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جلنة جملس األمن املنشأة عمال
بالقرار )2006 ( 1718

مـــة رة يـــؤرخة م ر ـــة  1آب/أغســ س  2016مرجهـــة رئ ر ـــجس الل نـــة
من البعثة الدا مة للنمسا لدى األمم املتحدة
هتدي البعثة الدا مـة للنمسـا لـدى األمـم املتحـدة جاهتـا رئ ر ـجس جلنـة جملـس األمـن
املنشأة عمال بـالقرار  ،)2006( 1718وتتشـر ،،باشيـارة رئ الؤقـرة  40مـن رـرار جملـس
األمن  ،)2016( 2270بإحالة تقرخر التنؤجة املرفق (انظر املرفق).
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مرفــق املــة رة الشــؤرخة امل ر ــة  1آب/أغس ـ س  2016املرجهــة رئ ر ــجس
الل نة من البعثة الدا مة للنمسا لدى األمم املتحدة
تقرخر مقدم من النمسا بشأن تنؤجة ررار جملس األمن )2016 ( 2270
 - 1نؤــةا النمســا وغمنــا مــن الــدو األعدــاو و اب ــا األورو ب ــررة مشــتر ة
التدابم التقججدخة اشضافجة اليت فرضها جملـس األمـن علـه رهررخـة ررخـا الشـعبجة الداقرا جـة
و رراره  ،)2016( 2270وذلك باختاذ التدابم املشتر ة التالجة(:)1
(أ) رــــرار جملــــس اب ــــا األورو  )CFSP) 2016/319املــ ـ ر  4آذار/مــــار
 ،2016الةي خدرج أمساو أيخاص و جاناا رضافجني (حظر السؤر وجتمجد األصر )؛
(ب) الال حـــــة التنؤجةخـــــة ملؤرضـــــجة اب ـــــا األورو  315/2016امل ر ـــــة
 4آذار/مــار  ،2016الــيت تع ـدئ ب حــة امللــس (املؤرضــجة األوروبجــة) ررــم 2007/329
بشأن التدابم التقججدخة ضد رهررخة ررخا الشـعبجة الداقرا جـة والـيت اعتمـدنا امللـس ـد،
تنؤجة املـا ة  ) 2( 6مـن ب حـة امللـس مـن أجـا رنؤـاذ جتمجـد األصـر فجمـا ختعلـق بال جانـاا
واأليخاص املعجنني حدخثا؛
(ج) رــرار جملــس اب ــا األورو  CFSP/476/2016امل ـ ر  31آذار/مــار
 ، 2016الةي خبني التزام اب ا األورو بتنؤجـة رجـا التـدابم الـرار ة و رـرار جملـس األمـن
 )2016( 2270وخشــ ا األ ـــا الـــةي تقـــرم علجـــب التـــدابم امل ـــاحبة ا اصـــة باب ـــا
األورو و ن اق نةا القرار ،وب جما ما خلي:
’‘1

تر ـــجا ن ـــاق ت بجـــق االظـــر علـــه اب ـــتما والت ـــدخر علـــه أي صـــن
(با ـتثناو األغةخـة أو األ وخــة) ا ـن أن خسـهم و تنمجــة القـدراا التشـ جلجة
للقراا املسلحة جلمهررخة ررخا الشعبجة الداقرا جة؛

’‘2

ايتراط ر الدبلرما جني من رهررخة ررخا الشعبجة الداقرا جـة الدـالعني
و أنش ـ ة غــم مشــروعة :خســتهد ،بلرما ــجي رهررخــة ررخــا الشــعبجة
الداقرا جة العاملني با م فر أو جان مت ر راجب و القا مة أو بترججـب منـب،
أو با م فر أو جان خساعد عله التـهرب مـن اجلـزاواا أو خنتـهك أح ـام
رراراا جملس األمن ،مبا و ذلك اشعؤاواا؛

__________
( )1رجا التدابم املشتر ة منشـررة و اجلرخدة الرمسجة لال ا األورو
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’‘3

ايتراط ر الرعاخا األجانب املترر ني و أنش ة غـم مشـروعة :خسـتهد،
الرعاخــا األجانــب الــةخن خعملــرن با ــم فــر أو جــان مت ر راجــب و القا مــة
أو بترججـب منـب ،أو با ـم فـر أو جــان خسـاعد علـه التـهرب مـن اجلــزاواا
أو خنتهك أح ام رراراا جملس األمن؛

’‘4

ايــتراط رغــالق م اتــب ال جانــاا الــيت مت ر راجهــا و ــر هثلجهــا :خــتعني
عله الدو األعداو رغالق م اتب متثجا ال جانـاا الـيت مت ر راجهـا وحظـر
مشــار ة نــةه ال جانــاا ،و ــةلك األفــرا أو ال جانــاا العاملــة الســا ا
أو بالنجابة عنها ،و املشارخا املشتر ة أو غمنا من الترتجباا الت ارخة؛

’‘5

حظـــــر التـــــدرخب املتخ ـــــ  ،مبـــــا و ذلـــــك التـــــدرخس أو التـــــدرخب
و خت اا حمد ة؛

’‘6

ايتراط تؤتجش الشحناا التابعة جلمهررخة ررخا الشعبجة الداقرا جـة املرجـر ة
ا ا منـا ق الت ـارة االـرة أو العـابرة أـا ،أو الشـحناا الـيت تنقـا علـه مـ
ـــا راا أو ـــؤن ررخـــة ترفـــا علـــم رهررخـــة ررخـــا الشـــعبجة الداقرا جـــة.
وباشضــافة رئ ذلــك ،فــإن اشلــزام بــالتؤتجش رــا م ب ـ النظــر عمــا رذا ان ـ
نناك أ باب معقرلة لاليتبـاه بـأن الشحنة تدم أصنافا حمظررة؛

’‘7

ايتراط حظر تأجم ؤن أو ا راا تابعة جلمهررخـة ررخـا الشـعبجة الداقرا جـة
ورل او تس جا أي ؤن أا ،مبا و ذلك حظر تزوخدنا خبدماا ال رارم؛

’‘8

ايتراط أن خُحظر عله الرعاخا تش جا ـؤن تابعـة جلمهررخـة ررخـا الشـعبجة
الداقرا جة أو رفا علم رهررخة ررخا الشعبجة الداقرا جة؛

’‘9

حظــر الــرحالا اجلرخــة ألي ــا رة خشــتبب و أ ــا مــا علــه متنــها بدــا ا
مهربة رب بشرط اأبرط ر د ا درع للتؤتجش؛

’ ‘10حظر ر أي ؤجنة رئ املرانئ ت رن اضعة لسج رة جـان مـدرج امسـب
و القا مة أو خشتبب و ترر ها و أنش ة غم مشروعة؛
’ ‘11حظر ت دخر أي صن ا ن أن خسهم و الربامج النروخـة جلمهررخـة ررخـا
الشعبجة الداقرا جة أو براجمها املتعلقة بالقةا التسجارخة أو براجمها األ ـرى
املتعلقة بأ لحة الدمار الشاما؛
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’ ‘12حظـــر ت ـــدخر معـــا ن حمـــد ة مـــن رهررخـ ـة ررخـــا الشـــعبجة الداقرا جـــة
مثــا الؤحــم واالدخــد ور ــاد االدخــد والــةنب ور ــاد التجتــانجرم ور ــاد
الؤانا خرم ومعا ن األرض النا رة؛
’ ‘13حظـــر صـــا راا ورـــر ال ـــمان رئ رهررخــة ررخـــا الشـــعبجة الداقرا جـــة
مثا بزنخن ال ا راا وورر احملر اا النؤاثة من نرع نافتـا وورـر احملر ـاا
النؤاثة من نرع ال مو ني وورر ال رارخخ من نرع ال مو ني؛
’ ‘14فرض جتمجد األصر عله ال جاناا التابعة ال رمة رهررخة ررخـا الشـعبجة
الداقرا جـــة أو الـــزب العمـــا ال ـــرري واملرتب ـــة بـــربامج غـــم مشـــروعة،
أو عله األفرا أو ال جاناا اليت تت ر ،بامسها؛
’ ‘15حظــر افتتــاو وتش ـ جا فــروع وم ســاا تابعــة وم اتــب متثجلجــة جدخــدة
مل ار ،رهررخة ررخا الشعبجة الداقرا جة؛
’ ‘16اشلزام بإغالق القا م من الؤروع أو امل سـاا التابعـة أو امل اتـب التمثجلجـة
مل ار ،رهررخة ررخا الشعبجة الداقرا جة و غدـرن  90خرمـا مـن اختـاذ
القرار )2016( 2270؛
’ ‘17اشلـــزام بإغــــــالق القـــا م مــــن امل اتــــب التمثجلجـــة أو امل ســــاا التابعــــة
أو االســاباا امل ــرفجة و رهررخــة ررخــا الشــعبجة الداقرا جــة و غدــرن
 90خرما من اختاذ القرار )2016( 2270؛
’ ‘18تر ــجا ن ــاق االظــر املؤــروض علــه تقــد الــدعم املــا ألغــراض التبــا
الت ــاري مــا رهررخــة ررخــا الشــعبجة الداقرا جــة مبــا خشــما الــدعم املــا
ا ــاص للتبــا الت ــاري معهــا رذا ــان مــن احملتمــا أن خســهم ن ـةا الــدعم
املا و األنش ة غم املشروعة جلمهررخة ررخا الشعبجة الداقرا جة.
( ) ب حـــة جملـــس اب ـــا األورو  682/2016امل ر ـــة  29نجســـان/أبرخا
 2016الــيت تعــدئ ب حــة املؤرضــجة األوروبجــة ررــم  2007/329بشــأن التــدابم التقججدخــة
املؤروضة عله رهررخة ررخا الشعبجة الداقرا جة ،وني الال حة اليت تدـا التـدابم املن ـرص
علجهـــا و رـــرار جملـــس اب ـــا األور  (CFSP) 2016/476املـ ـ ر  31آذار/مـــار 2016
مرضا التنؤجة.
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 - 2وباشضـــافة رئ تـــدابم اب ـــا األورو املشـــتر ة ،ـــت بق الســـل اا النمســـاوخة،
ضمن ن اق ا ت اصـها و جمـا التنؤجـة علـه ال ـعجد الـر ش ،التشـرخعاا النمسـاوخة التالجـة
عند تنؤجة التدابم التقججدخة اليت فرضها جملس األمن عله رهررخة ررخا الشعبجة الداقرا جة:
(أ) رـــانرن اجلـــزاواا لعـــام ( 2010النشـــرة القانرنجـــة اب ا خـــة ،امللـــد األو ،
الررم  ،2010/36ب ج تب املعدَّلة)؛
(ب) رــــانرن الت ــــارة ا ارججــــة (النشــــرة القانرنجــــة اب ا خــــة ،امللــــد األو ،
الــــررم  ،1201/26ب ــــج تب املعدَّلــــة) ،الــــةي ت مئلــــب ب حــــة الت ــــارة ا ارججــــة األوئ
(النشــرة القانرنجــة اب ا خــة ،امللــد الثــام ،الــررم  ،2011/343ب ــج تب املعدَّلــة) ،وب حــة
الت ارة ا ارججة الثانجة (النشرة القانرنجة اب ا خة ،امللد الثـام ،الـررم  ،2011/418ب ـج تب
املعدَّلــة) ،وب حــة الت ــارة ا ارججــــة الثالثــــة (النشــرة القانرنجــــة اب ا خــة ،امللــد الثانــــي،
الررم  ،2015/6ب ج تب املعدلة)؛
(ج) رانرن املرا االربجة (النشرة القانرنجة اب ا خة ،امللد األو  ،الـررم ،2001/57
ب ج تب املعدَّلة) وب حة املرا االربجة (النشرة القانرنجة اب ا خة ،الررم )1977/624؛
( ) رــــانرن ال ـــــر ،األجــــنا (النشـــــرة القانرنجــــة اب ا خـــــة ،امللـــــد األو ،
الررم  ،2003/123ب ج تب املعدَّلة)؛
(نـ)
ب ج تب املعدَّلة).

رــانرن األعمــا امل ــرفجة (النشــرة القانرنجــة اب ا خــة ،الــررم ،1993/532

 - 3وفجمــا ختعلــق بالقجــــر املؤروضــــة علــــه الد ــــر (حظــــر منــــح التأيــماا) ،خرجــد
لــدى النمســا التشرخ ــا الــر ش التــا الــةي خــرفر ،رئ جانــب رــرار جملــس اب ــا األورو
 )CFSP) 2016/319والال حـــة التنؤجةخـــة ملؤرضـــجة اب ـــا األورو  ،315/2016األ ـــا
لرف الد ر ورف منح التأيماا:
(أ) رــــانرن الشــــر ة و مــــا ختعلــــق باألجانــــب (النشــــرة القانرنجــــة اب ا خــــة،
امللد األو  ،الررم  ،2005/100ب ج تب املعدَّلة)؛
(ب) رــــانرن اب ــــتقرار واشرامــــة (النشــــرة القانرنجــــة اب ا خــــة ،امللــــد األو ،
الررم  ،2005/100ب ج تب املعدَّلة).
 - 4ولرا ح جملس اب ا األورو املة ررة أعاله ملزِمة برمتـها وواجبـة الت بجـق مبايـرة
و رجـــا الـــدو األعدـــاو و اب ـــا األورو  ،مبـــا فجهـــا النمســـا .وتقتدـــي ب حـــة امللـــس
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(املؤرضـــجة األوروبجـــة) ررـــم  ،2007/329ب ـــج تها املعدلـــة ،مـــن الـــدو األعدـــاو دخـــد
العقربــاا الراجبــة الت بجــق علــه كالؤــة أح امهــا .والعقربــاا علــه انتــها اا رــانرن اب ــا
األورو رابلة للت بجق مبايرة وتر و األبراب ذاا ال لة مـن القـرانني النمسـاوخة املـة ررة
أعــاله .ورــد خعــد عــدم ابمتثــا جراــة جنا جــة خعارــب علجهــا بالس ـ ن ملــدة ت ــا رئ ــس
نراا أو فا غرامة ت ـا رئ مـا خعـا  360مـرة معـد ال رامـة الجرمجـة ( مـا نـر االـا
مثال فجما خي رانرن الت ارة ا ارججة).
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