقة اللجلـ ــة املش ـ ـ كة امللشـ ــأة ج ـ ـ فـ ــة العصـ ــل الشـ ــاملة املش ـ ـ كة
(انظر .)S/PV.7865
 - 6وف الي ـ نف ــه ،تل ّقــس ئــيأل سلــأل األمــم ســالة م ج ــة إىل األم ـ العــا مــم املصلــل الــدائم
جلص ية إيران ارسألمية لد األمم املتحدة ( .)S/2017/51وقد أحيلت ف ه الرسالة آ اا مج ية إيران
ارســألمية بشــأن التقريــر اللــاين لألم ـ العــا عــم تلفي ـ الق ـرا  .)S/2016/1136( )2015( 2231وقــد
ع ّصصت الرسالة ف الي نف ه علس ثللجم ”إطا تلفي القرا  “2231جلأل األمم.
 - 7وف  31كــان ن اللاين/يلــاير ،عقــد سلــأل األمــم مشــاو ار أــإ قيــة لللظــر ف م ــألة إطــأل
مج ية إيران ارسألمية ق يفة ت يا ية ف  29كان ن اللاين/يلاير .وعق املشاو ار أإ الرقية ،و ّج ت
إل ســالة م ــة  7شــبارب/فرباير مــم املصللــة الدائصــة لل ـ الاير املتحــدة األمريكيــة لــد األمــم املتحــدة،
ّ
مق ّدم ــة ابس ــم أملاني ــا واملصلك ــة املتح ــدة لربيفاني ــا العظص ــس وآيرلل ــدا الش ــصالية وفرن ــا والـ ـ الاير املتح ــدة،
ومتم ــصلة تقري ـرا ع ــم تلفي ـ الق ـرا  .)2015( 2231وتم ــصلت الرس ــالة أيم ــا اق اح ــا أن ت ــتم ملاقش ــة
م ألة عصليـة إطـأل الق يفـة الت ـيا ية واالسـتجابة امللاسـبة ـا وفـق ”إطـا تلفيـ القـرا  .“2231ومـم
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مث ،عقــد اعلــأل ف  2آذا /مــا ل جل ــة وفــق ”إطــا تلفي ـ الق ـرا  “2231مل اصــلة اللظــر ف م ــألة
إطأل الق يفة (انظـر الفقـرة  17أكانه) .وعلـس اللحـ املتفـق عليـه اـصم ”إطـا تلفيـ القـرا ،“2231
قص ـ ـ ــت م ـ ـ ــم مث بتق ـ ـ ــدال إحاط ـ ـ ــة إىل سل ـ ـ ــأل األم ـ ـ ــم ـ ـ ــألل املش ـ ـ ــاو ار أ ـ ـ ــإ الرقي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــن عق ـ ـ ــدر ف
 25ني ان/أبريل.
 - 8وف  17آذا /مــا ل ،عقــد سلــأل األمــم جل ــة وفــق ”إطــا تلفي ـ الق ـرا  “2231لألســتصا
إىل إحاطة مم مل ق الفريق العامـل املعـين ابملشـ اير التـابع للّجلـة املشـ كة امللشـأة ف إطـا فـة العصـل
الشاملة املش كة .وقد املل ق استعرااا عاما لقلاة املش اير وعصل الفريق العامـل املعـين ابملشـ اير مـم
حيــم م امــه واألنشــفة املشــص لة اب تصاصــه وملــح معاجلــة املق حــار وعتلــن املعــايإ املرجعيــة .وقامــت
األمان ــة العام ــة أيم ــا ،م ــم ــألل ش ــعبة شـ ـ ون سل ــأل األم ــم التابع ــة ركا ة الشـ ـ ون ال ياس ــية ،بتق ــدال
معل مار م تكصلة عم الدعم املقد إىل اعلـأل ملعاجلـة املق حـار عـم طريـق قلـاة املشـ اير .وكلـت قـد
اجتصعــت مــع املل ــق قبــل تقدحإــه ارحاطــة ،وذلــك مللاقشــة ســإ العصــل ف قلــاة املشـ اير ،وحصــلت ملــه
علس أتكيد إااف خبص ص وج ك تعاون سلأل ب اعلأل واللجلة املش كة.
 - 9و ــألل اجلل ــة نف ـ ا ،اتفــق املصلل ـ ن أيمــا علــس إج ـراا تعــديل تقــين للجــدول الــزمين لتق ــدال
التق ـ ــا ير املتعلقـ ـ ــة بتلفي ـ ـ ـ الق ـ ـ ـرا  )2015( 2231ف ب ـ ـ ـرانمجم عص ـ ــل سلـ ـ ــأل األم ـ ــم ،يـ ـ ــم تقـ ـ ـ َّـد ف
حزيران/ي نيــه وكــان ن األول/كي ــصرب ،وذلــك رصحــة الفرصــة للصي ـريم لتقــدال إحاطــار إىل اعلــأل عــم
عصل م بعد بدا ف ة عصل كل مل م ب تة أش ر وعلد هناية ف ة عصله.
 - 10و ــألل الف ـ ة املش ــص لة ابلتقري ــر ،ي تف ـرأ أ تلي ـإار عل ــس القائص ــة احمل ــتف ف ــا عص ــأل ابلق ـرا
 ،)2015( 2231والن تمم حاليا  23فركا و  61كياان.

اثلثا  -رصد تنفيذ القرار )2015( 2231
خطة العمل الشاملة املشرتكة
 - 11وفق ــا للفق ــرة  ٤م ــم الق ـرا  ،)2015( 2231ق ــد امل ــدير الع ــا لل كال ــة الدولي ــة للفاق ــة ال ي ــة
ف شبارب/فرباير وحزيران/ي نيه  2017إىل سلأل حمافظجم ال كالة ،وإىل سلأل األمـم ـ اماة ذلـك ،تقريـريم
فصلي عم أنشفة التحقق والرصد الن تمفلع فا ال كالـة ف مج يـة إيـران ارسـألمية علـس اـ ا القـرا
 S/2017/234( )2015( 2231و .)S/2017/502
 - 12وأشإ ف التقرير املقـد ف شـبارب/فرباير إىل أن ال كالـة قامـت ف  15كـان ن اللاين/يلـاير 2017
ابلتحقــق مــم اهــاذ مج يــة إي ـران ارســألمية ارج ـرااار احملــدكة ف الفقــرة  12-15مــم املرفــق ا ــامأل
خبفة العصل الشاملة املش كة ،أال وهجم إمالة مجيع الفا كار املركزية والبىن التحتية الزائـدة مـم حمفـة فـ كو
لتلصي ال ق ك ونقل ا للتلزيم ف حمفة انصنز لتلصي ال قـ ك لتكـ ن حتـت الرصـد امل ـتصر مـم طـر
ال كال ــة .وابرا ــافة إىل ذل ــك ،أش ــا ر ال كال ــة ف  21ك ــان ن اللاين/يل ــاير  2017إىل أن مج ي ــة إي ـران
ارسألمية بدأر ،حتت مظلة م ا التحقق والرصد الن تق فا ال كالـة ،تل يـة ج ـام طـرك مركـز ملفـرك
مم طرام  IR-8ب اكل فل يد الي اني ألول مرة.
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 - 13وف كل مم ه يم التقريريم الفصلي  ،أكدر ال كالة أن مج ية إيران ارسألمية ي ت اصـل تشـييد
مفاعل ث املاا اللقيل القائم ف آ اك (املفاعل  )IR-40استلاكا إىل تصصيصه األصلجم؛ وأنه ال ي جد لـدي ا
أكلــر م ــم  130طل ــا م ـ اي م ــم امل ــاا اللقيــل؛ وأن ــه ل ــيأل لــدي ا أكل ــر م ــم  5 060ج ــام ط ــرك مرك ــز م ــم
طرام  IR-1ما مالت مرّكبة ف  30سل لة تعاقبية حفة انصنز؛ وأهنا ي تقم بتلصـي الي انيـ إىل مـا فـ
م ــت  3.67ف املائــة مــم نظــإ الي اني ـ 235؛ وأهنــا ي تقــم ،ط ـ ال الف ـ ة املشــص لة بكــل مــم التقري ـريم،
أ عصلية هصي للي اني أو أ أنشفة م وتفـ ير متصـلة بـ لك ف حمفـة فـ كو ،وأنـه ي تكـم هلـاك
أ م اك ن وية ف احملفة.
 - 1٤وأف ــاكر ال كال ــة أيم ــا أن مج ي ــة إي ـ ـران ارس ــألمية واص ــلت ال ــصا ــا ابس ــتلدا أج ــزة
صــد التلصــي إلك وني ـاأل واأل تــا ارلك ونيــة الــن تلقــل ملفتحّشــجم ال كالــة حالت ــا كا ــل امل اقــع الل ويــة،
ـجلة ابسـتلدا أج ـزة
وت يل عصلية اجلصع اآلل لت جيألر عصليار القيال الن تق فـا ال كالـة وامل َّ
قيال مرَّكبة؛ وأهنا أصد ر أتشـإار ك ـ ل ط يلـة األجـل ملفتحّشـجم ال كالـة الـ يم تـت ت ـصيت م جلص يـة
إيران ارسألمية علـس اللحـ الـ طلبتـه ال كالـة ،ووفـرر م ـاحة عصـل مألئصـة لل كالـة ف امل اقـع الل ويـة،
وس ـ َّ لت اســتلدا م ــاحة عصــل ف أمــاكم قريبــة مــم امل اقــع الل ويــة ف مج يــة إي ـران ارســألمية؛ وأهنــا
قبلت مفتش إاافي مم ال كالة تت ت صيت م جلص ية إيران ارسألمية.
 - 15وأفــاكر ال كالــة كـ لك أهنــا ت اصــل التح ّقــق مــم عــد حت يــل وج ــة املـ اك الل ويــة املعللــة ف املرافــق
الل ويــة واألمــاكم ال اقعــة ــا املرافــق الــن ت ــتلد في ــا املـ اك الل ويــة عــاكة ،وفقــا ملــا أعللتــه مج يــة إي ـران
ارسألمية ف إطا اتفا المـصاانر الـ أبرمتـه؛ وأن مج يـة إيـران ارسـألمية م ـتصرة ف التفبيـق امل قـت
للربوت ك ل ارااف التفا المـصاانر ا ـاص فـا؛ وأن ال كالـة م ـتصرة ف إجـراا تقييصاهتـا فيصـا يتعلـق بعـد
وجـ ك مـ اك وأنشــفة ن ويــة أــإ معللــة ابلل ــبة جلص يــة إيـران ارســألمية ،وذلــك ب ــبل مل ــا إجـراا معايلــار
تكصيلية قتمس الربوت ك ل ارااف ف م اقع وأماكم أ ر ف مج ية إيران ارسألمية.
عملية إطالق القذيفة التّيارية
 - 16مـم ــألل سـالة م ــة  7شـبارب/فرباير  2017م ج ــة مـم املصللــة الدائصـة للـ الاير املتحــدة،
قــدمت أملانيــا واملصلكــة املتحــدة وفرن ــا والـ الاير املتحــدة تقريـرا إىل سلــأل األمــم بشــأن إطــأل مج يــة
وج ــه املصل ــل ال ــدائم
إيـ ـران ارس ــألمية ق يف ــة ت ــيا ية ف  29ك ــان ن اللاين/يل ــاير .وف  10ش ــبارب/فربايرّ ،
رس ـرائيل ســالة إىل ئــيأل سلــأل األمــم بشــأن عصليــة ارطــأل ( .)S/2017/123وقــد ع ّصصــت الرســالتان
وفق ”إطا تلفي القرا  “2231ابعلأل.
 - 17وف  2آذا /م ــا ل  ،2017عق ــد سل ــأل األم ــم جل ــة وف ــق ”إط ــا تلفيـ ـ القـ ـرا ،“2231
ق ـ ّدمت أل ــا إحاطــة مــم وفــد إحــد الــدول األعمــاا .والح ـ ا ـرباا أن الق يفــة الت ــيا ية املت ســفة
املد مم طرام امش ر الن قامت مج ية إيران ارسألمية بتجريب ا ف  29كان ن اللاين/يلاير كانت
مصصصة ريصال مح لة تزيد عـم  500كيلـ أرا مل ـافة تزيـد عـم  1 000كيلـ م  .ووفقـا لتقيـيم مقـدمجم
ّ
ارحاطــة ،فــذن ه ـ ه ا صــائذ تشــإ إىل أن الق يفــة قــاك ة بفبيعت ــا علــس إيصــال األســلحة الل ويــة .وف
هـ ـ ا ال ــيا  ،أش ــا ا ـ ـرباا إىل أن ”من ــة  500كيلـ ـ أرا ه ــجم القيص ــة التقريبي ــة للكتل ــة ال ــن يل ــز محل ــا
ريصال سأل ن و مم اجليل األول ،وأن مم املتعا عليه كوليا أن م افة  300كيل م هـجم م ـافة
يعت ـ ّد فــا علــس امل ــت االس ـ اتيججم“ .و لــذ ا ـرباا إىل أن التجربــة تلــل ،مــم وج ــة نظــرهم ،نشــاطا
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متصــأل ابلق ـ ائن الت ــيا ية املصــصصة يــم تك ـ ن قــاك ة علــس إيصــال أســلحة ن ويــة ،وأهنــا متعا اــة مــع
القرا .)2015( 2231
 - 18وعق ـ ارحاطــة ،ن قشــت امل ــألة الــن أاث هــا بعــص املصلل ـ خبص ـ ص ال اســية ا اصــة الــن
تت ــم فــا عصليــة ارطــأل مــم حيــم انعكاســاهتا ارقليصيــة وعألقت ــا ابلق ـرا  .)2015( 2231واتفــق
بعــص املصلل ـ مــع ال ـرأ القائــل أن عصليــة ارطــأل الــن قامــت فــا مج يــة إي ـران ارســألمية تتعــا
مع القرا  ،)2015( 2231وأعرب ا ،وأـإهم ،عـم عـاوف م إماا التجربـة الـن اعتربوهـا مزعزعـة لألسـتقرا
وذار أتث ــإ حمتص ــل عل ــس ص ــعيد مايكة ح ــدة الت ـ تر ف امللفق ــة .وأع ــر ال ــبعص ع ــم ا ــرو ة تـ ـ فإ مزي ــد
مم املعل مار وإجراا مزيد مم التحقيقار قبل ا ل ص إىل أ استلتاجار.
 - 19وش ّدك أحد املصلل علس أن القرا  )2015( 2231ال يقـد تعريفـا ملاهيـة أنـ ا القـ ائن الـن
يتم بلاؤها يم تك ن قاك ة علس إيصـال األسـلحة الل ويـة .وأشـا هـ ا املصلـل أيمـا إىل عـد وجـ ك أكلـة
علــس أن الق يفــة طـ ّ ر بليّــة إيصــال األســلحة الل ويــة .وذكــرر وفـ ك أ ــر أن القـرا )2015( 2231
فاط ـ القــد ة الكاملــة ،ال الليّــة .و ــا أن عصليــة ارطــأل ه ـ ه كانــت مللظ مــة قــاك ة ،كــم تصــصيص ا،
علس إيصال أل حريب ن و  ،فذن استلدام ا يتعا مع القرا  .)2015( 2231وقال أحد املصلل
إن ــه مل ــا ك ــان الق ـرا  )2015( 2231ال حيظ ــر ص ـراحة قي ــا مج ي ــة إي ـران ارس ــألمية ط ــأل قـ ـ ائن
ت يا ية مصصصة يم تكـ ن قـاك ة علـس إيصـال األسـلحة الل ويـة ،بـل هـ ”يـدع ها“ فقـح إىل االمتلـا
عم ذلـك ،فـذن عصليـة إطـأل الق يفـة ال تشـكل انت اكـا للقـرا  .)2015( 2231وأكـد بعـص املصللـ
أن مج يــة إي ـران ارســألمية نف ــت أن لــدي ا ني ــة للحص ـ ل عل ــس أســلحة ن وي ــة .وشــدكر وف ـ ك أ ــر
علس أن مج ية إيران ارسألمية ثتللة اللتزاماهتا ف اعال الل و ف إطا فة العصل الشاملة املشـ كة،
وهـ ـ م ــا أك ــدر ص ــحته ال كال ــة الدولي ــة للفاق ــة ال ي ــة ف التقري ــر األ ــإ مل ــدير ع ــا ال كال ــة إىل سل ــأل
حمافظي ا (.)S/2017/234
 - 20وأك ـ ــد بعـ ـ ــص املصلل ـ ـ ـ مـ ـ ــا يت ـ ــم بـ ـ ــه التلفي ـ ـ ـ الق ـ ـ ـ والشـ ـ ــامل ألحك ـ ــا املرفـ ـ ــق ابا ابلق ـ ـ ـرا
 ، )2015( 2231ا في ا تلك املتعلقة بلقل تكل ل جيا الق ائن الت ـيا ية إىل مج يـة إيـران ارسـألمية
أو مل ــا ،مــم أمهيــة ملصــداقية سلــأل األمــم .وأكــد ثلل ـ ن آ ــرون أن التلفي ـ الكامــل لق ـرا سلــأل األمــم
 )2015( 2231مم شـأنه أن فلـق ملا ـا م اتيـا للتلفيـ اللـاجا فـة العصـل الشـاملة املشـ كة .وشـدك
عــدة ثللـ أيمــا علــس أمهيــة قيــا مجيــع األطـرا املعليــة بقــاا الـ ا جــا اي ،وأمهيــة بقائ ــا علــس التزام ــا
ابلتلفي الكامل لللفة ط ال املدة احملدكة لتلفي ها.
 - 21وكع ــا بع ــص املصللـ ـ األمـ ـ الع ــا إىل ارب ــأل بش ــكل كام ــل ومتعص ــق ع ــم عصلي ــة ارط ــأل
ف تقري ـ ــره املقب ـ ــل إىل سل ـ ــأل األم ـ ــم ع ـ ــم تلفيـ ـ ـ القـ ـ ـرا  ،)2015( 2231وش ـ ــجع ا الـ ـ ـدول األعم ـ ــاا
علـس تقاســم مـا لــدي ا مــم معل مـار خبصـ ص عصليـة ارطــأل مــع األمانـة العامــة .وعـا أحــد املصللـ
فك ــرة أن هل ــاك ا ــرو ة لقي ــا األم ـ ابرب ــأل ع ــم عصلي ــة ارط ــأل  ،م ك ــدا أن ارط ــأل أ ــإ متع ــا
مع القرا وأن األمانة العامة ال تلك ال الية أو القد ار للتحقيق ف األمر.
 - 22وعلس اـ ا اآل اا الـن أعربـت عل ـا ال فـ ك ،الحظـت أنـه ال ي جـد ت افـق ف اآل اا بشـأن عصليـة
ارطـأل احملــدكة هـ ه وعألقت ــا ابلقـرا  .)2015( 2231وأكـدر أن مــم المـرو أن يتصــر سلــأل
األمم بشكل م ّحد ف ه ا اعـال لكـجم ي ـاعد علـس التلفيـ الفعـال للقـرا  .)2015( 2231واق حـت
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أيما أن أق  ،ف إطا اتصااليت امللتظصة مع األطرا امل تصة ،م ف ذلك املصلل الـدائم جلص يـة إيـران
ارس ــألمية ،ابلتش ــديد عل ــس أمهي ــة اس ــتصرا مجي ــع األط ـ ـرا ف اه ــاذ م ق ــن ي ــاعد عل ــس بل ــاا اللق ــة،
واستصرا ها ف تلفي بل ك فة العصل الشاملة املش كة وأحكا القرا .)2015( 2231
وجــه املصلــل الـدائم جلص يــة إيـران ارســألمية سـالة إىل ئــيأل سلــأل األمــم
 - 23وف  9آذا /مـا لّ ،
بش ــأن عصلي ــة إط ــأل الق يف ــة ( .)S/2017/205وع ّصص ــت الرس ــالة وف ــق ”إط ــا تلفيـ ـ الق ـ ـرا “2231
جلأل األمم ف  10آذا /ما ل.

رابعا  -إصدار املوافقات واإلخطارات واالستثناءات عن طريق اناة املشرتايت
 - 2٤مل ـ ي ـ التلفي ـ  ،ق ــدمت أ بــع كول أعمــاا م ــم ثــألث سص عــار إقليصي ــة عتلفــة ،ومــم بيل ــا
كول أإ مشاكة ف فة العصل الشاملة املش كة ،إىل سلأل األمم ما سص عـه  16مق حـا للصشـاكة ف
األنشــفة احملــدكة ف الفقــرة  2مــم املرفــق ابا ابلق ـرا  )2015( 2231أو لل ــصا ف ـ ه األنشــفة .وه ـ ا
يعك ــأل تل ــامجم ثق ــة ال ــدول األعم ــاا ف قل ــاة املشـ ـ اير .وي ــرين أيم ــا أن أش ــإ إىل أن ــه ت ــت معاجل ــة
املق حار مم ألل قلاة املشـ اير ف أمـ ن أقـل مـم  ٤6ي مـا تق حإيـا ف املت سـح .ومـم أجـل اـصان
ح م سإ عصلية قلـاة املشـ اير ،أوك أن أذ ّكـر أمهيـة التقيـد لتلـن الت قيتـار احملـدكة ف الفقـرة  2مـم
املرفق ابا ابلقرا  )2015( 2231فيصا فذ تقدال إ فا ار اللقل أو االستللاا.
 - 25وقدمت اللجلة املش كة ت صـية ابمل افقـة علـس املق حـ اللـ يم قـ ّدما إىل سلـأل األمـم ف كـان ن
األول/كي صرب  2016وي يكم قد انت ـجم مـم اللظـر في صـا ف ص يـر صـدو تقريـر ال ـابق .وأقـر اعلـأل
املق ح ف وقت الحق.
 - 26و ألل الف ة املشص لة ابلتقرير ،قـ ّدمت إىل سلـأل األمـم  10مق حـار جديـدة لت يـد أصـلا
وم ـ ـ ـ اك ومعـ ـ ــدار وسـ ـ ــلع وتكل ل جيـ ـ ــار وا كة ف ال ثيقـ ـ ــة  ،INFCIRC/254/Rev.9/Part 2ومـ ـ ــم بيل ـ ـ ــا
مق حــان اثلــان متصــألن بتصــدير م قــت ألأ ـرا التعريــن ابمللتجــار وعراـ ا ف أحــد املعــا  .وتــت
امل افقــة علــس ــة مــم ه ـ ه املق حــار ،وجــر ســح مق ـ واحــد ،و ــة أ بعــة قيــد االســتعرا مــم
جان اللجلة املش كة.
 - 27وعص ــأل ابلفق ــرة  2م ــم املرف ــق ابا ابلق ـ ـرا  ،)2015( 2231هل ــاك بم ــعة أنش ــفة ذار ص ــلة
ابعــال الل ـ و ال يش ـ رب استصــدا م افقــة علي ــا ،وإن كــان مــم الــألم أن يقـ َّـد إ فــا فــا إىل سلــأل
األمم أو إىل اعلأل واللجلة املش كة معا.
 - 28وف ه ـ ـ ا الصـ ــدك ،ر مل ـ ـ تقريـ ــر ال ـ ــابق تقـ ــدال إ فـ ــا واحـ ــد إىل سلـ ــأل األمـ ــم ف كـ ــان ن
اللاين/يلاير  2017خبص ص نقل ي اني طبيعجم إىل مج يـة إيـران ارسـألمية مقابـل كصيـة مـم الي انيـ
امللص ـ تــت إمالت ــا مــم مج يــة إي ـران ارســألمية ف كــان ن األول/كي ــصرب  2015لك هنــا مائــدة عــم
ّ
امللزنة .وقـ ّدمت أيمـا ثألثـة إ فـا ار إىل اعلـأل
للكصية
األقصس
الد
ل
تل
الن
300
ـ
ل
ا
امار
ر
أ
الكيل
ّ
ّ
ف ش ـ ـ ــبارب/فرباير وآذا /م ـ ـ ــا ل خبص ـ ـ ـ ص نق ـ ـ ــل مع ـ ـ ـ ّدار مش ـ ـ ــص لة ابلبل ـ ـ ــد  1م ـ ـ ــم املرف ـ ـ ــق ابا ابل ثيق ـ ـ ــة
 INFCIRC/254/Rev.12/Part 1إىل مج يـ ــة إي ـ ـران ارسـ ــألمية بقصـ ــد اسـ ــتلدام ا ف مفـ ــاعألر املـ ــاا
ا في ــن .وابرا ــافة إىل ذل ــك ،ق ـ ّد إ ف ــا واح ــد إىل اعل ــأل ف ني ــان/أبريل خبص ـ ص نش ــارب يتعل ــق
ابلتعديل الألم إجراؤه لل ل لت التعاقبيت ف مرفق ف كو مم أجل إنتا اللظائر امل تقرة .وأ إا ،قـ ّد
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إ فـ ـ ـ ـ ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ــد إىل اعلـ ـ ـ ـ ـ ــأل ف حزيران/ي نيـ ـ ـ ـ ـ ــه فيصـ ـ ـ ـ ـ ــا يتصـ ـ ـ ـ ـ ــل بلقـ ـ ـ ـ ـ ــل أصـ ـ ـ ـ ـ ــلا وا كة ف ال ثيقـ ـ ـ ـ ـ ــة
 INFCIRC/254/Rev.10/Part 2إىل مج يـ ــة إي ـ ـران ارسـ ــألمية للـ ــر االسـ ــتلدا ف مفـ ــاعألر املـ ــاا
ا فين بشكل حصر .
 - 29وف  1٤شــبارب/فرباير ،تلقيــت ســالة مــم مل ــق الفريــق العامــل املعــين ابملش ـ اير التــابع للّجلــة
املش ـ كة يفل ـ في ــا أن يق ـ سلــأل األمــم طــأل املشــاك ف الفريــق العامــل املعــين ابملش ـ اير ،مــم
ــألل مل ــقه ،علــس ار فــا ار املتعلقــة ق حــار الت يــد أو البيــع أو اللقــل امل افمــق علي ــا مــم سلــأل
األمم .وف  23شبارب/فرباير ،أبللت املل ق افقة اعلأل علس طلبه.
إل مل ـ ــق الفريـ ــق العامـ ــل املعـ ــين ابملش ـ ـ اير التقريـ ــر
 - 30وف  12كـ ــان ن األول/كي ـ ــصرب ،أحـ ــال ّ
نصن ال ل اللالم للّجلة املش كة ( ،)S/2017/495وفقاأل للفقـرة  10-6مـم املرفـق الرابـع خبفـة العصـل
الشاملة املش كة.

خامّا  -طلبات املوافقة واالستثناء األخرى
 - 31مل ـ  16كــان ن اللاين/يلــاير  ،2016ي تق ـ ّد الــدول األعمــاا أ مق حــار إىل سلــأل األمــم
للصش ــاكة ف األنش ــفة احمل ــدكة ف الفق ــرة  ٤م ــم املرف ــق ابا ابلق ـ ـرا  )2015( 2231أو لل ــصا ل ــل
ه ه األنشفة.
 - 32وق ـ ــدمت إح ـ ــد ال ـ ــدول األعم ـ ــاا ف  23تش ـ ـ ـريم الل ـ ــاين/ن فصرب  2016مق ح ـ ــا للصش ـ ــاكة
ف األنشفة احملدكة ف الفقرة  5مم املرفـق ابا ابلقـرا  )2015( 2231أو لل ـصا لـل هـ ه األنشـفة،
ور ت جيــه انتبــاه سلــأل األمــم إىل املق ـ ف الي ـ التــال .وف  2٤شــبارب/فرباير  ،2017قامــت الدولــة
العم ـ ـ بتزويـ ــد اعلـ ــأل عل مـ ــار إاـ ــافية بشـ ــأن املق ـ ـ املقـ ــد مل ـ ــا .وف  28شـ ــبارب/فرباير ،2017
قص ــت ب ــأل الدول ــة العمـ ـ أن ــه ،كلتيج ــة للصش ــاو ار امل تفيم ـة ال ــن ج ــرر خبص ـ ص طلب ــا احمل ــدك
للحص ل علس امل افقة،ي يت صل اعلأل إىل اتفا وأعاك الفل املقد مل ا.
 - 33ومل ـ  16ك ــان ن اللاين/يل ــاير  ،2016ي يق ـ ّد أ م ــم ال ــدول األعم ــاا مق ح ــار إىل سل ــأل
األمم عصأل ابلفقرة  ) ( 6مم املرفق ابا ابلقرا .)2015( 2231
 - 3٤وترك االستللااار مم األحكـا ا اصـة بتجصيـد األصـ ل ف الفقـرة ( 6ك) مـم املرفـق ابا ابلقـرا
 ،)2015( 2231واالس ــتللااار م ــم األحك ــا ا اص ــة ظ ــر ال ــفر ف الفق ــرة ( 6هـ ــ) م ــم املرف ــق ابا
ابلقرا  .وي يتلق سلأل األمم أو ي افق علس طلبار ملـلا اسـتللااار فيصـا يتصـل ابألفـراك ال ـ  23املـد ج
حاليا ف القائصة احملتف فا عصأل ابلقرا  ،)2015( 2231أو ابلكياانر الـ  61املد جة ف القائصة.

سادسا  -الشفافية والتوعية والتوجيه
 - 35اآلن ،وبعــد ممــجم  18شـ را علــس ”يـ التلفيـ “ ،مــا مالــت م ــائل الشــفافية والت جيــه العصلــجم
والت عيــة تشــكل م ــائل ذار أول يــة .وإنــين أعتــز ف ه ـ ا الصــدك أن أةــررب ف أنشــفة جديــدة للت عيــة
بتلفي ـ الق ـرا  )2015( 2231ــألل اجل ــزا الل ــاين م ــم والي ــن .و ــا يش ــكل اا ــفأل األمان ــة العام ــة
أنشـ ــفة إاـ ــافية ف سـ ــال الت عيـ ــة ،علـ ــس اللح ـ ـ املفل ـ ـ ف امل ـ ـ كرة املشـ ــا إلي ـ ــا ف الفقـ ــرة  1أعـ ــأله
( ،)S/2016/44أكاةأل إاافية رذكاا ال عجم ابلقرا .)2015( 2231
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 - 36ويقـ ـ امل ق ــع الش ــبكجم ا ــاص ابلق ـ ـرا  ،)2015( 2231الـ ـ تت ـ ـ ّىل األمان ــة العام ــة إكا ت ــه
وحتديل ــه ابنتظ ــا  ،ب ــدو حم ـ ف ت ـ فإ املعل م ــار ال جي ــة خبص ـ ص تلفي ـ القـ ـرا .)2015( 2231
و ألل الف ة املشص لة ابلتقرير ،جتاوم عدك ماي ار امل قع  57 000ماي ة ،ليصـل بـ لك عـدكها ارمجـال
إىل  19٤ 000ماي ة ملـ ـ إنش ــاا امل ق ــع .وإن ــين أكعـ ـ األمان ــة العام ــة إىل تع ّ ــد امل ق ــع الش ــبكجم ا ــاص
ابلقرا  )2015( 2231وحتديله وحت يله ابنتظا .
 - 37وقـد عقــدر أيمــا عــدة مشــاو ار ثلائيــة مــع ثللــجم الــدول األعمــاا ،ــم ف ذلــك ثلــل مج يــة
إيران ارسألمية ،مللاقشة القمااي ذار الصلة بتلفي القرا .)2015( 2231

8/8

17-09527

