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جلنة جملس األمن املنشأ أ أ أ أ أ عمال
ابلقرار  )2004( 1533بشأ أ أ
مجهورية الكونغو الدميقراطية
مذكر ش أ أ أ أ وية مؤرخة  23آب/أغس أ أ أ أ س  2019موجهة إىل رئيس اللجنة من البعثة
الدائمة للربتغال لدى األمم املتحد
تتقدم البعثة الدائمة للربتغال لدى األمم املتحدة بتحياهتا إىل رئيس جلنة جملس األمن املنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة
عمال ابلقرار  )2004( 1533بشـ ـ مجهورية الكونغو الدميقراطية وتتش ــر أب حتيل طيه تقرير الربتغال
بش تنفيذ قرار اجمللس ( )2017( 2360انظر املرفق).
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مرفق املذكر الشأ وية املؤرخة  23آب/أغسأ س  2019املوجهة إىل رئيس اللجنة من
البعثة الدائمة للربتغال لدى األمم املتحد

تقرير مقدم من الربتغال عن تن يذ قرار جملس األمن )2017( 2360
أوال  -رسالة موجهة إىل جلنة جملس األمن املنش عمال ابلقرار )2004( 1533
تتقدم البعثة الدائمة للربتغال لدى األمم املتحدة بتحياهتا إىل رئيس جلنة جملس األمن املنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة
عمال ابلقرار  )2004( 1533وحتيل طيه تقرير الربتغال بش تنفيذ قرار اجمللس .)2017( 2360

اثنيا  -مقدمة
إ حكومة الربتغال ملتزمة بتنفيذ قرار جملس األمن  )2017( 2360ومجيع قرارات اجمللس الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة
اليت تنص على فرض جزاءات على مجهوريـ ـ ــة الكونغو الـ ـ ــدميقراطيـ ـ ــة وهي القرارات )2003( 1493
و  )2004( 1533و  )2004( 1552و  )2005( 1596و  )2005( 1616و )2005( 1649
و  )2006( 1654و  )2006( 1698و  )2007( 1768و  )2007( 1771و )2008( 1799
و  )2008( 1804و  )2008( 1807و  )2008( 1857و  )2009( 1896و )2010( 1952
و  )2011( 2021و  )2012( 2078و  )2014( 2136و  )2015( 2198و )2016( 2293
وكذلك ابلتعاو التام مع جلنة جملس األمن املنش ة عمال ابلقرار .)2004( 1533
واختذت الربتغال التدابري التشـريعية والتنفيذية الالةمة لتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن اليت تفرض
جزاءات على مجهورية الكونغو الدميقراطية.
وقد دأبت الربتغال أيض ـ ــا ب ـ ــفتها عض ـ ـوا اىحتاد األورو على القيام ب ـ ــورة مش ـ ـ كة مع
الدول األعض ــاء األ رى بتنفيذ التدابري التقييدية املفروب ــة بقرارات اجلزاءات ال ــادرة عن جملس األمن
النظام القانوين لالحتاد األورو من الل القرارات واللوائح املناظرة ال ادرة عن اىحتاد األورو .

اثلثا  -معلومات أساسية
تنص املادة  )3( 8من دس ـ ـ ـ ـ ــتور الربتغال على أ القواعد اليت ت ـ ـ ـ ـ ــدرها ا ي ات امل ت ـ ـ ـ ـ ــة
املنظمات الدولية مبا فيها جملس األمن تد ل حيز النفاذ مباشـ ــرةا ا طار القانوين الربتغار شـ ــر أ
يكو ذلك واردا املعاهدات الت س ــيس ــية لكل منها .ولذلك ف إدرايف األئاء قائمة اجلزاءات عمال
ابلقرار  )2017( 2360والقرارات السابقة ينطبق مباشرة على الربتغال.
وتُنقل قرارات جملس األمن إىل ا طار القانوين الربتغار من الل قرارات جملس اىحتاد األورو
ولوائحــه .ووفقــا لقــانو اىحتــاد األورو يكو ــذا القرارات واألنظمــة مفعول فورب ومبــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مجيع
القوانني الوطنية للدول األعضـ ـ ــاء .وتكو لوائح اىحتاد األورو واجبة التطبيق بشـ ـ ــكل عام وملزمة برمتها
ملواطين اىحتاد األورو ومؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاته الت،ارية .وعالوة على ذلك تكو القرارات ملزمة برمتها لل،هات
اليت تتوجه إليها أب مجيع الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء (املادة  288من املعاهدة املنظ مة لعمل اىحتاد األورو ).
وتُنشر مجيع تدابري اىحتاد األورو التقييدية اجلريدة الرئية لالحتاد األورو .
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رابعا  -التدابري املتخذ لتن يذ قرار جملس األمن )2017( 2360
تقوم الربتغال ابىشـ ـ ا مع س ــائر الدول األعض ــاء اىحتاد األورو بتنفيذ التدابري التقييدية
اليت فربها جملس األمن بد مجهورية الكونغو الدميقراطية قرارا  )2017( 2360وذلك ابختاذ التدابري
املش كة التالية على النحو الذب حددا جملس اىحتاد األورو (:)1
التدابري املشرتكة
قرار اجمللس  (CFSP) 2017/1340املؤرخ  17متوة/يوليه  2017ال ادر تعديال للقرار
(أ)
 2010/788/CFSPاملتعلق ابلتدابري التقييدية املت ذة بد مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
(ب) ىئحــة اجمللس  (EU) 2017/1326املؤر ــة  17متوة/يوليــه  2017ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة تعــديال
لالئحــة اجمللس  (EC) No. 1183/2005اليت تفرض بعض التــدابري التقييــديــة ااــددة على األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الذين ينتهكو حظر توريد األسلحة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية.
وقرارات ولوائح اجمللس املــذكورة أعالا ملزمــة برمتهــا وواجبــة التطبيق مبــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراة
األعضاء اىحتاد األورو .

مجيع الــدول

خامسا  -املعلومات الوارد من السل ات الربتغالية
ينظم القانو الربتغار رقم  2017/97املؤرخ  23آب/أغس ـ ـ ــطس  2017تطبيق وتنفيذ قرارات
اجلزاءات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن جملس األمن وما يناظرها من التدابري التقييدية ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن اىحتاد األورو .
ويسـ ــمي هذا القانو السـ ــلطات الوطنية امل ت ـ ـة املسـ ــؤولة عن تنسـ ــيق تنفيذ التدابري التقييدية وعن توفري
املعلومات عن هذا املوبـو ..وحتديدا تنشـر السـلطات الوطنية امل ت ـة حتديثات ـو قرارات جملس
األمن والقرارات ا لقانونية األوروبية املتعلقة ابلتدابري التقييدية لكفالة تنفيذها ب ورة فعالة.
ومل يبلغ أب كيا برتغار من القطا .اخلا أو القطا .العام مسـ ـ ــؤول عن التنفيذ الفعلي للتدابري
التقييدية عن وقو .أب انتها أو اىشتباا وقو .انتها لقرار جملس األمن .)2017( 2360

__________
( )1تنشر مجيع التدابري املش كة اجلريدة الرئية لالحتاد األورو وميكن اىطال .عليها ابست دام املوقعني الشبكيني التاليني:
( http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.htmlاألعداد املنشـ ـ ـ ــورة) و http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-
( form.htmlصيغة حبثية).
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