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التعاريف

المادة ()1
المبينة مقابؿ كؿ منيا ،كتككف لمكممات كالعبارات التي
في تطبيؽ أحكاـ ىذه الالئحة ،يقصد بالكممات كالعبارات التالية المعاني
ّ
استخدمت كلـ تعَّرؼ ىنا المعاني المنسكبة إلييا في المادة  1مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  6لسنة  ،2009في شأف االستعماالت
السممية لمطاقة النككية (القانكف):
البروتوكول اإلضافي

بركتكككؿ إضافي التفاقية الضمانات .تمت المصادقة عمى البركتكككؿ اإلضافي بمكجب
حيز التنفيذ في  20ديسمبر  ،2010كصدر
المرسكـ االتحادم رقـ  63لسنة  ،2010كدخؿ ّ

في النشرة اإلعالمية لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية رقـ .INFCIRC/622/Add.1
األطراف المستفيدة

كافة األطراؼ التي تقكـ بنقؿ مفردات خاضعة لمرقابة ،كالتي يجب أف تككف حاصمة عمى
ترخيص أك إذف مف السمطة المعنية ،أك الجيات التي تمثميا في الدكلة أك خارجيا ،بما في ذلؾ
األطراؼ الكائنة في مناطؽ حرة ك/أك مناطؽ خاصة.

ِ
المستخدم النهائي
إعالن

ِ
المستخدـ النيائي لممفردات الخاضعة لمرقابة يفيد بأف المفردات الخاضعة
تأكيد خطّي مف

التصدير

إخراج المفردات الخاضعة لمرقابة الكطنية المنشأ مف الدكلة ،بما في ذلؾ المفردات الخاضعة

لمرقابة ستستخدـ ألغراض سممية حص انر.

لمرقابة المنتجة في مناطؽ حرة ك/أك مناطؽ خاصة ،عف طريؽ المنافذ الجمركية البرية أك
البحرية أك الجكية.
الترخيص العام

ترخيص صادر مف الييئة لالستيراد المتعدد لمفردات خاضعة لمرقابة أك لتصدير متعدد لمفردات
ذات استخداـ مزدكج متعمقة بالمجاؿ النككم لكجيات محددة تستكفي التزامات الدكلة المحددة في
اتفاقية الضمانات كالبركتكككؿ اإلضافي كشركط التكريد حسب ما تـ تحديدىا في اإلرشادات
الدكلية الخاصة بنظاـ الرقابة عمى الصادرات النككية في نشرتي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية

 INFCIRC/245/Part 1ك .INFCIRC/245/Part 2يجب عمى المرخص لو اتباع مجمكعة
الشركط الخاصة المحددة في الترخيص العاـ لكؿ عممية استيراد لممفردات الخاضعة لمرقابة
المعنية .
المعنية أك عممية تصدير لممفردات ذات االستخداـ المزدكج المتعمقة بالمجاؿ النككم
ّ
ّ
التأكيد من حكومة لحكومة

تأكيد تطمبو سمطة حككمية في بمد المكرد مف سمطة حككمية في بمد المستمِـ لتأكيد مجمكعة مف
"شركط التكريد" لكؿ عممية استيراد مكاد نككية كمفردات ذات صمة بالمجاؿ النككم حسب ما ىك

محدد في نشرة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية  INFCIRC/254/Part 1بغرض إعطاء إذف
لممكرد بتصدير أك إعادة تصدير مكاد نككية أك مفردات ذات صمة بالمجاؿ النككم .الغرض
الرئيسي مف التأكيد مف حككمة لحككمة ىك التأكيد لممجتمع الدكلي أف التكريد المرخص سيككف
مستكفيان لكافة االلتزامات الخاصة بالنظـ الدكلية لمرقابة عمى الصادرات النككية كأف المفردات

المكردة لف تككف عرضة لسكء االستخداـ في أم أنشطة نككية غير معمف عنيا أك في أنشطة
َّ
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نككية غير سممية.
النظام المنسق

تسميات تشتمؿ عمى العناكيف كالعناكيف الفرعية كرمكزىما العددية ذات الصمة ،كالجزء كالفصؿ
المنسؽ المحددة في ممحؽ االتفاقية
كمالحظات العناكيف الفرعية كالقكاعد العامة لتفسير النظاـ
َّ
الدكلية لمنظاـ المنسَّؽ لتصنيؼ كتبكيب السمع لمنظمة الجمارؾ العالمية.

االستيراد

إدخاؿ المفردات الخاضعة لمرقابة إلى الدكلة عبر منافذ جمركية ك/أك مناطؽ حرة ك/أك مناطؽ
خاصة.

INFCIRC/254/Part 1

ك

نشرتاف إعالميتاف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية تتعمقاف بضكابط النقؿ النككم.

المعدات النككية كالمكاد
 INFCIRC/254/Part 1كتعديالتيا تتضمف تعميمات نقؿ المكاد ك ّ
كالتكنكلكجيا غير النككية الكاردة في مالحقيا.

INFCIRC/254/Part 2

المعدات كالمكاد كالبرمجيات ذات
 INFCIRC/254/Part 2كتعديالتيا تتضمف تعميمات نقؿ
ّ
االستخداـ المزدكج المتعمقة بالمجاؿ النككم كالتكنكلكجيا ذات الصمة الكاردة في مالحقيا.

مفردات ذات صمة بالمجال النووي

المعدات كالمكاد غير النككية كالتكنكلكجيا المصممة أك التي تـ إعدادىا لالستخداـ في القطاع
ّ
النككم حسب ما ىك محدد في نشرة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية .INFCIRC/254/Part 1

مفردات ذات استخدام مزدوج
متعمقة بالمجال النووي
إعادة التصدير

المعدات كالمكاد كالبرمجيات ذات االستخداـ المزدكج المتعمقة بالمجاؿ النككم كالتكنكلكجيا
ّ
المرتبطة بيا ،التي لـ يتـ تصميميا أك إعدادىا لالستخداـ في القطاع النككم حسب ما ىك
محدد في نشرة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية .INFCIRC/254/Part 2
تصدير مفردات خاضعة لمرقابة سبؽ استيرادىا عبر المنافذ الجمركية لمدكلة ك/أك المناطؽ
الحرة ك/أك المناطؽ الخاصة ،بما في ذلؾ ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،تصدير مفردات
خاضعة لمرقابة إلى بمد المنشأ.

مفردات خاضعة لمرقابة

المكاد النككية التي حددتيا اتفاقية الضمانات أك المفردات ذات الصمة بالمجاؿ النككم كالمفردات
ذات االستخداـ المزدكج المتعمقة بالمجاؿ النككم.

اتفاقية الضمانات

االتفاقية المبرمة بيف دكلة اإلمارات العربية المتحدة كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية لتطبيؽ
الضمانات فيما يتعمؽ بمعاىدة حظر انتشار األسمحة النككية .تمت المصادقة عمى اتفاقية
الضمانات بمكجب المرسكـ االتحادم رقـ  46لسنة  2003كدخمت حيز التنفيذ في  9أكتكبر

 2003كصدرت في النشرة اإلعالمية لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية .INFCIRC/622
اإلدخال المؤقت

تصريح جمركي يتـ استخراجو فقط عندما يتـ استيراد مفردات خاضعة لمرقابة لفترة معمكمة
محددة عبر المنافذ الجمركية لمدكلة ك/أك المناطؽ الحرة ك/أك المناطؽ الخاصة كيجب إعادتيا
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في نفس الحالة التي تـ استيرادىا فييا.
استيراد كتصدير كاعادة تصدير كالعبكر كالشحف المرحمي لمفردات خاضعة لمرقابة ،بما في ذلؾ

النقل

نقؿ التكنكلكجيا.

الشحن المرحمي

رفع مفردات خاضعة لمرقابة مف كسيمة النقؿ التي جمبت بكاسطتيا إلى داخؿ الدكلة كاعادة
كضعيا عمى ذات كسيمة النقؿ أك عمى كسيمة نقؿ أخرل بغرض شحنيا إلى خارج الدكلة .يجب
أف تبقى المفردات الخاضعة لمرقابة في مرسى الميناء البحرم أك مدرج الميناء الجكم ،أم ال
تدخؿ المنطقة الجمركية لمدكلة.
حممة عمى كسيمة نقؿ أماـ ممر جمركي في
عبكر مفردات خاضعة لمرقابة أرض الدكلة م َّ

العبور

الدكلة ،كخركجيا ثانية دكف إنزاليا مف كسيمة النقؿ مع بقائيا تحت رقابة مسؤكلي الجمارؾ ك/أك

األمف حسب مقتضى الحاؿ.

النطاق

المادة ()2
 .1تحدد ىذه الالئحة متطمبات الترخيص كاإلبالغ المتعمقة بعمميات نقؿ المفردات الخاضعة لمرقابة.
 .2ت َّ
طبؽ ىذه الالئحة عمى أم شخص أك جية داخؿ الدكلة (بما في ذلؾ المناطؽ الحرة كالمناطؽ الخاصة) يقكـ/تقكـ بنقؿ مفردات
خاضعة لمرقابة.

األهداف

المادة ()3
تيدؼ ىذه الالئحة إلى تطبيؽ أحكاـ القانكف كمتطمبات سياسة دكلة اإلمارات العربية المتحدة في تقييـ إمكانية تطكير برنامج لمطاقة
النككية السممية في الدكلة ،كالتي تنص عمى التزامات الدكلة بتطبيؽ قكاعد الرقابة عمى استيراد كتصدير المفردات الخاضعة لمرقابة كفقان
َّ
محدد في نشرتي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية
إلرشادات مجمكعة المكرديف النككييف الخاصة بالنقؿ النككم حسب ما ىك
 INFCIRC/254/Part 1ك.INFCIRC/254/Part 2
الحظر

تحظر ىذه الالئحة ما يمي:

المادة ()4

 .1نقؿ مفردات خاضعة لمرقابة بدكف ترخيص أك إذف خطي مسبؽ مف الييئة.
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 .2عبكر المفردات ذات االستخداـ المزدكج المتعمقة بالمجاؿ النككم كشحنيا مرحميان بدكف تزكيد الييئة بإعالف خطي
مسبؽ بالعبكر كالشحف المرحمي.

 .3استيراد أم مفردات خاضعة لمرقابة تـ تصميميا أك إعدادىا خصيصان ألغراض تصميـ أك تشييد أك تطكير أك
تشغيؿ مرفؽ مرتبط بالتخصيب أك إعادة المعالجة داخؿ الدكلة.

 .4نقؿ أم مفردات خاضعة لمرقابة مرتبطة بانتشار أم أسمحة دمار شامؿ بما يخالؼ االتفاقيات الدكلية المصادؽ
عمييا بكاسطة الدكلة كبمكجب ق اررات مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة.
 .5نقؿ أم مفردات خاضعة لمرقابة ألغراض غير سممية.
طمبات الترخيص واإلذن
المادة ()5

 .1يجب عمى كافة األشخاص كالجيات الحصكؿ عمى ترخيص قبؿ القياـ بػنقؿ مكاد نككية أك مفردات ذات صمة بالمجاؿ النككم أك
استيراد أك تصدير أك إعادة تصدير مفردات ذات استخداـ مزدكج متعمقة بالمجاؿ النككم.
 .2يجب عمى كافة األشخاص كالجيات الحصكؿ عمى إذف خطي مف الييئة قبؿ القياـ بعممية شحف مرحمي أك عبكر لمفردات ذات
استخداـ مزدكج متعمقة بالمجاؿ النككم ،كذلؾ قبؿ  15يكـ عمؿ عمى األقؿ مف تاريخ الشحف المرحمي أك العبكر.
َّ
المحدد في
 .3يجب أف يتضمف طمب التقديـ لمحصكؿ عمى ترخيص أك طمب إذف مف الييئة لنقؿ مفردات خاضعة لمرقابة عمى النحك
المادة  )1(5ك( )2مف ىذه الالئحة تفاصيؿ ما يمي:
(أ) بمد المنشأ لالستيراد أك إعادة التصدير

(ب) بمد (بمداف) ك ْجية التصدير أك إعادة التصدير
(ج) تحديد المكرد
ِ
المستخدـ النيائي
(د) تحديد
(ق) غرض االستخداـ

(ك) تحديد العقد (رقـ العقد ،األطراؼ المشاركة ،تاريخ النفاذ ،تاريخ االنتياء ،الخ)
(ز) النقؿ المتعدد أك المفرد أك ِ
بالقطع
(ح) طريقة النقؿ (برم ،جكم ،بحرم)
(ط) تحديد الكيفية التي سيتـ بيا ترقيـ المفردات الخاضعة لمرقابة كفقان لنشرتي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية
 INFCIRC/245/Part 1ك.INFCIRC/245/Part 2

مفصؿ لممفردات الخاضعة لمرقابة كفقان لمكصؼ الكارد في نشرتي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية
(م) كصؼ
َّ
 NFCIRC/245/Part 1ك.INFCIRC/245/Part 2

(ؾ) كمية المفردات الخاضعة لمرقابة
(ؿ) رمكز النظاـ المنسَّؽ

(ـ) المعمكمات المطمكبة لمتأكيد مف حككمة لحككمة ،حيث يككف مطمكبان كجكد ترخيص الستيراد أك تصدير أك إعادة تصدير
مكاد نككية أك مفردات ذات صمة بالمجاؿ النككم

(ف) نسخة مف التأكيد مف حككمة لحككمة في حاؿ العبكر/الشحف المرحمي لمفردات ذات صمة بالمجاؿ النككم
ِ
المستخدـ النيائي لنقؿ مفردات ذات استخداـ مزدكج متعمقة بالمجاؿ النككم
(س) إعالف
(ع) أم معمكمات أخرل ذات صمة أك إعالف حسب طمب الييئة.
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 .4يجب ترخيص اإلدخاؿ المؤقت لممفردات الخاضعة لمرقابة طبقان لمتطمبات ترخيص النقؿ كفقان ألحكاـ ىذه الالئحة.
 .5يجب أف يككف طمب الترخيص الخاص بنقؿ المفردات الخاضعة لمرقابة متكافقان مع التراخيص التجارية أك الصناعية أك التراخيص
األخرل الصادرة عف أم جية حككمية أخرل داخؿ الدكلة.

 .6يمكف تقديـ التظممات مف ق اررات الييئة بشأف طمبات الترخيص إلى مجمس إدارة الييئة كفقان لممادة  )5(28مف القانكف كمتطمبات
الييئة.

ِ
المستخدـ النيائي المناسب إلبالغ الييئة بػاستيراد أم مفردة خاضعة
 .7يجب عمى مف يحمؿ ترخيصان عامان استخداـ نمكذج إعالف
لمرقابة قبؿ  20يكـ عمؿ عمى األقؿ مف تاريخ دخكليا إلى الدكلة.

ِ
المستخدـ النيائي المناسب إلبالغ الييئة بػتصدير أك إعادة تصدير أم
 .8يجب عمى مف يحمؿ ترخيصان عامان استخداـ نمكذج إعالف
مفردة ذات استخداـ مزدكج متعمقة بالمجاؿ النككم قبؿ  5أياـ عمؿ عمى األقؿ مف تاريخ خركجيا مف الدكلة.
معايير الترخيص
المادة ()6

 .1يخضع قرار الييئة الخاص بإصدار ترخيص لنقؿ مفردات خاضعة لمرقابة لما ىك كارد في نشرتي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية
 INFCIRC/245/Part 1ك .INFCIRC/245/Part 2كيجب عمى طالب الترخيص إثبات استيفاء المعايير التالية:
(أ) اف عممية النقؿ لف تضر بأمف الدكلة؛
(ب) اف عممية النقؿ ال تشكؿ أم خطر عمى حظر االنتشار النككم حسب تعريفو في معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية؛
ِ
المستخدـ النيائي حاصؿ عمى إذف مف السمطة
(ج) اف
المعنية في البمد المستمِـ كي يتسمَّـ المفردات الخاضعة لمرقابة كفقان
ّ
لقكانينيا كلكائحيا؛

(د) اف المعمكمات الرسمية المتكفرة ال تشير إلى أف المفردات الخاضعة لمرقابة قد يساء استخداميا أك قد تستخدـ لمقياـ بعمؿ
عدائي؛
(ق) اف المفردات الخاضعة لمرقابة المنقكلة لف تستخدـ في أم أنشطة تتعمؽ بدكرة الكقكد النككم خارج نطاؽ ضمانات الككالة
الدكلية لمطاقة الذرية؛

ترخيصيـ ذات الصمة.
(ك) اف تقدـ األطراؼ المستفيدة ،بناءان عمى طمب مف الييئة ،معمكمات عف نظرائيا أك نسخة مف ا

التزامات المرخص له واألطراف ذات الصمة
المادة ()7

 .1عمى المرخص لو تقديـ إخطار خطي مسبؽ لمييئة قبؿ  15يكـ عمؿ عمى األقؿ مف تاريخ دخكؿ أم عممية نقؿ مكاد نككية
كمفردات ذات صمة بالمجاؿ النككم إلى الدكلة أك خركجيا منيا كأم استيراد كتصدير كاعادة تصدير لمفردات ذات استخداـ
مزدكج متعمقة بالمجاؿ النككم.
 .2يجب عمى المرخص لو إبالغ الييئة خطيان بعممية دخكؿ المفردات الخاضعة لمرقابة إلى الدكلة أك خركجيا منيا ،عمى األقؿ
بنياية يكـ العمؿ الذم يمي يكـ الدخكؿ أك الخركج.
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 .3ال تنطبؽ المادة  )1(7ك( )2مف ىذه الالئحة عمى عمميات نقؿ التكنكلكجيا .اإلخطارات الخاصة بمثؿ ىذه العمميات ستحددىا
شركط الترخيص عمى أساس كؿ حالة عمى حده.
 .4يجب عمى المرخص لو نقؿ المكاد النككية كالمفردات ذات الصمة بالمجاؿ النككم كفقان لكافة المتطمبات الكاردة في نشرة الككالة
الدكلية لمطاقة الذرية .INFCIRC/245/Part 1

 .5يجب عمى المرخص لو كأم جية مسمكح ليا بالمشاركة في العبكر أك الشحف المرحمي لممفردات الخاضعة لمرقابة ،بما في ذلؾ
ككالء الشحف كالتخميص ،تزكيد الييئة بأم معمكمات متعمقة بنقؿ مفردات خاضعة لمرقابة إذا طمبت الييئة ذلؾ .يجب عمى
ككالء الشحف كالتخميص عدـ قبكؿ أم شحنات غير مرخصة أك غير مسمكح بيا لمفردات خاضعة لمرقابة.
 .6يجب عمى المرخص لو تزكيد الييئة بنسخة رسمية مف فاتكرة المفردات الخاضعة لمرقابة إلى جانب كثائؽ النقؿ األخرل ذات
الصمة عند دخكؿ المفردات الخاضعة لمرقابة إلى الدكلة أك خركجيا منيا.
ِ
المستخدميف النيائييف خطيان بأف استخداـ المفردات الخاضعة لمرقابة المرخصة يجب أف
 .7يجب أف يقكـ المرخص لو بإخطار
يتكافؽ مع الترخيص الصادر ،كيجب أف يقدـ نسخة مف اإلخطار إلى الييئة قبؿ القياـ بعممية النقؿ.

ِ
ِ
مستخدـ نيائي الحؽ بأف المفردات الخاضعة لمرقابة تتكافؽ مع ىذه الالئحة ،كيجب
المستخدـ النيائي خطيان أم
 .8يجب أف يخطر
أف يقدـ نسخة مف اإلخطار إلى الييئة قبؿ القياـ بعممية النقؿ.

ِ
مستخدـ نيائي الحؽ أف يؤكد لمييئة خطيان استالـ اإلخطارات الكاردة في المادة  )7(7ك( )8مف ىذه الالئحة.
 .9يجب عمى أم
 .10المعمكمات المطمكبة بمكجب القانكف أك بمكجب ىذه الالئحة ،كالتي تقدميا األطراؼ المستفيدة إلى الييئة لمحصكؿ عمى ترخيص،
يجب أف تككف صحيحة ككاممة.
 .11التراخيص الصادرة بمكجب ىذه الالئحة ال تعفي المرخص ليـ مف االلتزاـ بأم قكانيف أك لكائح أخرل معمكؿ بيا أك بأم اتفاقيات
ذات صمة صادقت عمييا الدكلة أك انضمت إلييا.
تسرب أك فشؿ أك خسارة يتسبب فييا نقؿ أم مفردات خاضعة لمرقابة بدكف
 .12تككف األطراؼ المستفيدة مسؤكلة عف أم ضرر أك ّ
ترخيص .تتحمؿ أيضان األطراؼ المستفيدة مسؤكلية أم مخالفات ،كتظؿ مسؤكليتيا قائمة عف أم مطالبات يتقدـ بيا طرؼ ثالث.
 .13تككف األطراؼ المستفيدة مسؤكلة عف أم نفقات تتعمؽ بنقؿ أك تخزيف أك تفتيش مفردات خاضعة لمرقابة إذا تـ تعميؽ النقؿ أك
المعنية.
حظره نتيجةن لمعمكمات عف كجكدىا في الدكلة بدكف ترخيص أك إذف مف السمطات
ّ

إلغاء ،تعميق ،تعديل و/أو تجديد الترخيص
المادة ()8

يجكز تعديؿ الترخيص ك/أك تجديده ك/أك إلغاؤه ك/أك تعميقو كفقان لمقانكف أك شركط الترخيص.

السجالت
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المادة ()9
 .1يجب أف يتكفر لدل كؿ مرخص لو نظاـ سجالت شامؿ يمكف استخدامو لمقياـ بتمبية متطمبات التدقيؽ أك التفتيش الخاصة
بالييئة.
 .2يجب أف يحتفظ المرخص لو بسجالت خاصة بنقؿ المفردات الخاضعة لمرقابة كفقان لشركط الترخيص الصادرة عف الييئة .كيجب
عمى المرخص لو االحتفاظ بيذه السجالت لمدة  5سنكات عمى األقؿ بعد التنازؿ عف ممكية المفردات الخاضعة لمرقابة.

 .3يجب أف تتكفر لدل المرخص لو تدابير أمنية كافية لمنع التالعب بالسجالت كفقدانيا.
 .4يككف المرخص لو مسؤكالن عف صحة كاكتماؿ كافة السجالت المتعمقة بنقؿ المفردات الخاضعة لمرقابة.
 .5يجب أف يسمح المرخص لو لمييئة بفحص سجالتو الستيفاء مقتضيات القانكف ككافة تشريعات الدكلة األخرل السارية ذات الصمة.
 .6بناءان عمى طمب الييئة ،يجب عمى المرخص لو تقديـ نسخ مف أم سجالت تتعمؽ بنقؿ مفردات خاضعة لمرقابة.

التقارير
المادة ()11
 .1يجب عمى المرخص لو إبالغ الييئة فك انر بدخكؿ مكاد نككية كمفردات ذات صمة بالمجاؿ النككم إلى الدكلة أك خركجيا منيا،
كذلؾ باستخداـ طريقة اتصاؿ تك ِافؽ عمييا الييئة كالتأكيد عمى ذلؾ خطيان خالؿ  24ساعة.
 .2يجب عمى المرخص لو تزكيد الييئة بتقارير ربع سنكية حكؿ أم عمميات نقؿ لمفردات خاضعة لمرقابة باستخداـ طريقة معتمدة
مف الييئة .كيجب تقديـ ىذه التقارير خالؿ  10أياـ عمؿ بعد نياية كؿ ربع سنة.
 .3دكف اإلخالؿ بأحكاـ المادة  )2(10مف ىذه الالئحة ،يحؽ لمييئة طمب تقارير م َّ
حددة بشأف نقؿ المفردات الخاضعة لمرقابة،
كيجب عمى المرخص لو تقديـ ىذه التقارير إلى الييئة خالؿ المدة الم َّ
حددة في طمبيا.

َّ
المقدمة كفقان لممادة 10
 .4بناءان عمى طمب الييئة ،يجب عمى األطراؼ المستفيدة تبرير أك تكضيح أك تسكية أم تبايف في التقارير
مف ىذه الالئحة.

تقديم المعمومات
المادة ()11

 .1يجب تكجيو كافة االتصاالت المتعمقة بمفردات خاضعة لمرقابة ،بما في ذلؾ طمبات الترخيص كالتقارير المطمكبة بمكجب ىذه
الالئحة ،إلى إدارة الضمانات في الييئة ،باستثناء ما ىك محدد بخالؼ ذلؾ في ىذه الالئحة.
 .2يجكز لمييئة تقديـ معمكمات عف أم مرخص لو إلى أم دكلة أك جية دكلية ألسباب أمنية أك إحصائية ،أك ألم غاية أخرل بعد
تمقّي طمب رسمي مف أم مف ىذه الجيات مف خالؿ القنكات الدبمكماسية.

9

 .3يجب عمى الييئة أف تتحقّؽ ،بالتعاكف مع جيات أخرل ذات صمة ،مف أم معمكمات تعمنيا األطراؼ المستفيدة بشأف
ِ
المستخدميف النيائييف األجانب الذيف يتمقّكف مكاد نككية أك مفردات ذات صمة بالمجاؿ النككم.
 .4يجب عمى المرخص لو تزكيد الييئة ،في أقرب كقت ممكف كلكف بما ال يتجاكز يكمي عمؿ قبؿ دخكؿ المفردات الخاضعة
لمرقابة إلى الدكلة أك خركجيا منيا ،بالمعمكمات كالكثائؽ الداعمة ،التي يجب أف تشتمؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،عمى ما

يمي:

(أ) مكاصفات كؿ مفردة خاضعة لمرقابة؛
(ب) كمية المفردات الخاضعة لمرقابة؛

(ج) التاريخ الم َّ
حدد لمدخكؿ إلى الدكلة أك الخركج منيا؛
(د) اسـ الناقؿ كترخيصو؛

(ق) كسائؿ النقؿ (طائرة ،أك سفينة ،أك شاحنة ،أك قطار ،أك أم كسيمة أخرل)؛
(ك) عدد الحاكيات كالعبكات كتكاريخ الشحف؛
(ز) أرقاـ تسجيؿ الحاكيات كالعبكات؛
(ح) رقـ الختـ الجمركي أك رقـ أم ختـ رسمي آخر؛
(ط) تفاصيؿ شركة الشحف؛ ك

(م) جدكؿ يحدد محتكل كؿ حاكية.
 .5يجب عمى المرخص لو أف يقدـ لمييئة بدكف أدنى تأخير تأكيدان خطيان بتسميـ المفردات الخاضعة لمرقابة ،كابالغيا خطيان بأم
تغييرات في معمكمات سبؽ أف تـ اإلعالف عنيا لمييئة بمكجب ىذه الالئحة.
أنشطة التفتيش والتحقُّق
المادة ()12

 .1يجب عمى المرخص لو أف يسمح لمييئة بالدخكؿ ،بدكف أم تأخير ،إلجراء عممية تفتيش تعتبرىا الييئة ذات صمة بػنقؿ مفردات

َّ
المقدمة كااللتزاـ بمقتضيات القانكف كبيذه الالئحة كبشركط
خاضعة لمرقابة ،كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صحة كاكتماؿ المعمكمات
التراخيص ذات الصمة.

 .2لمفتشي الييئة الحؽ في تفتيش المكاقع الصناعية أك المخازف أك أم مكاقع أك أماكف أخرل في الدكلة اعمف عف كجكد مفردات
خاضعة لمرقابة فييا ،بما في ذلؾ ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،المناطؽ الخاصة كالمناطؽ الحرة ،كذلؾ بيدؼ:

(أ) ضماف استخداـ ىذه المفردات ألغراض سممية كفقان اللتزامات معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية؛

(ب) التحقيؽ في أم شبية في أف نقؿ مفردات خاضعة لمرقابة أك االستخداـ النيائي ليا غير مرخص أك غير
مصرح بو؛
ّ
أف المفردات الخاضعة لمرقابة تتكافؽ مع المعمكمات الم َّ
قدمة كالكثائؽ الفنية ذات الصمة؛
(ج) التحقؽ مف ّ
ِ
مستخدميف نيائييف معمف عنيـ؛ ك
(د) ضماف أف المفردات الخاضعة لمرقابة تـ إرساليا فقط إلى
(ق) تمبية طمبات الحككمات أك الجيات الدكلية لمحصكؿ عمى معمكمات.
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 .3كفقان لممادة  33مف الئحة نظاـ حساب المكاد النككية كمراقبتيا كتطبيؽ البرتكككؿ اإلضافي ( )FANR-REG-10كالمادة  5مف
البرتكككؿ اإلضافي ،يجب عمى المرخص لو كاألطراؼ المستفيدة السماح لمفتشي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بإجراء المعاينة
التكميمية بصحبة مفتشي الييئة.
 .4تقكـ الييئة بإخطار المرخص لو أك ممثميو القانكنييف خطيان بكقت كتاريخ التفتيش مف خالؿ جية االتصاؿ الرسمية المعمف عنيا
الخاصة بيـ .كيجب عمى المرخص لو تأكيد استالـ اإلخطار المذككر آنفان كترشيح الممثميف الذيف سيتـ تفكيضيـ لمتابعة متطمبات
المفتشيف.

 .5لمفتشي الييئة الحؽ في طمب أم معمكمات إضافية خالؿ التفتيش ،سكاء في نسخ كرقية أك إلكتركنية ،كالتقاط صكر متى ما كاف
ذلؾ مطمكبان.
 .6يجب أف ت َّ
سجؿ خطيان أم حالة عدـ التزاـ بمتطمبات ىذه الالئحة يتـ تحديدىا خالؿ التفتيش الذم تجريو الييئة ،كيجب التكقيع
عمى ذلؾ بكاسطة كؿ مف الطرؼ المستفيد أك المرخص لو كمفتش الييئة.

 .7إذا كشفت الييئة خالؿ التفتيش عف أم عممية نقؿ لمفردات خاضعة لمرقابة بدكف ترخيص أك بدكف تصريح ،فيجكز ليا أف تطمب
المعنية تعميؽ أك إلغاء أك رفض أم أنشطة خاضعة لمرقابة تتعمؽ بمفردات خاضعة لمرقابة ،كما يجكز ليا مصادرة
مف السمطات
ّ
المفردات الخاضعة لمرقابة.
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