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  )٢٠٠٦ (١٧٣٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
    

، موجهــة مــن البعثــة الدائمــة  ٢٠١٠أغــسطس / آب٩مــذكرة شــفوية مؤرخــة      
  للمكسيك لدى األمم املتحدة إىل رئيس اللجنة

  
جملـس األمـن   جلنـة  رئيس هتدي البعثة الدائمة للمكسيك لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل          

 مـن قـرار جملـس    ٣١، وتتـشرف بـأن تـشري إىل الفقـرة     )٢٠٠٦ (١٧٣٧ املنشأة عمـال بـالقرار    
  .املتعلق جبمهورية إيران اإلسالمية) ٢٠١٠ (١٩٢٩األمن 

  . ذا تقرير حكومة بلدهاهبويف هذا الصدد، حتيل البعثة الدائمة للمكسيك   
ة وتنتهز البعثة الدائمة للمكسيك لدى األمم املتحدة هذه الفرصة لتعرب للجنـة املنـشأ             

  .عن أمسى آيات التقدير واالحترام) ٢٠٠٦ (١٧٣٧عمال بالقرار 
  )٢٠٠٦ (١٧٣٧اللجنة املنشأة عمالً بالقرار 

  األمم املتحدة
  نيويورك
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، املوجهــة مـن البعثــة  ٢٠١٠أغـسطس  / آب٩مرفـق املــذكرة الـشفوية املؤرخــة       
  الدائمة للمكسيك لدى األمم املتحدة إىل رئيس اللجنة

ــر حكومــة امل      ــالقرار   تقري ــشأة عمــال ب ــة املن املتعلــق ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧كــسيك إىل اللجن
  )٢٠١٠ (١٩٢٩جبمهورية إيران اإلسالمية، وفقا لقرار جملس األمن 

ــ    املكــسيك أن االنتــشار العمــودي واألفقــي ألســلحة الــدمار الــشامل، وال ســيما   رىت
  .األسلحة النووية، يشكل أحد أخطر التهديدات على السلم واألمن الدوليني

االسـتخدام الـسلمي    بواملكسيك ملتزمة بقوة بعدم االنتشار ونـزع الـسالح، وكـذلك              
للطاقــة النوويــة حتــت إشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ووفقــا ألحكــام معاهــدة عــدم    

ــة، وهــي تــرى أن مــن واجــب مجهور    ــشار لألســلحة النووي ــال   االنت ــران اإلســالمية االمتث ــة إي ي
 ١٧٤٧، و )٢٠٠٦ (١٧٣٧، و )٢٠٠٦ (١٦٩٦مــــن شــــروط لقــــرارات جملــــس األ   دون

  ). ٢٠١٠ (١٩٢٩، و )٢٠٠٨ (١٨٣٥، و )٢٠٠٨ (١٨٠٣، و )٢٠٠٧(
الـيت  بـاألدوات  باملعلومـات املتعلقـة    وتقدم املكسيك التقرير التايل هبدف تزويد اللجنـة           

  .، والتحقق من ذلك)٢٠١٠ (١٩٢٩رصد االمتثال ألحكام القرار تستخدمها يف 
، قرر جملس األمن، أن على مجيـع الـدول          )٢٠١٠ (١٩٢٩ من القرار    ٣١ويف الفقرة     

 يوما تقريرا إىل اللجنة عن التـدابري الوطنيـة الـيت اختـذهتا لتنفيـذ أحكـام                  ٦٠أن تقدم يف غضون     
  .هذا القرار
ــا للمــادة      ــصدد، وفق ــات املكــسيكية    ١٣٣ويف هــذا ال ــسياسي للوالي  مــن الدســتور ال

ونظــرا ألن املــادة . لــى لالحتــادملتحــدة جــزء مــن القــانون األع ميثــاق األمــم ايــشكل املتحــدة، 
مــن امليثــاق، تــنص علــى أن أعــضاء املنظمــة قــد وافقــوا علــى قبــول قــرارات جملــس األمــن    ٢٥

  . حلكومة املكسيك مبوجب دستورهااً، ملزم)٢٠١٠ (١٩٢٩القرار يصبح وتنفيذها، 
ما يتعلق مبختلف االلتزامـات احملـددة       ويف ما يلي التفاصيل املتعلقة بالتدابري املعتمدة يف           

  .، واإلطار القانوين واجب التطبيق)٢٠١٠ (١٩٢٩يف القرار 
  

  النشاط التجاري    
ال حيق إليران املـشاركة يف أي نـشاط جتـاري يف دولـة أخـرى                 ]...[  - ٧”    

دام املــــواد والتكنولوجيــــا ينطــــوي علــــى اســــتخراج اليورانيــــوم أو إنتــــاج أو اســــتخ
ــة ــى ال النووي ــة   عل ــذكور يف الوثيق ، وخــصوصا INFCIRC/254/Rev.9/Part 1نحــو امل

أنــشطة ختــصيب اليورانيــوم وإعــادة املعاجلــة ومجيــع أنــشطة أو تكنولوجيــا املــاء الثقيــل  
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 أن ويقـرر كـذلك  املتعلقة بالقذائف التسيارية القادرة علـى إيـصال األسـلحة النوويـة،          
ة حتت واليتـها القـضائية مـن قبـل          حتظر مجيع الدول أي استثمارات يف األراضي الواقع       

إيران ورعاياهـا والكيانـات املؤسـسة يف إيـران أو اخلاضـعة لواليتـها القـضائية، أو مـن                    
، أو مـن    كيانـات  أويعمل بالنيابة عن هذه الكيانات أو ضمن توجيهها مـن أشـخاص             

  “.قبل الكيانات اليت متلكها أو تسيطر عليها الكيانات املؤسسة يف إيران
ملكـسيك بــسجل دقيـق بــاملواد النوويـة لــدى اللجنـة الوطنيــة لألمـان النــووي      وحتـتفظ ا   

وأبلغت اللجنة أهنا مل تسجل حىت اليـوم أي طلبـات تتعلـق باسـترياد مـواد نوويـة                   . والضمانات
  .ها هلاأو تصدير أو إشعاعية أو معدات نووية من مجهورية إيران اإلسالمية

يك ال تنـــتج مثـــل هـــذه األســـلحة، املكـــسويف مـــا يتعلـــق بالقـــذائف التـــسيارية، فـــإن   
  .نوويةالسلحة األمتارس أنشطة تتعلق بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال  وال

 متنع مجيع الـدول توريـد أي دبابـات قتاليـة، أو مركبـات قتـال            ]...[  - ٨”    
ــة، أو ــائرات        مدرع ــة، أو ط ــائرات مقاتل ــل، أو ط ــار الثقي ــن العي ــة م ــات مدفعي منظوم
سفن حربية، أو قذائف أو منظومات قـذائف علـى النحـو احملـدد      جومية، أو عمودية ه 

  لغـــرض ســـجل األمـــم املتحـــدة لألســـلحة التقليديـــة، أو مـــا يتـــصل هبـــا مـــن أعتـــدة،  
مبا يف ذلك قطع الغيار، أو األصناف اليت حيددها جملس األمن أو اللجنة املنـشأة عمـال                 

واد أو نقلــها إىل إيــران، مــن  ، أو بيــع هــذه املــ )“اللجنــة”) (٢٠٠٦ (١٧٣٧بــالقرار 
أراضــيها أو عــرب أراضــيها، أو مــن قبــل رعاياهــا أو األفــراد الــذين خيــضعون لواليتــها     
القضائية، أو باستخدام السفن أو الطائرات الـيت حتمـل أعالمهـا، سـواء كـان منـشؤها             

 كـذلك أن متنـع مجيـع الـدول تزويـد إيـران، مـن قبـل                  ويقـرر أو مل يكن من أراضـيها،       
ا أو من أراضيها أو عرب أراضيها، بالتدريب التقين واملوارد أو اخلدمات املاليـة،              رعاياه

مــا يتعلــق بتوريــد هــذه األســلحة واملــشورة، وغــري ذلــك مــن اخلــدمات أو املــساعدة في
 توفريهـــا أو صـــنعها أو صـــيانتها يتـــصل هبـــا مـــن أعتـــدة، أو بيعهـــا أو نقلـــها أو  ومـــا
ميـع الـدول أن متـارس اليقظـة وضـبط الـنفس              يف هذا الـسياق جب     ويهيباستعماهلا،   أو

بشأن توريد مجيع األسلحة األخرى وما يتصل هبا من أعتدة وبيعهـا ونقلـها وتوفريهـا                
  “.وصنعها وصيانتها واستعماهلا

وذكـــرت وزارة الـــدفاع، وهـــي اهليئـــة املكـــسيكية الوحيـــدة املـــسؤولة عـــن تـــسويق     
ن كمــا أنــه مل يــتم تــدريب أفــراد  إيــرااألســلحة، أنــه لــيس هنــاك عالقــة جتاريــة وعــسكرية مــع 

وعــالوة علــى ذلــك، فــإذا قــدم طلــب يف املــستقبل أو بــذلت أي   . كيانــات مرتبطــة بــإيران  أو
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مــنح تــرفض حماولــة لبيــع أي منــتج حمظــور، فــإن الــسلطة ســتكون مــسؤولة عــن رصــد ذلــك و 
  . قلها وختزينهاتراخيص الالزمة لالجتار باألسلحة املشار إليها يف القرارات ذات الصلة أو نال

وباإلضافة إىل مسؤوليات الوزارة املذكورة أعاله، تنفذ حكومة املكسيك حظرا ضـد              
أحكـام قـرارات جملـس    املـشمولة ب مجهورية إيران اإلسالمية، كما أهنا متنع اقتناء وتـسليم املـواد           

، )٢٠٠٨ (١٨٣٥، و )٢٠٠٨ (١٨٠٣ ، و)٢٠٠٧ (١٧٤٧، و )٢٠٠٦ (١٧٣٧األمــــــن 
وهذا االتفاق متسق مع الدسـتور ويـسمح        . ، وذلك مبوجب اتفاق إداري    )٢٠١٠ (١٩٢٩ و

ــه      ــة عن لــرئيس اجلمهوريــة، أو وزيــر اخلارجيــة، أو وزيــر الــشؤون االقتــصادية بــأن حيظــر، نياب
  .تصدير أو استرياد تلك البضائع

 منــه علــى منــع تــصدير ١٠يــنص يف املــادة هــو ومت نــشر االتفــاق يف اجلريــدة الرمسيــة و  
  .استريادها منهاواد اخلاضعة للجزاءات اليت يفرضها جملس األمن من إيران أو خمتلف امل
ومبوجب القانون املكـسيكي، متثـل األحكـام الـواردة يف االتفـاق املـشار إليـه الـسياسة                     
الطبيعـيني   مجيع األشـخاص  امتثالذلك ويعين ي تطبق يف كامل أحناء اإلقليم الوطين،       هالعامة و 

املــشار إليهــا يف الوثيقــة ططــون لتــصدير أو إســترياد أي مــن هــذه املــواد  الــذين خيواالعتبــاريني 
  .حكام االتفاقأل

 أال تضطلع إيران بأي نشاط يتصل بالقذائف التـسيارية القـادرة       يقرر  - ٩”    
على إيـصال األسـلحة النوويـة، مبـا يف ذلـك عمليـات اإلطـالق باسـتخدام تكنولوجيـا                    

مجيــع التـــدابري الالزمـــة للحيلولـــة دون نقـــل  القــذائف التـــسيارية، وأن تتخـــذ الـــدول  
  “.التكنولوجيا أو توفري املساعدة التقنية إىل إيران فيما يتصل هبذه األنشطة

وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن املكـسيك ال تنـتج مثـل هـذه األسـلحة وال تقـوم                      
  .بأنشطة تتعلق بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال األسلحة النووية

  
  ظر سفر األفراد وعبورهمح    

 أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الالزمــة للحيلولــة دون دخــول يقــرر - ١٠”    
ــرار       ــاء للق ــات جــيم ودال وه ــراد املدرجــة أمســاؤهم يف املرفق ، )٢٠٠٦ (١٧٣٧األف

ــرار  ــق األول للقـ ــرار )٢٠٠٧ (١٧٤٧واملرفـ ــق األول للقـ ، )٢٠٠٨ (١٨٠٣، واملرفـ
 القـــرار، أو الـــذين يـــدرج أمســـاءهم جملـــس األمـــن، أو  واملـــرفقني األول والثـــاين هلـــذا

، أو عبـورهم أراضـيها، مـا        )٢٠٠٦ (١٧٣٧ مـن القـرار      ١٠عمال بالفقرة   “ اللجنة”
عدا يف احلاالت اليت يكون فيها ذلك الدخول أو العبور ألغراض االضـطالع بأنـشطة               

) ب (٣يتني تتصل على حنو مباشر بتزويد إيران باألصناف الـواردة يف الفقـرتني الفـرع           
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 ١٧٣٧ مــــن القــــرار   ٣وفقــــاً للفقــــرة   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧مــــن القــــرار   ‘ ٢’و ‘ ١’
يقتــضي مــن الــدول أن تــرفض   علــى أنــه لــيس يف هــذه الفقــرة مــا، ويــشدد)٢٠٠٦(

دخــول رعاياهــا إىل أراضــيها، ويقــرر أن التــدابري املفروضــة يف هــذه الفقــرة ال تنطبــق   
دة، أن مثـة ضـرورة إنـسانية، تـربر          عندما تقرر اللجنة، على أساس كـل حالـة علـى حـ            

أن االسـتثناء   “ اللجنـة ”هذا السفر، مبا يف ذلك االلتزامات الدينيـة، أو حيـث تـستنتج              
ميكن أن خيدم بشكل آخر أغراض هذا القرار، مبا يف ذلـك عنـدما يتعلـق األمـر باملـادة             

  “.اخلامسة عشرة من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
ا الــصدد، قامــت وزارة الداخليــة واملعهــد الــوطين للــهجرة، يف إطــار ممارســته   ويف هــذ  

، مـن قـانون   ٣٨، واملـادة   البنـدان اخلـامس والـسابع     ،  ٣٧للصالحيات املخولة له مبوجب املواد      
 من اللوائح املنفذة لذلك القانون، بإصـدار إنـذارات بـشأن هجـرة              ١٠٦السكان العام، واملادة    
، واملرفـق   )٢٠٠٦ (١٧٣٧هم يف املرفقات جيم و دال و هاء من القـرار            األفراد املدرجة أمساؤ  

، واملــرفقني )٢٠٠٨ (١٨٠٣، واملرفــق األول مــن القــرار  )٢٠٠٧ (١٧٤٧األول مــن القــرار 
  ). ٢٠١٠ (١٩٢٩األول والثاين من القرار 

يبــيح املعهــد الــوطين للــهجرة، عمــال مبعــايري وإجــراءات دليــل اهلجــرة، للــسلطات  ال و  
يكية املعنيـة بـاهلجرة قبـول األفـراد غـري املكـسيكيني يف اإلقلـيم الـوطين إال بعـد االطـالع           املكـس 

ــات اهلجــرة لغــري املكــسيكيني ذوي        ــذارات اهلجــرة يف النظــام املتكامــل لعملي ــامج إن ــى برن عل
  .أو سلطات األمن الوطين إدعاءات خاصةأفراد م يف شأهنم السمعة السيئة أو الذين قّد

كومة املكـسيك ال ميكـن أن متتثـل هلـذه األحكـام مـا مل تتـوفر لـديها                    ومع ذلك فإن ح     
لــذلك تطلــب . معلومــات شــاملة عــن هــذا الفــرد أو ذاك مــن األفــراد املــشمولني حبظــر الــسفر  

  .املكسيك إىل اللجنة أن تقدم هلا اسم الشخص املشمول باحلظر وتاريخ ميالده وجنسيته
  

  األصول املالية واملوارد االقتصادية    
ــدابري احملــددة يف الفقــرات  يقــرر - ١١”      مــن ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ أن الت

تنطبــق أيــضا علــى األشــخاص املدرجــة أمســاؤهم والكيانــات ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧القــرار 
املدرجة أمساؤها يف املرفق األول هلذا القرار وعلى أي أشـخاص أو كيانـات يتـصرفون       

 ميتلكوهنا أو يديروهنا، مبـا يف ذلـك         بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات اليت       
كيانــات يقــرر اجمللــس أو   عــن طريــق وســائل غــري مــشروعة، وعلــى أي أشــخاص أو  

الكيانــات علــى االلتفــاف علــى اجلــزاءات  اللجنــة أهنــم ســاعدوا هــؤالء األشــخاص أو
ــرارات   ــددة يف القــــ ) ٢٠٠٨ (١٨٠٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧ و )٢٠٠٦ (١٧٣٧احملــــ

  “. انتهاك أحكامهايف هذا القرار، أو على أو



S/AC.50/2010/29
 

6 10-49842 
 

 ١٥ و   ١٤ و   ١٣ و   ١٢ أن تنطبق التدابري احملـددة يف الفقـرات          يقرر - ١٢”    
باسـم  أيضا  املعروف  (على فيلق احلرس الثوري اإلسالمي      ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧من القرار   

مـن األفـراد احملـددين والكيانـات احملـددة يف املرفـق       ) “جيش حراس الثـورة اإلسـالمية     ”
 يعملون أو كيانات تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيه منـهم، وعلـى             الثاين، وعلى أي أفراد   

يــديروهنا، مبــا يف ذلــك عــن طريــق وســائل غــري مــشروعة،   الكيانــات الــيت ميتلكوهنــا أو
جبميع الدول أن متارس اليقظة بشأن املعامالت الـيت يـشترك فيهـا فيلـق احلـرس                 ويهيب  

 النوويــة احلــساسة مــن حيــث الثـوري اإلســالمي الــيت ميكــن أن تــسهم يف أنــشطة إيــران 
  “.ر منظومات إيصال األسلحة النووية أو يف تطوي،االنتشار

ــشأن غــسل           ــة ب ــة العمــل املالي ــدهتا فرق ــيت عق ــة ال ــسة العام ــصدد، ويف اجلل ــذا ال ويف ه
، أيدت املكسيك وضع توجيهات بشأن تنفيـذ        ٢٠١٠يونيه  /األموال، يف أمستردام يف حزيران    

  ).٢٠١٠ (١٩٢٩القرار 
  

  ل األصناف واملواد واملعدات والبضائع والتكنولوجياتنق    
ــه، ألغــراض التــدابري احملــددة يف الفقــرات   يقــرر - ١٣”      ٦  و٥ و ٤ و ٣ أن
، تلغــــى قائمــــة األصــــناف الــــواردة يف الوثيقــــة  )٢٠٠٦ (١٧٣٧  مــــن القــــرار٧ و

S/2006/814 ــة ــها قائمــــــــ ــوثيقتني    لتحــــــــــل حملــــــــ ــواردة يف الــــــــ ــناف الــــــــ األصــــــــ
INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 و INFRCIRC/254/Rev.7/Part 2 وفــــضال عــــن أي أصــــناف ،

 األنـشطة املتعلقـة بتخـصيب       أخرى إذا قررت الدولة أن هذه األصناف ميكن أن تـسهم يف           
وإعــادة املعاجلــة واملــاء الثقيــل أو يف تطــوير منظومــات إيــصال األســلحة        اليورانيــوم 

 ٦  و٥ و ٤ و ٣ الفقــرات  أنــه، ألغـراض التــدابري احملــددة يف ويقــرر كــذلكالنوويـة،  
، تلغــــى قائمــــة األصــــناف الــــواردة يف الوثيقــــة  )٢٠٠٦ (١٧٣٧ مــــن القــــرار ٧ و

S/2006/815 الواردة يف األصناف  لتحل حملها قائمةS/2010/263.“  
وحتــيط حكومــة املكــسيك علمــا بــااللتزام باالستعاضــة عــن قــوائم املــواد احملظــورة            

  .لألغراض ذات الصلة
كرت وزارة الشؤون االقتصادية أن هـذه التـدابري منـصوص عليهـا       وفضال عن ذلك، ذ     

 الـــيت حتظـــر التـــصدير إىل إيـــران   مـــن االتفـــاق اإلداري ســـابق الـــذكر، ١٠بالفعـــل يف املـــادة 
ومبوجــب االتفــاق اإلداري، يــتعني علــى مــصلحة إدارة الــضرائب واإلدارة . االســترياد منــها أو

  .دائم ملنع استرياد وتصدير املواد احملظورةالعامة للجمارك أن تكون يف حالة استنفار 
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  تفتيش الشحنات     
ســلطاهتا وتــشريعاهتا مبــا يتفــق و ،تتــوىلمجيــع الــدول أن  إىليطلــب   - ١٤”    

 واتفاقــات الطــريان املــدين  وال ســيما قــانون البحــار،الوطنيــة ويتــسق والقــانون الــدويل
 املـوانئ واملطـارات، بتفتـيش     يف مبا يف ذلـك ،داخل أراضيهاالقيام  ذات الصلة،  الدويل

 كــان لــدى الدولــة املعنيــة     ذاالقادمــة منــها، إ   كــل الــشحنات املتجهــة إىل إيــران أو    
الــشحنة حتتــوي علــى أصــناف حمظــور   معلومــات تــوفر أساســا معقــوال لالعتقــاد بــأن  

 مــن القــرار ٧ أو ٤ أو ٣ توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها أو تــصديرها مبوجــب الفقــرات 
 مـن القـرار   ٨ أو الفقرة ،)٢٠٠٧ (١٧٤٧ من القرار ٥ الفقرة  ، أو )٢٠٠٦ (١٧٣٧
ان التنفيـذ   ضـم هبـدف    من هذا القرار، وذلـك       ٩ أو   ٨ أو الفقرتني    ،)٢٠٠٨ (١٨٠٣

  “.الصارم لتلك األحكام
ــيــشري ‐ ١٥”     لــدول، مبــا يتــسق والقــانون الــدويل وال ســيما   ل ه جيــوز إىل أن

لـسفن يف أعـايل البحـار مبوافقـة دولـة           اتفتيش   عملياتإجراء  تطلب   قانون البحار، أن  
ــم،  ــاون يف   إىل ويطلــبالعل ــدول أن تتع ــع ال ــاتمجي ــيش  عملي ــاك  إذاالتفت  كانــت هن

ريــدها معلومــات تــوفر أساســا معقــوال لالعتقــاد بــأن الــسفينة حتمــل أصــنافا حمظــور تو 
ــرات    أو ــصديرها مبوجــب الفق ــها أو ت ــا أو نقل ــرار  ٧ أو ٤ أو ٣ بيعه  ١٧٣٧ مــن الق
 ١٨٠٣ مـن القـرار   ٨ أو الفقرة ،)٢٠٠٧ (١٧٤٧ من القرار ٥و الفقرة  ، أ )٢٠٠٦(
مان التنفيـذ الـصارم   ضـ هبـدف   من هذا القرار، وذلـك     ٩ أو   ٨ أو الفقرتني    ،)٢٠٠٨(

  “.لتلك األحكام
وختـــضع متطلبـــات تفتـــيش الـــشحنات يف املـــوانئ واملطـــارات وعلـــى ظهـــور الـــسفن    

ــةحملاو ــائرات، ب مولـ ــسيكية والطـ ــي املكـ ــق   يف األراضـ ــا يتعلـ ــار، فيمـ ــايل البحـ ــذلك يف أعـ  وكـ
  :إىل اإلطار القانوين التايل) ٢٠١٠ (١٩٢٩باجلزاءات املفروضة مبوجب القرار 

  قانون منظمة اخلدمة املدنية االحتادية؛  •  
  قانون احمليطات الفيدرايل؛  •  
  قانون املنظمة البحرية املكسيكية؛  •  
  ؛)١٩٨٢(اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار   •  
  ؛)٢٠٠٥(اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية   •  
 ٢/املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املرفئية، مع اإلشـارة إىل الفـصل احلـادي عـشر                 •  

  ).١٩٩٤(من االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر 
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 اتفاق للتنسيق والتعـاون بـني وزارة   ٢٠٠٨عام برم يف  وفيما يتعلق باإلطار اإلداري، أُ      
إلدارة العامـة للجمـارك تـنص علـى تنفيـذ تـدابري الرصـد والرقابـة واحلمايـة                   واالشؤون البحريـة    

  .اخلاصة يف املكسيكواملوانئ واألمن يف املناطق الضريبية 
 اإلدارة العامـة للجمـارك يف حالـة اسـتنفار     فـإن   وطبقا ألحكام قـرارات جملـس األمـن،           

  .دائم ملنع استرياد أو تصدير املواد احملظورة
 قامـت اإلدارة العامـة للجمـارك    ،وملنع االجتـار غـري املـشروع بـأي مـن املـواد احملظـورة                

وعـالوة علـى    .لتفتـيش غـري التطفلـي يف خمتلـف نقـاط التفتـيش يف املكـسيك              بتركيب معدات ل  
مريكية بـشأن التعـاون مـن أجـل     عت املكسيك مذكرة تفاهم مع الواليات املتحدة األ        وقَّ ،ذلك

واسـتفادت املكـسيك مـن      . منع االجتار غري املشروع باملواد النووية واملواد اإلشـعاعية األخـرى          
هــذا التعــاون يف حتــسني الكــشف عــن عمليــات االجتــار غــري املــشروع بــاملواد النوويــة اخلاصــة   

املعـدات، وبنـاء القـدرات     بهاإمـداد بفضل  وسائر املواد اإلشعاعية واعتراضها وتثبيطها، وذلك       
ويف الوقت نفسه، فقد يسر ذلك التجارة الدولية من خالل استخدام عمليـات             . والدعم التقين 

 الذي ال يـستلزم فـتح       ،البضائعأو  /ي أداة ُتستخدم يف تفتيش النقل و      وه(التفتيش غري التطفلي    
  . ك أو خترج منهاللكشف عن املواد غري املشروعة اليت تدخل إىل أراضي املكسي) احلاويات
  .يكسوتطبق هذه التكنولوجيا حاليا يف أكرب أربعة موانئ يف املك  

  
  خدمات متوين السفن بالوقود    

 أن حتظر مجيع الدول تقدمي اخلدمات املتصلة بوقود السفن مـن            يقرر - ١٨”    
جانب رعاياها أو انطالقا من أراضيها، مـن قبيـل تـوفري الوقـود أو اإلمـدادات أو غـري                    

 ذا إ...،  من اخلدمات اليت تقدم للسفن، إىل سفن متتلكها أو تتعاقد عليهـا إيـران            ذلك
ور كان لديها معلومات توفر أساسـا معقـوال لالعتقـاد بـأن الـسفن حتمـل أصـنافا حمظـ                   

إذا كـان تـوفري تلـك     إال...  تصديرها مبوجـب الفقـرات   توريدها أو بيعها أو نقلها أو    
 أو حــىت جيــري تفتــيش الــشحنة ومــصادرهتا      ،اخلــدمات ضــروريا ألغــراض إنــسانية   

لـى  األمـر، ويـشدد علـى أن هـذه الفقـرة ال تـستهدف التـأثري ع             لزم   ذاوالتخلص منها إ  
  “.األنشطة االقتصادية املشروعة

حتظــر وزارة االتــصاالت والنقــل تقــدمي خــدمات متــوين الــسفن بــالوقود، فــضال عــن   و  
دمات، إذا كــان لــديها معلومــات تــوفر  لــسفن وغــري ذلــك مــن اخلــ لتمــوين التــوفري الوقــود أو 

ــسفن           ــك ال ــا يف ذل ــا، مب ــد عليه ــران أو تتعاق ــا إي ــسفن متتلكه ــأن ال ــاد ب ــوال لالعتق ــا معق أساس
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ر اإلمـداد هبـا أو بيعهـا        املستأجرة حتمل مواد تنص قرارات جملس األمـن ذات الـصلة علـى حظـ              
  . نقلها أو تصديرها أو

، البنــود الثــاين والــسابع والتاســع  ٨ وُتطبــق هــذه الــشروط علــى أســاس أحكــام املــادة    
، البند السادس، من قانون املالحة والتجـارة البحريـة؛          ٩والثالث عشر والسادس عشر، واملادة      

 ان، البنـد  ٢٨، البند الرابع عشر، من قانون منظمة اخلدمة املدنيـة االحتاديـة؛ واملـادة               ٣٦واملادة  
  .رة االتصاالت والنقلوزالاألول واحلادي والعشرين، من النظام الداخلي 

  
  اخلدمات املالية واملصرفية    

ــدابري املناســبة حل  يطلــب - ٢٣”     ــدول أن تتخــذ الت ــروع  ظــر إىل ال ــاح ف  افتت
كــذلك مكاتــب متثيــل جديــدة ملــصارف إيرانيــة علــى أراضــيها، و أو مكاتــب تابعــة أو
إنـشاء مـشاريع مـشتركة جديـدة مـع مـصارف خاضـعة              باملصارف اإليرانية   قيام   ظرحل

د عالقـات مراسـلة معهـا    لواليتها أو احلصول على مصلحة ملكية فيها أو إقامة أو تعهُّ      
كان لـديها معلومـات تـوفر أساسـا معقـوال            ذامن أجل منع التزويد باخلدمات املالية، إ      

 احلــساسة تــسهم يف أنــشطـة إيــران النوويــة    ميكــن أن  لالعتقــاد بــأن تلــك األنــشطة    
  “.ظومات إيصال األسلحة النوويةأو يف تطوير من ،حيث االنتشار من

لمصارف واألوراق املالية أنـه ال يوجـد حـىت اليـوم أي خطـط      لذكرت اللجنة الوطنية     
  هتــــدف إىل فــــتح فــــروع أو توابــــع أو مكاتــــب متثيــــل للمــــصارف اإليرانيــــة يف املكــــسيك،  
ــة إلنــشاء       كمــا ال توجــد خطــط أو مطالــب مل ُينظــر فيهــا بعــد مقدمــة مــن املــصارف اإليراني

  .مع املصارف املكسيكية أو للحصول على مصلحة ملكية فيهاشاريع مشتركة جديدة م
ــة   ٧وعــالوة علــى ذلــك، تــنص املــادة      ــانون مؤســسات االئتمــان، علــى أن جلن  مــن ق

املصارف واألوراق املالية هي املسؤولة عن إصـدار تـراخيص للكيانـات املاليـة األجنبيـة بإنـشاء                  
 من القانون نفسه، يـتعني علـى كـل    ٨ستنادا إىل أحكام املادة وا. مكاتب ممثلة هلا يف املكسيك   

أن حتـصل    لقيـام بـأي أنـشطة مـصرفية أيـا كـان هـدفها يف املكـسيك                ترغـب يف ا   مؤسسة ماليـة    
  . م على أساس تقديريت منح ذلك الترخيص يكما أن. على ترخيص من احلكومة االحتادية

) ٢٠١٠ (١٩٢٩مـا بـالقرار     ة عل وأحاطت اللجنة الوطنيـة للمـصارف واألوراق املاليـ          
  . هبدف إدماجه يف العملية التقييمية ضمن مهامها التحوطيةومرفقاته

  


