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   مذكرة من رئيس جملس األمن  
يف إطـجم  ظرـ يف يف الد ـد  2015مت ز/  ليـ   20الـ  قدـد جم سلـأل األمـم  ـ    7488يف اجللسة  
 .(2015) 2231، اختذ اجمللأُل الد ا  “قد  االظتشجم ”املع  ن 

  لل كجملـة الدوليـة للقجم ـة الذ  ـة مم ذلك الدـ ا ، طلـجم سلـأل األمـم إد املـد   العـجم 4ويف الفد ة  
أن  دد ِّ  إد اجمللأل معل مجمت مستكملة ابظترجم  بشأن ت فيـذ هو   ـة إ ـ ان اميـ مية اللتهتامجمقـجم  دت ـ  
خقة العمل الشجمملة املشرتكة، وأن  دلغ، يف أي و ت، قم أي مسألة مثرية للدلـ  تـر   بشـكل مدجميفـ  يف 

 ت فيذ تلك االلتهتامجمت.
 2017تشــ  م الثــجمف/ظ  م   13وب ــجمع قلــ  ذلــك،  عمــم الــ قيأل طي ــ  تد  ــ  املــد   العــجم  املــر    

 )اظر  امل   (.
 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
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 املرفق
م جهاااؤ رئ رئااايس جملاااس األمااان مااان  ٢٠١٧تشاااران ام/ااا رب   ف    ١٣رسااا مؤ مةر اااؤ   

 املدار امع م مل ك مؤ امدوميؤ ملط قؤ امذراؤ
  

املدـــــــد   إد سلـــــــأل اـــــــجم را ال كجملـــــــة الدوليـــــــة للقجم ـــــــة الذ  ـــــــة  شـــــــ  ف أن أ  ـــــــ  طيـــــــ  التد  ـــــــ   
 ال ميمة(. )اظر 

 وأ ج  ممت جم إط ع هيع أق جمع سلأل األمم قل   ذيف ال يجملة وال  يدة امل  دة. 
 

 أم     كيجم  )ت  يع(
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  امض ي ؤ 
]األصل: ابميدجمظية وامظكليهت ـة وال ويـية 

 والصي ية والع بية والف ظسية[
  

 على ض ء قرار جملاس األمان امتا    امتحقق وامرصد يف مجه راؤ راران اإلسالميؤ  
 (٢٠١5) ٢٢٣١مألمم املتحدة 

 
 العجم  املد   مم تد     

 مقد ِّمؤ - أمف 

 التــجمبع األمــم سلــأل إد ذلــك و ــ ازاة احملــجم ر ، سلــأل إد العــجم  املــد   مــم املدــد   التد  ــ   ــذا - 1
 ابجملــجم  املتصــلة اللتهتامجمقــجم )إ ــ ان( اميــ مية إ ــ ان هو   ــة ت فيــذ  ت ــجمو  األمــم(، )سلــأل املتحــدة لألمــم
 قلــ  إ ــ ان يف وال صــد ابلتحدــ  املتصــلة املســجمقل و ت ــجمو  املشــرتكة، الشــجمملة العمــل خقــة  دت ــ  ال ــ وي
 املجمليـــــة، املســــجمقل قـــــم معل مــــجمت التد  ـــــ   ــــذا  دـــــد  كمــــجم .(2015) 2231 األمـــــم سلــــأل  ـــــ ا  ضــــ ع

 العمــل خقـة  دت ــ  أظشـتت الــ  املشـرتكة، اللج ـة مــع ال كجملـة أج قــجم الـ  املعل مــجمت وتدـجمل  واملشـجمو ات
 املشرتكة. الشجمملة

 
 اخللفيؤ - ابء 

 املتحــــدة واململكــــة و  ظســـجم والصــــ  وأملجمظيـــجم ال ويــــا االحتـــجمل اتفدــــت ،2015 مت ز/  ليـــ  14 يف - 2
ـــــة األم  كيـــــة املتحـــــدة والـــــ ال ت ـــــة للشـــــرون األو ويب ل حتـــــجمل الســـــجممية واملمثل ـــــة والسيجميـــــة اخلجم جي  األم ي
 ويف املشــرتكة. ةالشــجممل العمــل خقــة قلــ  وإ ــ ان (3 + األو ويب الث ث/االحتــجمل األو وبيــة الــدو  )سم قــة

 مــم أمــ  ، هلــة  يــ  ت ــجمو  الــذي ،(2015) 2231 الدــ ا  األمــم سلــأل اقتمــد ،2015 مت ز/  ليــ  20
 إ ـ ان ابلتهتامـجمت  تصل  يمجم ال  و  ة وال صد التحد  إبج اعات  د   أن” العجم  املد   مم طلجم أظ  بي وجم

 ويف .(1)“املشرتكة الشجمملة العمل خقة  دت   االلتهتامجمت لتلك الكجمملة املدة طيلة ال  وي ابجملجم  املتعلدة
 بشأن ال  و  ة وال صد التحد  إج اعات بت فيذ العجم  للمد   احملجم ر  سلأل أذِّن ،2015 آب/أغسقأل

 قلـ  ب ـجمع   تدـجم     دـدِّ   وأن املشـرتكة، الشـجمملة العمـل خقـة يف املدي  ـة ال ـ وي ابجملـجم  املتعلدة إ  ان التهتامجمت
 األمــ ا  بتــ ا       ــجم ،(2015) 2231 األمــم سلــأل  ــ ا  ضــ ع قلــ  االلتهتامــجمت  ــذيف مــدة طيلــة ذلــك،
 لل كجملــة أ  ــجم   احملــجم ر  سلــأل وأذِّن ابل كجملــة. اخلجمصــة املعيجم  ــة ال ــمجم ت ممجم يــجمت مــع  ت ســ  حنــ  وقلــ 

 .Corr. 1وتص  دوجم  GOV/2015/53ابلتشجمو  وتدجمُل  املعل مجمت مع اللج ة املشرتكة، كمجم    مد   يف ال  يدة 
 الــــــدو  العــــــجم  املـــــد   أطلــــــع ،2017 الثجمف/  ــــــجم   وكـــــجمظ ن 2016 األو /ل ســــــم  كـــــجمظ ن ويف - 3

ــعت (2)واثقــ  تســع قلــ  األق ــجمع  واثقــ  و ــا املشــرتكة، اللج ــة يف املشــجم ك  هيــع طــ   مــم وأُ ِّــ  ت ُوضِّ

__________ 

 قلــ  العــجم  املــد   مــم األمــم سلــأل طلدوــجم الــ  امجــ اعات Corr. 1 وتصــ  دوجم GOV/2015/53 ال  يدــة مــم 8 الفدــ ة يف تــ ل (1) 
 .(2015) 2231 الد ا  يف ال ا ل ال ح 

 .INFCIRC/907/Add.1 و INFCIRC/907 ال  يدت  يف مست سخة ت ل (2) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
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 خقة يف ال ا ل ال ح  قل  إب  ان اخلجمصة ال  وي ابجملجم  الصلة ذات التدابري ت فيذ بشأن ت ضيحجمت تددِّ  
  .(3)مدقجم ط ا    املشرتكة الشجمملة العمل

ــ  إب ــ ان اخلــجم  امضــجميف ال وت كــ   لت فيــذ ال كجملــة تتحم لوــجم الــ  املدــد  ة التكلفــة وتدلــغ - 4  وللتحدُّ
 املشــرتكة الشــجمملة العمــل خقــة يف الــ ا ل ال حــ  قلــ  ال ــ وي ابجملــجم  املتعلدــة إ ــ ان التهتامــجمت بشــأن وال صــد
  دلــغ امليهتاظيــة قــم خــجم   مت  ــل تــ  ري ال ــ و ي مــم ،2017 بعــجم   تعلــ  و يمــجم يــ    .  ــ  و مليــ ن 9.2
 متجمحـجم   كـجمن ،2017 الثـجمف/ظ  م  تشـ  م 6 وحـى .(4) ـ  و ملي ن 9.2 املدلغ أصل مم    و ملي ن 6.2
 خبقــة الصـلة ذات األظشـقة تكـجملي  لتغقيــة امليهتاظيـة قـم اخلـجم   التم  ـل مــم  ـ  و مليـ ن 9.7  يمتـ  مدلـغ
 بعديف. ومجم 2017 لعجم  املشرتكة الشجمملة العمل

 السيد ال قيأل  خجممة إ  ان،  قيأل مع العجم  املد   اجتمع ،2017 األو /أكت ب  تش  م 29 ويف - 5
 صـجميا، أكـ  قلـا السـيد معـجمي ام  اظيـة، الذ  ـة القجم ة  يتة و قيأل إ  ان،  قيأل و قجم  وحجمف، حسم
 االجتمجمقـجمت، تلـك وخـ   طوـ ان. يف ظ  ـ ، جـ ال امـد الـ ز   معـجمي م ـ ان، اخلجم جيـة الشـرون ووز  
 خقة   ججم ال  وي ابجملجم  املتعلدة اللتهتامجمقجم إ  ان ط   مم الكجممل الت فيذ يةأمه قل  العجم  املد   يفد ل
 املشرتكة. الشجمملة العمل

 
   املشرتكؤ امش ملؤ امع ل  طؤ رط ر يف وامرصد امتحقق أ شطؤ - جيم 

 ال كجملــة أجـ ت املشـرتكة(، الشــجمملة العمـل خقـة ت فيـذ ) ــ   2016 الثجمف/  ـجم   كـجمظ ن 16 م ـذ - 6
 خقة يف احملد لة لأليجمليجم و دجم   ال  وي ابجملجم  املتصلة اللتهتامجمقجم إ  ان ت فيذ بشأن وال صد للتحد  أظشقة
 وأبيـل ب ابل كجملـة، اخلجمصـة املعيجم  ة ال مجم ت ممجم يجمت مع  ت س  حن  وقل  ،(5)املشرتكة الشجمملة العمل
 التد    إصدا  م ذ اظد ت ال  الفرتة قم التجملية املعل مجمت ال كجملة وتدد  .(7)،(6)وامل ض قية ابل هتا ة  تسم

  .(8)العجم  للمد   السجمب  الفصلا

 املع جلؤ ورع دة ام/قيل ابمل ء املتصلؤ األ شطؤ - ١ - جيم 
 إد ايـــــت جملا   (IR-40 )املفجمقـــــل آ اك يف للدحـــــ ث الثديـــــل املـــــجمع مفجمقـــــل تشـــــييد إ ـــــ ان ت اصـــــل مل - 7

 سمعـجمت أو ال  ـ ل، أواتل أو القديعـا، الي  اظيـ   أ ـ ا  ختتـ  أو إ ـ ان ت ـت  ومل .(10)،(9)األصـلا تصميم 
__________ 

 .GOV/2017/10 ال  يدة مم 3 الفد ة (3) 
ـــــــة تـــــــتم (4)  ـــــــ  تكـــــــجملي  تغقي ـــــــ ان اخلـــــــجم  امضـــــــجميف ال وت كـــــــ   تقدي ـــــــ ن 3.0) مر ت ـــــــجم إب  ـــــــة امليهتاظيـــــــة مـــــــم  ـــــــ  و(، ملي  العجمل 

 (.GC(60)/2 )ال  يدة
 التد   .  ذا مم 3 الفد ة يف ال ا لة الت ضيحجمت ذلك يف  جم (5) 
 .GOV/2016/8 ال  يدة مم 6 الفد ة (6) 
 .Note 5/2016 األمجمظة، مم مذك ة (7) 
 .GOV/2017/35 ال  يدة (8) 
 إ ــ ان يف بــ  واحــُتفِّ  الت فيــذ ليــ   االيــتعدال  ــرتة خــ   للعمــل صــجمح غــري وأصــد  املفجمقــل مــم الســجمخم املــجمقع أظدــ ب أُز ــل (9) 

  (.GOV/INF/2016/1 ال  يدة يف “آ اك يف للدح ث الثديل املجمع مفجمقل” املع  ن الدسم مم ‘3’ 3 و ‘2’ 3 )الفد اتن
ت (،GOV/2017/24 ال  يدـــة مــم 10 )ايجميفـــية اميفـــجم ة يـــددت كمــجم (10)   خ ـــداب الدحـــ ث مفجمقـــل إد امل  ـــ  ايــم إ ـــ ان غـــري 

 الثديل. للمجمع
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ــــجم املصــــمم ة ال  ــــ ل  الكميــــجمت هيــــع وبديــــت األصــــلا، تصــــميم  حســــجم IR-40 املفجمقــــل لــــدقم خصيص 
 ال كجملـــة طـــ   مـــم مت اصـــل  صـــد حتـــت خمهت ظـــة ال  ـــ ل وسمعـــجمت القديعـــا الي  اظيـــ   أ ـــ ا  مـــم امل جـــ لة
  .(11)(10 و 3 )الفد اتن

 الثديـل املـجمع وإظتـجم  إ ـ ان يف الثديـل املـجمع  صـيد بشـأن ال كجملـة إد معل مـجمت تددمي إ  ان وواصلت - 8
 املــجمع وكميــة الثديــل املــجمع مــم إ ــ ان خمــهتون كميــجمت ب صــد لل كجملــة ومسحــت (12)الثديــل املــجمع إظتــجم  اقــة يف

ـــة الثديـــل  حتد دـــت ،2017 الثـــجمف/ظ  م  تشـــ  م 6 ويف (.15 )الفدـــ ة الثديـــل املـــجمع إظتـــجم  اقـــة يف امل ت ج 
 مــرت  . ط ــجم   114.4 بلــغ  ــد الثديــل املــجمع مــم إ ــ ان خمــهتون وأن   التشــغيل  يــد كجمظــت احملقــة أن   مــم ال كجملــة

 (.14 )الفد ة الثديل املجمع مم مرت    ط جم   130 مم أكث  ابلتد    املشم لة الفرتة خ   إ  ان لدى  كم ومل
ـــــجم  وم  ـــــ  الدحثـــــا طوـــــ ان مفجمقـــــل يف املعجمجلـــــة إبقـــــجملة تتصـــــل أبظشـــــقة إ ـــــ ان ت ـــــقلع ومل - 9  إظت

 لل كجملـــــة أقل توـــــجم الـــــ  األخـــــ ى امل ا ـــــ  مـــــم م  ـــــ  أي يف أو املشـــــع ة والهت  ـــــ ن واليـــــ ل امل ليدـــــد     ظرـــــجمق 
 .(13)(21 و 18 )الفد اتن

 
 وام ق د ابإلثراء املتصلؤ األ شطؤ - ٢ -جيم 

 يف م ك دـة IR-1 طـ از مم م كهت ة طجم لة 5 060 مم أكث   تد  مل  اتظهت، يف ال   ل إ  اع اقة يف - 10
 خقــة قلــ  االتفــجم   يــ  مت الــذي ال  ــت يف التشــغيلية ال حــدات يف أبظســجم وجم ترــل تعجم ديــة، يلســلة 30

 القــجم لات مــم IR-1 طــ از مــم م كهت ــة طــجم لة 16 إ ــ ان ويــحدت (.27 )الفدــ ة املشــرتكة الشــجمملة العمــل
املخهت ظة امل كهت ة

 ال   ل إ  اع اقة يف امل ك دة املعق لة أو التجملفة IR-1 ط از مم امل كهت ة القجم لات اليتددا  (14)
 (.1-29 )الفد ة
 إب  اع إ  ان تدم ومل .(15)ال   ل إ  اع اقة يف (UF6) الي  اظي    ل   د يجملس إ  اع إ  ان وواصلت - 11

 (.28 )الفد ة 235 - الي  اظي   مم يف املجمقة 3.67 مم أقل  ب سدة الي  اظي  
 مم كغ 300 املث ى الي  اظي   مم إ  ان خمهتون سم ع  تججموز مل ابلتد   ، املشم لة الفرتة وخ   - 12

 ذلـك  عـجمل  مـجم )أو  235- الي  اظيـ   مم يف املجمقة 3.67 إد تصل ب سدة املث ى الي  اظي    ل   د يجملس

__________ 

 ذات التــدابري - األو  امل  ــ ’  دــ ات التد  ــ   ــذا مــم ولا  جــيم الدســم  يف   يــ  بــ  كم اجــع الــ ا لة الفدــ ات تقــجمبِّ  (11) 
 املشرتكة. الشجمملة العمل خقة يف ال ا لة ‘ال  وي ابجملجم  الصلة

متوجم الـ  التصـميمية املعل مـجمت حبسجم ولد وجم، الثديل املجمع مظتجم  م     ا الثديل املجمع إظتجم  واقة (12)   يف ال كجملـة إد إ ـ ان  ـد 
 املفـجمق ت يف ل يـتعمجم  الصـجمح الثديـل املـجمع مـم الس ة يف ط جم   16 إظتجم  قل  امسية  د ة ،2016 الثجمف/  جم   كجمظ ن 25

 وأبلغـت ال  و ـة. املفـجمق ت يف ل يـتعمجم  الصـجمح الثديـل املجمع مم الس ة يف “ط جم   20 حن ” إظتجم  قل   علية و د ة ال  و ة
  ــــا الثديـــل املـــجمع إظتـــجم  حملقـــة الدصـــ ى الســــ   ة الدـــد ة” أبن ،2017 حهت  ان/  ظيـــ  18 مر  خـــة  يـــجملة يف ال كجملـــة، إ ـــ ان
 .“ط جم   20

 املد  قـة، واخلـ   املشع ة والهت   ن والي ل امل ليدد     ظرجمق  إظتجم  وم    الدحثا طو ان مفجمقل يف السجمخ ة اخل   ذلك يف  جم (13) 
 (.INFCIRC/907 )ال  يدة 2016 الثجمف/  جم   كجمظ ن 14 يف الصجمل  املشرتكة اللج ة   ا  يف إليوجم املشجم 

 التد   .  ذا مم 15 الفد ة (14) 
 إ ــ ان أظشــقة جلميـع ال حيــد املكـجمن ب ــجماتظهت ام ـ اع م  ــع يــيك ن قجمم ـجم، 15 طيلــة” املشـرتكة، الشــجمملة العمـل خقــة إطـجم  يف (15) 

 (.72 )الفد ة “لل مجم ت اخلجمضعة والتق    الدحث أظشقة ذلك يف  جم الي  اظي  ، إب  اع املتصلة
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 202.8 تدجمبــل الي  اظيــ    ل   ــد يــجملس مــم كــغ 300 وكميــة (56 )الفدــ ة خمتلفــة( كيميجمقيــة أيفــكجم  يف
  .(16)الي  اظي   مم كغ
 إد تصـــــــل ب ســـــــدة املثـــــــ ى الي  اظيـــــــ   كميـــــــة بلغـــــــت ،2017 الثـــــــجمف/ظ  م  تشـــــــ  م 5 وحـــــــى - 13

 املشـرتكة الشـجمملة العمل خقة قل  ب جمع ،(17)كغ 96.7 إ  ان لدى 235 - الي  اظي   مم املجمقة يف 3.67
 .(18)املشرتكة اللج ة و  ا ات

 واحــد ج ــجم  يف IR-1 طــ از مــم م كهت ــة طــجم لة 1 044 إبدــجمع مت ال  ــ ل، م ــ اع  ــ  لو اقــة ويف - 14
دــة ظلــت IR-1 طــ از مــم م كهت ــة طــجم لة 1 034 بي وــجم مــم (،46 )الفدــ ة امل  ــ  مــم (2 )ال حــدة  يف م ك 
 قشــــ  إزالـــة مت أظ ــــ  مـــم ال كجملــــة حتددـــت ،2017 األو /أكتــــ ب  تشـــ  م 30 ويف تعجم ديــــة. ي يـــل يـــت

 لغـ   م فصـل بشـكل وت كيدوـجم وتعـد لوجم السـت، التعجم ديـة الس يـل مـم IR-1 طـ از مـم م كهت ة طجم لات
  ابلتد   ، املشم لة الفرتة وط ا  .(20)،(19)“املستد ة ال رجمق  إبظتجم  تتعل  أولية وتق    حبث أظشقة” إج اع

 مـ ال أي   ـجمك تكـم ومل والتقـ   ، الدحـث أظشقة مم بذلك  تصل مجم أو للي  اظي   إ  اع أبي إ  ان تدم مل
  (.45 )الفد ة احملقة يف ظ و ة
 ط   مم مت اصل  صد حتت ظلت املخهت ظة هبجم امل تدقة األيجميية والد ية امل كهت ة القجم لات وهيع - 15

 للمدـــجمف لو  ـــة  عجم  ـــة ابلديـــجم  لل كجملـــة الســـمجم  وايـــتم  .(21)(70 و 48 و 47 و 29 )الفدـــ ات ال كجملـــة
 التج  ديــة، ال  ــ ل إ ـ اع واقــة ال  ـ ل إ ــ اع اقـة يف ال ا عــة تلــك هيـع ذلــك يف  ـجم  اتظــهت، يف الصـلة ذات

  عجم  ــة ابلديــجم  لل كجملــة أ  ــجم   الســمجم  وايــتم  (.71 )الفدــ ة ال كجملــة طلــجم قلــ  ب ــجمع   ميــة  عجم  ــة و جممــت
 (.51 )الفد ة ال كجملة طلجم قل  ب جمع   مية  عجم  ة الديجم  ذلك يف  جم ال   ل، م  اع    لو حملقة لو  ة
 وام ـــ اع لإل ــ اع األجـــل الق  لــة خقتوـــجم مــع متجميفــيجم   ابم ـــ اع اخلجمصــة أبظشـــقتوجم إ ــ ان واضــقلعت - 16

 (.52الفد ة ) 2016الثجمف/  جم   كجمظ ن   16ألغ ا  الدحث والتق   ، حسجم املعل مجمت املدد مة لل كجملة يف 
 اخلجمصـة املشـع ال   ل ق جمص  هيع أن مم ال كجملة حتد دت ،2017 الثجمف/ظ  م  تش  م 12 ويف - 17

 واحـد مـرت )ق ـد   /يـجمقة 1 قـم  دـل   ال اسـ ب ج قـة معـد  ق ـد  ـا إ ـ ان يف الدحثـا طو ان  فجمقل
 اهل اع(. يف

__________ 

 والفل  . للي  اظي   املعيجم ي الذ ي ال زن إد ابل ر  (16) 
 أكســيد اثف يفــكل يف الي  اظيــ   مــم كــغ 1.4 و الي  اظيــ     ل   ــد يــجملس يفــكل يف الي  اظيــ   مــم كــغ 85.9 مــم تتــأل  (17) 

 خقــ   يف مســتددجمة ككميــة الي  اظيــ   مــم كــغ 0.3 و و  ــدجمظ   ال  ــ ل سمعــجمت يف الي  اظيــ   مــم كــغ 4.3 و الي  اظيــ   
  والصلدة. السجمقلة اخل لة يف الي  اظي   مم كغ 4.8 و املعجمجلة 

 (INFCIRC/907 )ال  يدـــة 2016 األو /ل ســـم  كـــجمظ ن 18 و الثجمف/  ـــجم   كـــجمظ ن 6 يف الصـــجمل ان املشـــرتكة اللج ـــة  ـــ ا ا (18) 
 (.INFCIRC/907/Add.1 )ال  يدة 2017 الثجمف/  جم   كجمظ ن 10 يف الصجمل  و  ا  جم

 .GOV/2016/46 ال  يدة مم 12 الفد ة (19) 
 ضــمت ال  ــ ل، م ــ اع  ــ  لو حملقــة تصــميمية معل مــجمت بشــأن حتــد ث لل كجملــة إ ــ ان  ــد مت ،2017 أ ل  /يــدتم  5 ويف (20) 

 “املســتد ة ال رــجمق  إبظتــجم  تتعلــ  أوليــة وتقــ    حبــث أظشــقة” إجــ اع لغــ   IR-1 طــ از مــم م كهت ــة طــجم لة16 مل ا ــع خمققــجم  
 .2 ال حدة يف

 .GOV/2016/46 ال  يدة مم 15 ايجميفية (21) 
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 إد ال  ــ ل خــ لة أو صــفجمق  حت  ــل إقــجملة لغــ   املعل ــة م ا دوــجم مــم م  ــ  أي إ ــ ان تشــغِّ ل ومل - 18
 (.58 )الفد ة الغ   هلذا جد د م    أي يفي دت أبهنجم ال كجملة تدلغ مل أهنجم كمجم الي  اظي  ،  ل   د يجملس

 
   منه  وامرصيد وصنعه  املركزاؤ امط ردات جم ل يف وامتط ار امبحث - ٣ - جيم 

 ومتـــت ام ــ اع، ســـجم  يف والتقــ    الدحـــث أظشــقة خـــ   مــم مثـــ ى    اظيــ   أي تكـــد أل  ــتم مل - 19
 ضـمم م كهت ـة طـجم لات ايـتخدا  ب ايـقة وبدوظـ  ابلي  اظيـ   ام ـ اع سـجم  يف والتق    للدحث إ  ان أظشقة
ُدي  ة ايدول

 (.42 إد 32 )الفد ات املشرتكة الشجمملة العمل خقة يف امل
 اخلجمص ـــــة الــــدوا ة األجـــــهتاع وم ــــجم   أ بيـــــجم مــــم إظتجمجوـــــجم قــــم إقـــــ  ت لل كجملــــة إ ـــــ ان و ــــد مت - 20

 وأج  ت (.80.1 )الفد ة  صيد جم مف لات مم ابلتحدُّ  لل كجملة ومسحت م وجم و صيد جم امل كهت ة ابلقجم لات
 املعدات أن   مم وحتد دت وامل ا دة، االحت اع تدابري ايتخدا  خ   مم ذلك يف  جم مت اص  ،  صدا   ال كجملة
 األظشـقة ألغـ ا   دـ  م كهت ـة طـجم لات ولصـ ع لوا ة أجـهتاع وم ـجم   أ بيـجم مظتـجم  ايـُتخدمت  ـد املعل ة
 IR-1 طـ از مـم م كهت ـة طـجم لة أي إ ـ ان تُ ـتِّ  ومل (.80.2 )الفدـ ة املشرتكة الشجمملة العمل خقة يف احملد لة

ُتل ف ة امل كهت ة القجم لات اليتددا 
ُعق لة أو امل

 (.62 )الفد ة امل
 ل صــد خجمضــعة املعل ــة الــدو ا ة األجوــهتة وسمعــجمت وامل ــجم   الــدو ا ة األجــهتاع أ بيــجم هيــع وكجمظــت - 21

 الت فيــــذ  ــــ   م ــــذ املصــــ  قة الــــدوا ة األجوــــهتة وم ــــجم   أ بيــــجم ذلــــك يف  ــــجم ال كجملــــة، طــــ   مــــم مت اصــــل
 م وـجم قي ـجمت ال كجملـة أخذت ك ب ن أليجم  ابيتخدا  الدوا ة األجهتاع أ بيجم إ  ان وص عت (.70 )الفد ة

 .(23)،(22)وامل ا دة ابالحت اع اخلجمصة ال كجملة لتدابري خجمضعجم   ذلك كل وكجمن واخت قجم،
 

 امشف فيؤ تدا ري - دال 
 الـ  املكرتوظيـة واألختـجم  إلكرتوظيـجم   ام ـ اع  صـد أجوـهتة ابيتخدا  لل كجملة الس م جم    إ  ان واصلت - 22
 لتســجي ت اآلي اجلمــع قمليــة ت ســوِّيل   واصــلت كمــجم ال  و ــة، امل ا ــع لاخــل حجملتوــجم ال كجملــة ملفت ِّشــا ت  ُدــل

 وأصـد ت (1-67 )الفدـ ة م ك دـة  يـجمس أجوـهتة ابيـتخدا  واملسـج لة ال كجملـة هبجم تد   ال  الديجمس قمليجمت
 طلدتـ  الـذي ال حـ  قلـ  م ـ ان تسـميتوم متـت الـذ م ال كجملـة ملفت ِّشـا األجـل ط  لـة لخـ   أتيفـريات إ  ان

 أمجمكم يف قمل مسجمحة ايتخدا  ويو لت ال  و ة، امل ا ع يف لل كجملة م قمة قمل مسجمحة وو    ت ال كجملة،
 (.2-67 )الفد ة إ  ان يف ال  و ة امل ا ع مم    دة
 تـدابري م وـجم إ ـ ان، مـع قليوـجم ُمت فـ    تـدابري خ   مم ت صد، أبن لل كجملة السمجم  إ  ان وو اصلت - 23

 مم قليوجم ايص   مت ال  تلك أو إ  ان يف امل تج ة الي  اظي   خجم   كجمزة كميجمت هيع أن وامل ا دة، االحت اع
 جبميع ال كجملة إ  ان زو لت كمجم (.68 )الفد ة أصفوجمن يف الي  اظي   حت  ل م    إد تُ دل آخ  مصد  أي

 خـجم   كـجمزة  صـيد ومـم الي  اظيـ   خجم   كجمزة إظتجم  مم التحدُّ  مم ال كجملة تتمك م لكا ال  و  ة املعل مجمت
 (.69 )الفد ة آخ  مصد  أي مم قليوجم ايص   مت ال  أو إ  ان يف امل تجة الي  اظي  

__________ 

 (.INFCIRC/907 )ال  يدة 2016 الثجمف/  جم   كجمظ ن 14 يف الصجمل  املشرتكة اللج ة   ا  (22) 
 .GOV/2016/46 ال  يدة مم 18 الفد ة (23) 
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 صلؤ ذات أ رى معل م ت - ه ء 
ـــــــ  مر تـــــــجم   إ ـــــــ ان ُت اصـــــــل - 24  و دـــــــجم   هبـــــــجم اخلـــــــجم  ال ـــــــمجم ت التفـــــــجم  امضـــــــجميف ال وت كـــــــ   تقدي

 امقـ  ت تدييم ال كجملة وواصلت ال فجمذ. حيهت لخ ل  ح  إد امضجميف، ال وت ك   مم )ب( 17 للمجملة
 إد امضــجميف ال وت كــ     جــجم تكميليــة معجم  ــجمت وأجـ ت امضــجميف ال وت كــ     جــجم إ ــ ان  ــد متوجم الـ 
 إ  ان. يف ز  قجم ض و ة  أت ال  واألمجمكم امل ا ع هيع
 املعدـ ل ال ـمجم ت التفـجم  العجممـة الف قيـة الرتتيدـجمت مم العجم  اجلهتع مم 1-3 املع د  للد د وو دجم   - 25
 ابلديــــجم  بد ا  ــــجم ،2017 األو /أكتــــ ب  تشــــ  م 29 مر خــــة  يــــجملة يف ال كجملــــة، إ ــــ ان أبلغــــت إ ــــ ان، مــــع
 ألغـ ا  ام  اظيـة الذ  ـة القجم ـة هليتـة م  ـع يف اخلفيـ ( للمجمع ح   )مفجمقل ح   م    وتشييد بتصميم”

  .(24)للم    أولية تصميمية معل مجمت و د مت “الد  جم املستددل يف الدحث
 ابجملـجم  املتصلة األخ ى إ  ان ابلتهتامجمت  تعل    يمجم وال صد التحدُّ  أظشقة إج اع ال كجملة وُت اصل - 26

 و ــجمع، لا ، األ ســجم  يف الــ ا لة االلتهتامــجمت ذلــك يف  ــجم املشــرتكة، الشــجمملة العمــل خقــة إطــجم  يف ال ــ وي
 املشرتكة. الشجمملة العمل خبقة األو  امل    مم و اع، و جم ،

ــــــة ح ــــــ ت ابلتد  ــــــ ، املشــــــم لة الفــــــرتة  ــــــذيف وخــــــ   - 27 ــــــجم ال كجمل ا اجتمجمق   العجممــــــل للف  ــــــ  واحــــــد 
 املشــرتكة، اللج ــة - ال ابــع امل  ــ  املشــرتكة، الشــجمملة العمــل )خقــة املشــرتكة للج ــة التــجمبع ابملشــرت ت املعــف
 (.6-4-6 الفد ة

 
 م جز - واو 

 ال ا عـة واألمـجمكم ال  و ـة امل ا ـ  يف اْلُمعل  ـة ال  و ـة املـ ال حت  ـ  قـد  مـم التحدُّـ  ال كجملـة ت اصـل - 28
 اخلجم  ال مجم ت اتفجم    ججم إ  ان ق وجم أقل ت وال  ظ و ة م ال قجملة    يوجم ُتستخد  ال  امل ا   خجم  
 م  ان. ابل سدة معل ة غري ظ و ة وأظشقة م ال وج ل قد  بشأن ججم  ة التدييم قمليجمت وظل ت هبجم.
 ابجملجم  املتعلدة اللتهتامجمقجم إ  ان ت فيذ بشأن وال صد التحدُّ  قل  ال كجملة لأبت الت فيذ،     وم ذ - 29

 املشرتكة. الشجمملة العمل خقة   ججم ال  وي
  اال ت جمع. حسجم الشأن  ذا يف تدجم    تددمي العجم  املد   وي ُي اصل - 30
 

__________ 

 يُيستخد  الذي ال   ل إ  اع مست ى وأن كيل وا  1 تدلغ للم    اممسية الدد ة أن إد األولية التصميمية املعل مجمت وتشري (24) 
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