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املرفق
التقريــر املقــدم مــن فرنســا إىل جملــس األمــن مــن التــدابا املترــذة لتنفســذ القــرار
)2013 ( 2094

أوال  -مقدمة
يع ـ رــرار جملــس األمــن  )2013( 2094إىل حــد كــبا نظــام اجل ـ اواة املفرو ــة
مل ـ مجهوريــة كوريــا الشــعبسة الدةقراطســة ،ال طــسالا مــن طريــق تع ي ـ التــدابا القائالــة
جماالة التالويل وتفتسش الشحناة املشبوهة وإدراج امل يد مـن األفـراد وال سانـاة والسـليف
روائم اجل اواة.
و الفقــرة  25مــن القــرار  )2013( 2094املــؤر  7آذار/مــار  ،2013فــ ن
جملس األمن ” يدمو مجسـيف الـدوإ إىل أن تقـدم تقريـرا إىل اسلـس تسـون تسـعم يومـا مـن
اختاذ هذا القرار ،وبعد ذلك بناو مل طلب اللننة ،من التدابا امللالوطة اليت اختذهتا من أجـل
التنفســذ الفعلــك ألح ــام هــذا القــرار“؛ و الفقــرة ” ،26يــدمو مجســيف الــدوإ إىل أن تقــدم
املعلوماة املتاحة لديها بشةن مدم االمتثـاإ للتـدابا املفرو ـة القـراراة )2006( 1718
و  )2009( 1874و  ،)2013( 2087أو هذا القرار“.
ووفقا هلذه األح ام ،تـود فرنسـا أن ـسل جملـس األمـن ملالـا باملعلومـاة التالسـة مـن
التدابا اليت اختذهتا لتنفسذ القرار .)2013( 2094
تندرج هذه التدابا إطار أمشل لتع ي إجـراواة اال ـاد األورويف جمـاإ م افحـة
االنتشــار .ورــد أدة ’’مســاراة العالــل اجلديــدة ل ــاد األورويف إطــار م افحــة انتشــار
أطــلحة الــدمار الشــامل ووطــائل إي ــاهلا‘‘ الــيت امتدالــدة خ ـ إ فتــرة رئاطــة فرنســا ل ــاد
األورويف مـــام  ،2008ومدـــددة بوجـــب رـــرار جملـــس اال ـــاد األورويف 13/15104
ال ادر تشرين األوإ/أكتوبر  ،2013إىل تع ي تنفسذ االطتراتسنسة األوروبسـة لعـدم انتشـار
أطــلحة الــدمار الشــامل ووطــائل إي ــاهلا لعــام  ،2003وال طــسالا جمــاإ م افحـة تــدفقاة
أطــلحة الــدمار الشــامل ومراربــة إم انســة امل ــوإ مل ـ املعلومــاة املساطــة والت س ـ مــيف
اطتراتسنساة ناشري أطلحة الدمار الشامل.
وجتـــدر ارشـــارة إىل أن جملـــس اال ـــاد األورويف امتالـــد مـــورفم موحـــدين بشـــةن
التـــدابا التقسسديـــة املفرو ـــة ملـ ـ مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبسة الدةقراطســـة 2006/795/CFSP
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و  ،2009/573/CFSPومهـــــا يع ســـــان أح ـــــام رـــــراري جملـــــس األمـــــن )2006( 1718
و  .)2009( 1874ومن هذه التدابا مل وجه اخل وص
 املظر املفروض مل األطلحة واألمتدة ذاة ال لة واألصناف املساطـة ،واخلـدماةأو ماللساة التالويل ذاة ال لة؛
 املظر املفروض مل اطتااد أو نقل األصـناف املـذكورة أمـ ه ،طـواو كـان منشـؤهامجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة أم ال؛
 املظر املفروض مل صادراة السليف ال الالسة؛ -القسود املفرو ة مل السفر

أرا ك الدوإ األمساو

اال اد األورويف؛

 تدابا جتالسد األصوإ املالسة؛ ارجراواة املتسافرة اليت تترذها الدوإ األمسـاو ملنـيف االجتـار تـا املشـرول بةطـلحةالدمار الشامل ووطائل إي اهلا وما يت ل هبا من معداة وت نولوجساة؛
 املظــر ال امــل لل ــادراة املوجهــة إىل مجهوريــة كوريــا الشــعبسة الدةقراطســة مــناألصـــناف ذاة االطـــتردام املــ دوج املدرجـــة القائالـــة بوجـــب الئحـــة اجلالامـــة
األوروبسة ررـم  2009/428وتاهـا مـن األصـناف الـيت ة ـن أن تسـهم الـ ام
النوويــة وبــرام القــذائ التســسارية أو تــا ذلــك مــن بــرام أطــلحة الــدمار الشــامل
التابعة هلا؛
 املظر املفروض مل اطتااد أو نقل األصـناف املـذكورة أمـ ه ،طـواو كـان منشـؤهامجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة أم ال؛
 حظــر تقــد أي شـ ل مــن أشـ اإ املســامدة التقنســة أو املالســة تتعلــق هبــذه األصــنافوة ن أن تسهم ما هلا من برام نووية أو برام القذائ التسسارية أو تاهـا مـن
برام أطلحة الدمار الشامل؛
 االلت ام بعدم الدخوإ الت اماة جديدة بتقد مـن أو مسـامداة مالسـة أو رـروضإىل مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة وتقلسص االلت اماة املالسة؛
 اختاذ تدابا مع ة لإلنذار فسالا يتعلق با يلك•
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•

النقــل اجلــوي أو البحــري للبســائيف الــواردة مــن مجهوريــة كوريــا الشــعبسة
الدةقراطسة أو املوجهة إلسها؛

•

التدفقاة املالسة؛

 و يف روائم مطولة باألفراد وال ساناة اخلا عم لتدابا جتالسد األصوإ املالسـة والقسـوداملفرو ة مل السفر.
وفسالا يتعلق ببعض أح ام هذين املورفم املوحدين اللذين مها من اخت ـاص اجلالامـة
األوروبسة ،امتالد جملس اال اد األورويف الئحة اسلـس ررـم  2007/329املؤرخـة  27آذار/
مــار  2007والئحــة اال ــاد األورويف ررــم  2009/1283املؤرخــة  22كـــانون األوإ/
ديسال .)1(2009
وحيظر املقرر  2013/88/PESCأيسا
 بسيف الذهب واملعادن النفسسة واملا إىل ح ومة مجهوريـة كوريـا الشـعبسة الدةقراطسـةأو شراؤها منها أو نقلـها إلسهـا أو السالسـرة هبـا ل ـاملها؛ وتسـلسم العالـ ة الوررسـة
أو املعدنســة املطبومــة أو املس ـ وكة حــديثا أو تــا ال ــادرة التابعــة لــذلك البلــد إىل
امل ــرف املركـ ي جلالهوريــة كوريــا الشــعبسة الدةقراطســة أو ل ــامله؛ وبســيف أو شــراو
طنداة مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة العامة أو امل فولة ح ومسا؛
 توفا خدماة التةمم وإمادة التةمم؛ فت فرول أو م اتب تابعة أو م اتب متثسل جديدة مل ـارف مجهوريـة كوريـا الشـعبسةالدةقراطسة أرا ك الدوإ األمساو ،ورسام تلك امل ارف ،با فسها امل رف املرك ي
جلالهوريــة كوريــا الشــعبسة الدةقراطســة ،ب نشــاو مشــارييف مشــتركة جديــدة أو بةخــذ
ح ص مل سة م ارف داخلة الن الوالية القسائسة للدوإ األمساو.
وتطبَّق اللوائ األوروبسة مـن الناحسـة القانونسـة تطبسقـا مباشـرا وفوريـا مجسـيف بلـدان
اال اد األورويف حاملا ت در اجلريدة الرمسسة ل اد األورويف .وملسـه ،ال حاجـة إىل ويـل
هذه الن وص إىل رانون وطين .ورد ندشر كل مـن املورـ املوحـد  2009/573/PESCوال ئحـة
ررم  2009/1283اجلريدة الرمسسة.
__________
( )1ب ــسهتها املعدلــة بقتس ـ لــوائ املفو ــسة األوروبســة ررــم  28( 2008/117كــانون الثاين/ينــاير )2008
وررم  12( 2009/389أيار/مايو  )2009وررم  29( 2009/689متو /يولسه .)2009
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ومل ـ ال ــعسد الــوطين ،م ـ ة فرنســا رانو ــا الــداخلك مــن طريــق القــانون املــؤر
 14آذار/مار  2011بشةن م افحة انتشار أطـلحة الـدمار الشـامل ونظـم إي ـاهلا .ويـنص
هذا القانون ،مل وجه اخل وص ،مل متويـل انتشـار أطـلحة الـدمار الشـامل بامتبـاره جرةـة
مستقلة ،وبذلك ف ن فرنسا هك الدولة الوحسدة العامل اليت لديها رانون من هذا القبسل.
هذا التقرير التدابا الـيت اختـذهتا فرنسـا مالـ بـالفقراة  7و  8و  11و 12
وي
و  14و  15و  22و  23و  24و  30من القرار .)2013( 2094

ثانسا  -املظر وجتالسد األصوإ
تنفســذ الفقــرة  8مــن القــرار  )2006 ( 1718والفقــرتم  9و  10مــن
القرار  ،)2009 ( 1874مع َّ اً بـالفقراة  7و  22و  23مـن القـرار
)2013 ( 2094
أل

 حظر توريد األطلحة وما يت ل هبا من أمتدةحيــدَّد نطــاا هــذا املظــر بوجــب ال ئحــة ررــم  ،2007/329وهــو يشــالل مجســيف
األصــناف املدرجــة رائالــة اال ــاد األورويف املشــتركة للالعــداة العس ـ رية (امتالــد جملــس
اال ــاد األورويف آخــر نســرة مــن القائالــة املشــتركة للالعــداة العسـ رية  17آذار/مــار
 ،2014ورد ندشرة اجلريدة الرمسية  9نسسان/أبريل  .)2014وخيسيف ت ـدير املعـداة
املربســة انط رــا مــن فرنســا ملراربــة صــارمة بوجــب املــادة  L.2335-2مــن رــانون الــدفال (نــص
ذو رسالــة تشــريعسة) الــيت ظــر ت ــدير املعــداة املربســة أو مــا يت ــل هبــا مــن أصــناف دون
ترخسص  ،ظل أي نظـام مجركـك كـان .وحيـدَّد نطـاا هـذا املظـر بوجـب املرطـوم املـؤر
 27ح يران/يونســه  ،2012ب ــسهته املعدلــة ،الــذي ي ــرر األصــناف الــواردة رائالــة اال ــاد
األورويف املشتركة للالعداة العس رية ويسـس إلسهـا األصـناف والت نولوجسـاة ذاة ال ـلة
بالفساو .وينص القانون مل مقوباة جنائسـة حـاإ جتاهـل األح ـام التشـريعسة والتنظسالسـة
املتعلقة ب ادراة املعداة املربسة واألصناف ذاة ال لة (رانون الدفال ،املادة .)L2339-11
وال ة ن إمطاو تراخسص ت دير ختـال مبـدأ املنـيف هـذا إال بعـد إمتـام إجـراو مشـتر
بــم الــو اراة .إال أنــه حالــة مجهوريــة كوريــا الشــعبسة الدةقراطســة و ــوو رــرار جملــس
األمــن  )2006( 1718واملور ـ املوحــد ل ــاد األورويف  2006/795/PESCوال ئحــة ررــم
 2007/329ب ــسهتها املعدلــة ،تــرفض اللننــة املشــتركة بــم الــو اراة املعنســة باطــتعراض
صــادراة املعــداة املربســة أي طلــب للتــرخسص بت ــدير معــداة مس ـ رية إىل ذلــك البلــد.
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بســد أن الشــركاة الفرنســسة ال تســع منـــذ مــدة طــنواة إىل امل ــوإ ملــ أي تـــرخسص
بالت دير إىل ذلك البلد.

بـاو  -حظــر توريــد األصــناف واملــواد واملعــداة والســليف والت نولوجســا الــيت ة ــن أن
تســهم ال ـ ام النوويــة أو بــرام القــذائ التســسارية أو تاهــا مــن بــرام
أطلحة الدمار الشامل التابعة جلالهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة
إطـــار ارجـــراو املشـــتر بـــم الـــو اراة الطـــتعراض طلبـــاة التـــرخسص بت ـــدير
األصناف ذاة االطتردام امل دوج ،تدرفض مجسيف طلباة الترخسص بت دير األصـناف املدرجـة
ال ئحــة ررــم  2009/428املؤرخــة  5أيار/مــايو ( 2009الــيت مــدلر آخــر مــرة بوجــب
ال ئحــة ررــم  2014/1382ال ــادرة بتفــويض بتــاري  22تشــرين األوإ/أكتــوبر ،2014
واليت دخلر حس النفاذ  30كانون األوإ/ديسال .)2014
أما التدابا املستقلة ل ـاد األورويف ،الـيت اتدرـذة أوإ األمـر  22كـانون األوإ/
ديســال  2010مــيف إ ــافة مرفــق خــامس يســم رائالــة بــاألفراد الــذين جــرى تعسسنــهم مال ـ
بــالفقرة  2مــن املــادة  6مــن ال ئحــة ،فقــد مدــ ة  18شــباف/ف اير  2013ردا ملــ
التنربـة النوويــة الثالثــة الــيت أجرهتـا مجهوريــة كوريــا الشــعبسة الدةقراطسـة ،وهــك تشــالل رائالــة
ت السلسة باملنتناة والسليف ذاة االطتردام امل دوج واليت يدحظر ت ديرها.

جسم  -املظر املفروض مل السليف ا ل الالسة والذهب واملعادن النفسسة
ة ـن جلالســيف املتعهـدين الفرنســسم امل ــوإ ملـ معلومــاة مـن موطــومة التعريفــاة
اجلالركســـة الوطنســـة ( ،)RITAالـــيت تع ـــس أح ـــام الئحـــة جملـــس اال ـــاد األورويف ررـــم
 2007/329ب ـــسهتها املعدلـــة (رائالـــة الســـليف ال الالســـة املرفـــق الثالـ ـ ) ،ومـــن رامـــدة
التعريفاة اجلالركسة للنالامة األوروبسة (.)TARIC
وتتحقــق دوائــر اجلالــار الفرنســسة ب ــورة منهنســة مــن أن ال ــادراة املوجهــة إىل
مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبسة الدةقراطســـة ال تنــــدرج إطـــار املرفـــق الثالـــ ل ئحـــة ررــــم
 2007/329ب سهتها املعدلـة .وإذا ثبـر أن البسـائيف املـراد ت ـديرها تنـدرج إطـار املرفـق
الثال  ،حيظر ت ديرها.
ويشــــالل مقــــرر اسلــــس  2013/88/PESCتــــدابا تقسسديــــة فسالــــا يتعلــــق بالــــذهب
واملعادن النفسسة.
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داإ  -منــيف تقــد املســامدة التقنســة أو املالســة فسالــا يت ــل بنقــل األطــلحة أو األصــناف
واملواد واملعداة والسليف والت نولوجسا اليت ة ـن أن تسـهم الـ ام النوويـة
أو برام القذائ التسسارية أو تاها من برام أطـلحة الـدمار الشـامل ،والـيت
ت ون متوجهة إىل مجهورية كوريا ال شعبسة الدةقراطسة أو رادمة منها
يــرد هــذا املنــيف ال ئحــة ررــم  2007/329ب ــسهتها املعدلــة ،الــيت ظــر تقــد
املسامدة التقنسة أو املالسة إىل مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة ،طواو ب ورة مباشرة أو تـا
مباشــرة ،فسالــا يت ــل بتوريــد أو صــنيف أو صــسانة أو اطــتردام األطــلحة أو األصــناف واملــواد
واملعــداة والس ـليف والت نولوجســا الــيت ة ــن أن تســهم الـ ام النوويــة أو بــرام القــذائ
التسسارية أو تاها من برام أطلحة الدمار الشامل.
و ظر هذه ال ئحة أيسا امل وإ مل املسامدة التقنسة أو املالسة من مجهوريـة كوريـا
الشــعبسة الدةقراطســة ،طــواو ب ــورة مباشــرة أو تــا مباشــرة ،فسالــا يت ــل بتوريــد أو صــنيف
أو صسانة أو اطتردام األطلحة أو األصناف واملواد واملعداة والسليف والت نولوجسا الـيت ة ـن
أن تســـهم الــ ام النوويـــة أو بـــرام القـــذائ التســـسارية أو تاهــا مـــن بـــرام أطـــلحة
الدمار الشامل.
وم وة مل ذلك ،ينص املور املوحد  2009/573/PESCمل أنه جيـب ملـ الـدوإ
األمساو اال اد األورويف اختاذ تدابا مع ة لإلنذار تفاديا مل ـوإ رمايـا مجهوريـة كوريـا
الشــعبسة الدةقراطســة مل ـ تعلــسم أو تــدريب متر ــم يقــدمان مل ـ أرا ــسها أو مــن ربــل
رماياهــا التر ــاة الــيت مــن شــة ا أن تشــنيف مــا تســطليف بــه مجهوريــة كوريــا الشــعبسة
الدةقراطســة مــن أنشــطة نوويــة .وطــعسا إىل تفــادي إي ــاإ املعــارف أو الدرايــة الــيت ة ــن أن
تساهم برام انتشار أطلحة الدمار الشامل ،ختسيف إم انسة الوصوإ إىل مؤطساة البحـ
والتعلــسم العــايت الــيت تعــد حساطــة لنظــام تــرخسص ــر مســؤولسة كــل و ارة مــن الــو اراة
الوصـسة .واطــتنادًا إىل رــراري جملــس األمــن  )2006( 1718و  ،)2009( 1874واملــورفم
املوحـــدين ل ـــاد األورويف ،وال ئحـــة ررـــم  2007/329ب ـــسهتها املعدلـــة ،ال ةـــن أي
ترخسص لرمايا مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة فرنسا.

هاو  -جتالسد األصوإ املالسة واملوارد االرت ادية ومنيف إتاحة األمواإ
اطــتنادا إىل األمســاو الــيت حــددهتا جلنــة اجل ـ اواة التابعــة سلــس األمــن ،أدرج اال ــاد
األورويف رائالــــة األفــــراد وال سانــــاة اخلا ــــعم للنـــ اواة لــــوائ اجلالامــــة األوروبســــة
(ال ئحــة ررــم  2009/389املؤرخــة  12أيار/مــايو  ،2009وال ئحــة ررــم 2009/689
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املؤرخــة  29متو /يولســه  .)2009وأصــدر اال ــاد األورويف رائالــة ت السلســة تســم  4كسانــاة
و  13فردا خا ـعم لتنالسـد األصـوإ .و ـاف امل ـارف واملؤطسـاة املالسـة فرنسـا ملالـا
هبــذه التــدابا اللــة وطــائل منــها املورــيف الشــب ك للالديريــة العامــة للر انــة (انظــر املورــيف
 ،)www.tresor.economie.gouv.fr/3751_Coree-du-Nordمل أ ا ت ون مل مة بتنفسذها.
واطتنادا إىل رراراة األمم املتحدة والن وص األوروبسـة ،شـرمر فرنسـا للـوإ ايـة
كــانون الثاين/ينــاير  2014تعــسم أمســاو ث ثــة أفــراد إ ــافسم لسرســعوا لتنالســد األصــوإ
بوجب مرطوم صادر من و ير املالسة واملساباة العامـة مالـ باملـادة  L562-2ومـا يلسهـا مـن
القانون النقدي واملايت .ورد جرى تعسم تلك األمساو نظـرا الحتالـاإ ارت ـاؤ هـؤالو األفـراد،
ل ــم مهــامهم ،أمالــاال مــن بــم األمالــاإ املشــار إلسهــا القــراراة املترــذة بوجــب الف ــل
السابيف من مسثاا األمم املتحدة أو ارجراواة املترـذة بوجـب املـادة  15مـن معاهـدة اال ـاد
األورويف بشةن مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسـة ،أو األمالـاإ الـيت ظرهـا تلـك القـراراة
وارجراواة .ورد طُبقر تدابا التنالسد تلك لفتـرة أولسـة مـدهتا طـتة أشـهر ،وجـرى متديـدها
اية متو /يولسه .2014

واو  -منيف الدخوإ إىل األرا ك
تشدد فر نسا القسود مل دخـوإ رمايـا مجهوريـة كوريـا الشـعبسة الدةقراطسـة أرا ـسها
منذ ارم ن من التنربة النوويـة الـيت أُجريـر  9تشـرين األوإ/أكتـوبر  .2006وبوجـب
الئحــة اسلــس ررــم  2001/539ب ــسهتها املعدلــة ،املؤرخــة  15آذار/مــار  ،2001جيــب
مل هؤالو الرمايـا امل ـوإ ملـ تةشـاة طـفر للـدخوإ إىل املنطقـة املشـالولة باتفـاا شـنهن.
وةنــيف املورفــان املوحــدان املــذكوران أم ـ ه مل ـ الــدوإ األمســاو اال ــاد األورويف تســلسم
تةشااة السفر لألشراص املدرجة أمساؤهم القائالة الواردة مرفقاة ال ئحـة األوروبسـة
ررــم  2007/329ب ــسهتها املعدلــة (مــا مــدا االطــتثناواة الــيت تــنص ملسهــا رــراراة جملــس
األمن) .وم وة مل ذلك ،تدر السلطاة الفرنسسة طلباة امل ـوإ ملـ تةشـااة السـفر
املقدمة من أشراص ةارطون مهام ملسا جها الدولة أو امل ؤ حسب كـل حالـة ملـ
حدة ،وترفض مجسعها إال حاالة اطتثنائسة.

اي  -تفتسش الشحناة القادمة من مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة واملتوجهة إلسها
وفقا للالورـ املوحـد  ،2009/573/PESCتفـرض ال ئحـة ررـم  2009/1283تـدابا
مع ـ ة لإلنــذار فسالــا خيــص نقــل البســائيف القادمــة مــن مجهوريــة كوريــا الشــعبسة الدةقراطســة
أو املتوجهة إلسها جوا أو لرا.
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وبوجب هذه األح ام ،يطلب مـن طـائراة الشـحن والسـفن التناريـة املتوجهـة إىل
مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة والقادمة منها ومن طفن ذلـك البلـد تقـد معلومـاة ربـل
وصوهلا أو ربل مهادرهتا من مجسيف السليف املنقولة إىل داخل أو خارج اال اد األورويف.
وو ــعر إدارة اجلالــار الفرنســسة تــدابا خاصــة ملراربــة جتــارة الســليف القادمــة مــن
مجهوريــة كوريــا الشــعبسة الدةقراطســة أو املتوجهــة إلسهــا .وتســتهدف هــذه التــدابا مــا جيــري
ت ديره إىل مجهورية كوريـا الشـعبسة الدةقراطسـة أو اطـتااده منـها مـن األطـلحة والسـليف الـيت
ة ن أن تسهم ال ام النووية وبرام القذائ التسـسارية أو تـا ذلـك مـن بـرام أطـلحة
الدمار الشامل .وباملوا اة ميف هذه التدابا ،يتم تشهسل جها إنذار مل افحـة الهـش فسالـا يتعلـق
بتــدفق الســليف اةظــورة الــيت حيتالــل أن تدنقــل مــن طريــق البحــر مــن مجهوريــة كوريــا الشــعبسة
الدةقراطسة وإلسها.

ثالثا  -اجل اواة املالسة
تنفسذ الفقراة  18و  19و  20من القـرار  ،)2009 ( 1874معـ ًا
بـالفقراة  8و  11و  12و  14و  15و  30مـن رــرار جملـس األمــن
)2013 ( 2094
أل

 منيف توفا اخلـدماة املالسـة أو نقـل أيـة أمـواإ أو تاهـا مـن األصـوإ أو املـوارداالرت ادية اليت ة ن أن تسهم ال ام النووية أو بـرام القـذائ التسـسارية
أو تاهــا مــن بــرام أطــلحة الــدمار الشــامل التابعــة جلالهوريــة كوريــا الشــعبسة
الدةقراطسة
تدلـ م الئحــة جملــس اال ــاد األورويف ررــم  2007/329ب ــسهتها املعدلــة املؤطســاة
املالســة ومؤطســاة اررــراض اال ــاد األورويف بتــوخك املــذر فسالــا خيــص نشــاف حســاباة
ال ساناة اليت يوجد مقرها مجهورية كوريا الشـعبسة الدةقراطسـة أو املؤطسـاة الـيت ال تقـيف
أرا ك مجهورية كوريـا الشـعبسة الدةقراطسـة وإتـا تـتح م فسهـا تلـك ال سانـاة أو يـتح م
فسها أشراص يقسالون مجهورية كوريـا الشـعبسة الدةقراطسـة .وملـ وجـه اخل ـوص ،جيـب
ملـ املؤطســاة املالســة ومؤطســاة اررــراض ،بوجـب تلــك ال ئحــة ،أن تشــترف تــوفا كــل
املعلوماة املطلوبة بوجب تعلسالاة الدفيف فسالـا يتعلـق ب ـدر املعاملـة املالسـة واملسـتفسد منـها،
وإال وجب ملسها رفض املعاملة .وهذه املؤطساة مل مة كذلك بتقد تقـارير مـن املعـام ة
املالســة إىل وحــدة االطــترباراة املالســة (وحــدة معاجلــة املعلومــاة وم افحــة الــدوائر املالســة
السرية) حاإ االشتباه وجود صلة بتالويل انتشار أطلحة الدمار الشامل.
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باو  -االلت ـ ام بعــدم الــدخوإ الت امــاة جديــدة بتقــد مــن أو مســامداة مالســة
أو رروض إىل مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة وتقلسص ا اللت اماة املالسة
ال تقدم فرنسا أي ش ل من أش اإ املسامدة املالسة أو القـروض التسـاهلسة جلالهوريـة
كوريــا الشــعبسة الدةقراطســة ،بــا ذلــك مــن طريــق مشــاركتها املؤطســاة املالســة الدولســة
(ما مدا االطتثناواة اليت ينص ملسها جملس األمن).

جسم  -االلت ام بعدم تقد م سامداة مالسة من القطال العام للتبادإ التناري ة ـن أن
تســهم ال ـ ام النوويــة أو بــرام القــذائ التســسارية أو تاهــا مــن بــرام
أطلحة الدمار الشامل التابعة جلالهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة
تطبق فرنسا إ او مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة نفس نظام ارنذار الـذي و ـعته
الشـــركة الفرنســـسة لتـــةمم التنـــارة اخلارجســـة ( )Cofaceبنـــاو ملـ ـ طلـــب و ارة االرت ـــاد
وال نامة والتشهسل ،وذلك منـذ امتالـاد جملـس األمـن القـرار  .)2006( 1737ويـتعم ملـ
املؤطساة الراتبة ت دير طليف إىل مجهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة والـيت تلـتالس تةمسنـا
ائتالانس ـا لــدى الشــركة املــذكورة أن توّرــيف وثسقــة تلت ـ م فسهــا بامتثــاإ اللــوائ اةــددة املتعلقــة
بت ــدير الســليف والت نولوجســاة ذاة االطــتردام امل ـ دوج .ومــدم ارخطــار بــةن الســليف أو
ــة
اخلــدماة أو الت نولوجســاة الــيت يشــاللها طلــب التــةمم االئتالــاين ة ــن أن ت ــون
لل ام النووية أو برام القذائ التسسارية أو تاها من برام أطلحة الـدمار الشـامل التابعـة
جلالهورية كوريا الشعبسة الدةقراطسة أو ة ن أن تسهم تلك ال ام  ،رد يـؤدي إىل طـقوف
املقوا اليت ختوهلا وثسقة التةمم االئتالاين .وإ افة إىل هذه الترتسباة ،تتوخ جلنة السـالاناة
واالئتالان للتنارة اخلارجسة املسطة واملرص فسالا خيص طلباة التةمم االئتالـاين الـيت تقـدم هلـا
وتنظر فسها مل أطا كل حالة مل حدة.

رابعا  -اجل اواة الفردية
تنفسذ الفقرة  24من ررار جملس األمن )2013 ( 2094
امتالد اال اد األورويف ب ورة مستقلة رـوائم ت السلسـة بـاألفراد وال سانـاة اخلا ـعم
ملظــر الســفر وجتالســد األصــوإ .وأدرج اال ــاد األورويف ب ــورة مســتقلة هــذه القــوائم
ما جمالومه  17فرداً و  16كساناً.
و ايـــة كـــانون الثاين/ينـــاير  ،2014أدرجـــر فرنســـا
ار افسم مل ال عسد الوطين (انظر اجل و ثانسا هاو من هذا التقرير).
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