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جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار )2006 ( 1718

مذكرة شفوية مؤرخة  15آب/أغسطس  2016موجهة إىل رئيس اللجنـة مـن
البعثة الدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدة
هتدي البعثـ ة الدائمـة لفنلنـدا لـدى األمـم املتحـدة ياهتـا إىل رئـيس جلنـة جملـس األمـن
املنشأة عمال بـالقرار  )2006( 1718ويشـرهها أ ققـدط هيـبا بارشـارة إىل الفقـرة  40مـن
قرار جملس األمن )2016( 2270ا ققرير هنلندا عن ارجراءات اليت اختذهتا مـن أجـا التنفيـذ
الفعال لقرار جملس األمن ( )2016( 2270انظر املرهق).
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مرهق املـذكرة الشـفوية املؤرخـة  15آب/أغسـطس  2016املوجهـة إىل رئـيس
اللجنة من البعثة الدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدة
ققريــر مقــدط مــن هنلنــدا إىل جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عم ـالً بــالقرار 1718
(  )2006ا بشأ ارجراءات اليت اختذهتا لتنفيذ القرار )2016 ( 2270
اختـــذت هنلنـــدا ااطـــوات التاليـــة مـــن أجـــا التنفيـــذ الفعـــال لقـــرار جملـــس األمـــن
.)2016( 2270
ارجراءات اليت اختذها اال اد األورويب
نفّـــذت هنلنـــدا والـــدول األخـــرى األعاـــاء اال ـــاد األورويبا بشـ ـ ا مشـــتر ا
اجلزاءات اليت هرضها جملس األمن على مجهوريـة كوريـا الشـعبية الداقراهيـة قـرار 2270
( )2016ا وذلك من خالل اختاذ التدابري املشتركة التالية:


قـــرار ا لـــس  )CFSP) 2016/319املـــؤر  4آذار/مـــار ( 2016اجلريدددالراير ددد ر
يالتدددددددددا راوأروري  )L 60, 5.3.2016, p. 78والالئحـــــــــة التنفيذيـــــــــة للمفوضـــــــــية
(اال ــاد األورويب)  315/2016املؤرخ ـا  4آذار/مــار ( 2016اجلريــدة الرةيــة
)L 60, 5.3.2016, p. 62ا وقنفيــذ إدراأ أشــإاا إضــاهين وكيانــات إضــاهية
القائمة (حظر السفر وجتميد األصول).



قـــرار ا لـــس  )CFSP) 2016/476املـــؤر  31آذار/مـــار ( 2016اجلريـــدة الرةيـــة
)L 85, 1.4.2016, p. 38ا يـــوهر األ ـــا لتنفيـــذ التـــدابري املفروضـــة وجـ ـ القـــرار
)2016( 2270ا وال يما ما يلي:
 قو يع نطاق حظر التصدير واال ترياد؛ حظــر شــراء الفحــم وا ديــد وركــاو ا ديــد والــذه وركــاو التيتــانيوط وركــاوالفاناديوط ومعاد األرض النادرة من مجهورية كوريا الشعبية الداقراهية؛
 حظــــر قصــــدير وقــــود الطــــائرات إىل مجهوريــــة كوريــــا الشــــعبية الداقراهيــــةاــا ذلــك بايــن الطــائراتا ووقــود ااركــات النفافــة مــن نــو ناهت ـا؛ ووقــود
ااركات النفافة من نو ال ريو نا ووقود الصواريخ من نو ال ريو ن؛
 اشتراط هرد دبلوما ي مجهورية كوريـا الشـعبية الداقراهيـة أو يثلـي ح ومتـهاأو غريهــم مــن مواهنيهــا العــاملن بصــفتهم ا وميــةا أو الــيت ق ـرى الدولــة أ ــم
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يعملــو با ـــم شـــإن أو كيــا مـــدرأ قائمـــة اجلــزاءات أو بتوجيـــب منـــبا
أو شإن أو كيا يساعد علـى التـهرب مـن اجلـزاءات أو علـى انتـها قـرارات
جملس األمن؛
 اشتراط هرد رعايا البلدا الثالثة الـذين قـرى الـدول أ ـم يعملـو با ـم شـإنأو كيــا مــدرأ قائمــة اجلــزاءات أو بتوجيــب منــبا أو الــذين يســاعدو علــى
التهرب من اجلزاءات أو على انتها قرارات جملس األمن؛
 اشــتراط إغــالق امل اق ـ التمثيليــة لل يانــات املدرجــة القائمــة وهــرد يثليهــااهاال عن حظر املشاركة املباشرة أو غري املباشرة املشاريع املشـتركة أو غريهـا
من الترقيبات التجارية اليت قشار هيها ال يانات املدرجة القائمة؛
 حظــر قــوهري التعلــيم أو التــدري املتإصــن لرعايــا مجهوريــة كوريــا الشــعبيةالداقراهية؛
 قو يع نطاق شروط قفتيش الشحنات؛ حظــر قــأجري أو ا ــتلجار الســفن أو الطــائرات الــيت قرهــع علــم مجهوريــة كوريــاالشعبية الداقراهيةا أو ققدمي خدمات الطواقم إىل جهـات منـها مجهوريـة كوريـا
الشــعبية الداقراهيــةا أو األشــإاا أو ال يانــات املدرجــة قائمــة اجلــزاءاتا
أو كيانات أخرى قابعة جلمهورية كوريا الشعبية الداقراهية؛
 اشــتراط إلءــاء قســجيا أي ــفينة وتل هــا أو قشــءلها مجهوريــة كوريــا الشــعبيةالداقراهية أو قعما هبا هواقم قابعة هلا؛
 حظر قسجيا السفن مجهوريـة كوريـا الشـعبية الداقراهيـةا أو ا صـول علـىارذ ألي ـــفينة برهـــع علمهـــاا أو امـــتال أو قـــأجري أو قشـــءيا أو ققـــدمي أي
خدمات لتصنيف السفن أو إصدار الشهادات هلا أو أي خدمات مرقبطة بـذلكا
أو التأمن على أي فينة قرهع علم مجهورية كوريا الشعبية الداقراهية؛
 اشتراط عدط السماح ألي هائرة بأ ققلع من أراضـيها أو هتـبف هيهـا أو لـقأجوائهاا إذا كانت مثة أ باب كاهية لالعتقاد بأ الطـائرة مـا أصـناها رظـورة
وج قرارات جملس األمن؛
 اشتراط حظر دخول أي فينة إىل موانلها إذا كانت مثة أ ـباب كاهيـة لالعتقـادبــأ الســفينة يلوكــة ل يــا مــدرأ قائمــة اجلــزاءاتا أو يــتح م هيهــا كيــا
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مــــدرأ قائمــــة اجلــــزاءاتا أو مــــا باــــاعة رظــــورة وجــ ـ قــــرارات
جملس األمن؛
 جتميــد أصــول ال يانــات التابعــة ومــة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الداقراهيــةاأو زب العمال ال وريا أو األشـإاا أو ال يانـات الـيت قتصـرس با ـم قلـك
ال يانات أو بتوجيب منهاا أو ال ياناتٌ اململوكة هلا أو ت يطرهتاا واليت قـرى
الدولة أ ا مرقبطة بأنشطة مجهورية كوريا الشـعبية الداقراهيـة ااظـورة وجـ
قرارات جملس األمن؛
 قو يع نطاق ا ظر املفروض على قعهد عالقات املرا ـلة املصـرهية مـع مصـارسمجهورية كوريا الشعبية الداقراهية؛
 االلتزاط بإغالق القـائم مـن هـرو مصـارس مجهوريـة كوريـا الشـعبية الداقراهيـةواملؤ ســات التابعــة وامل اقـ التمثيليــةا وكــذلك االلتــزاط بإ ــاء مــا هنالــك مــن
مشاريع مشتركة وحقوق مل يـة وعالقـات مرا ـلة مصـرهية مـع قلـك املصـارس
غاو  90يوما؛
 اللتــزاط بــإغالق القــائم مــن امل اق ـ التمثيليــة واملؤ ســات التابعــة وا ســاباتاملصـــرهية للمؤ ســـات املاليـــة لال ـــاد األورويب مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية
الداقراهية غاو  90يوما إذا كـا مثـة معلومـات موفوقـة قـوهر ـببا كاهيـا
لالعتقــاد بــأ قلــك ااــدمات املاليــة ا ــن أ قســهم أنشــطة مجهوريــة كوريــا
الشعبية الداقراهية ااظورة وج قرارات جملس األمن؛
 قو ــيع نطــاق ا ظــر املفــروض علــى ققــدمي الــدعم املــاي للتبــادل التجــاري مــعمجهورية كوريا الشعبية الداقراهية؛


الئحة جملس اال ـاد األورويب  2016/682املؤرخـة  29نيسـا /أبريا ( 2016اجلريـدة
الرةيـــة  )L 117, 3.5.2016, p. 1املعدِّلـــة لالئحـــة ا لـــس (اجلماعـــة األوروبيـــة) رقـــم
( 329/2007اجلريــــدة الرةيــــة  )L 88, 29.3.2007, p. 11قــــنن علــــى قنفيــــذ التــــدابري
املذكورة أعال اليت قدخا نطاق املعاهدة املنظِّمة لعما اال اد األورويب.

ونظــرا أل قشــريعات اال ــاد األورويب الســارية قشــما بالفعــا بعــأ أح ــاط القــرار
)2016( 2270ا لذا هإ ا مل قتطل قنفيذ قدابري قنفيذ إضـاهية .وهـذ األح ـاط مشـار إليهـا
حيثيات قرار ا لس ( )CFSP 2016/476قوخيا للوضوح.
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قـرار ا لـس ( )CFSP( 2016/1341اجلريـدة الرةيـة  )L 212, 5.8.2016, p. 116والئحــة
ا لـــس (اال ـــاد األورويب) ( 2016/1333اجلريـــدة الرةيـــة  )L 212, 5.8.2016, p. 1املؤرخـــا
 4آب/أغســطس  2016يــوهرا األ ــا لتنفيــذ قائمــة األصــناس واملــواد واملعــدات والســلع
والت نولوجيا ذات الصلة بأ لحة الدمار الشاما الـيت قبيننـها و ديـدها بوصـفها مـن السـلع
ا سا ة عمال بالقرار .)S/2016/308( )2016( 2270
وعــالوة علــى ذلــكا هــرض اال ــاد األورويب قــدابري ققييديــة إضــاهية علــى مجهوريــة
مقـرر ا لـس (CFSP) 2016/849
كوريا الشعبية الداقراهية .وهذ التـدابري منصـوا عليهـا
والئحة ا لس (اال اد األورويب)  2016/841املؤرخن  27أيار/مايو .2016
قدابري التنفيذ على الصعيد الوهين
لوائح جملس اال اد األورويب املـذكورة أعـال ملزمـة برمتـها وواجبـة التطبيـق مباشـرة
مجيــع الــدول األعاــاء اال ــاد األورويب .وققتاــي الئحــة (املفوضــية األوروبيــة) رقــم
 2007/329بشــأ التــدابري التقييديــة ضــد مجهوريــة كوريــا الشــعبية الداقراهيــة مــن الــدول
األعااء ديد العقوبات الواجبة التطبيق على خمالفة أح اط الالئحة.
على الصـعيد الـوهينا قنفـذ اجلـزاءات قتاـى القـانو املتعلـق بإنفـاذ التزامـات معينـة
لفنلنـــدا بوصـــفها عاـــوا األمـــم املتحـــدة و اال ـــاد األورويب (قـــانو اجلـــزاءاتا رقـــم
 .)1967/659وينن قانو اجلزاءاتا إىل جان القانو اجلنائي (رقـم )1889/39ا علـى
هــرض عقوبــات وغرامــات علــى انتــهاكات لــوائح اجلــزاءات الصــادرة عــن جملــس اال ــاد
األورويب.
وقــنن املــادة  )9( 1مــن الفصــا  46مــن قــانو العقوبــات علــى أ الشــإن الــذي
ينتــهك أو وــاول انتــها أحــد األح ــاط التنظيميــة للمجلــس األورويب أو الصــادرة ا ــتنادا إىل
الئحـــة ا لـــس بشـــأ التـــدابري التقييديـــةا يح ـــم عليـــب جبـــرط انتـــها الالئحـــة بـــدهع غرامـــة
أو بالسجن ملدة أقصاها نتا  .وعمال باملادة  2من الفصا  46من قانو العقوبـاتا يعاقـ
على اجلراة املشـمولة بظـروس مشـددة مـن جـرائم انتـها اللـوائح بالسـجن ملـدة ال ققـا عـن
أربعة أشهر وال قتجاوو أربع نوات .وعمال باملادة  3من الفصـا  46مـن قـانو العقوبـاتا
عنــدما قعتـ جراــة انتــها اللــوائح جرمــا بســيطاا يح ــم علــى الفاعــا بتهمــة ارق ــاب جــرط
بسيف من جرائم انتها اللوائح بدهع غرامة.
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وينفَّذ حظر قوريد األ لحة املفروض وجـ قـرارات جملـس األمـن وقـرارات جملـس
اال ــــاد األورويب علــــى الصــــعيد الــــوهين قتاــــى قــــانو قصــــدير املــــواد الدهاعيــــة (رقــــم
 .)2012/282وينطبـــق هـــذا التشـــريع علـــى مجيـــع الســـلع املدرجـــة القائمـــة العسـ ـ رية
املشـــتركة لال ــــاد األورويب (اجلريـــدة الرةيــــةا  .)C 129, 21.4.2015, p. 1وخياـــع قصــــدير
األ ــلحة واملــواد ذات الصــلة وققــدمي خــدمات السمســرة وغريهــا مــن ااــدمات ذات الصــلة
باألنشــطة العس ـ رية خياــع رذ رــدد .وال اــنح ارذ بتصــدير املــواد الدهاعيــة إىل أي بلــد
خياع ظر قوريد األ لحة ما مل قوجد أ باب لإلعفاء هيما يتعلق بنو التصـدير املعـين علـى
النحو املنصوا عليب قرار جملس األمن أو قرار جملس اال اد األورويب.
وعمال باملادة 11ا من الفصا  46من القانو اجلنائيا يعاقَ على انتها أو راولـة
انتها خطة منح ارذ املشـار إليهـا قـانو قصـدير املـواد الدهاعيـة بوصـفها جراـة قصـدير
لواوط دهاعية .ويعاقَ مرق بها بءرامة أو بالسجن ملدة ال قتجاوو أربع نوات.
يــنظم قــانو األجانــ (رقــم  )2004/301شــروط الـــدخول إىل هنلنــدا وإصـــدار
التأشريات .ويوهر قانو األجان ا إىل جان قـرار ا لـس  )CFSP) 2016/849والئحـة اال ـاد
األورويب رقم  2001/539املؤرخة  15آذار/مار 2001ا بصـيءتها املعدلـةا األ ـا ملنـع
دخول األشإاا اااضعن ظر السفر ورهأ هلباهتم با صول على قأشرية.
وقتوو مسـؤولية إنفـاذ التـدابري التقييديـة لال ـاد األورويب هيمـا بـن اهليلـات الوهنيـة
ذات الصلة .هعلى بيا املثالا ينفذ مأمور التنفيذ القاائيا بطلـ مـن ووارة ااارجيـةا أمـر
جتميد أموال األشإاا الطبيعين أو االعتبارين املدرجن لوائح ا لس .وقشما السـلطات
املإتصة األخرىا مجلة ما قشماا امل ت الوهين للتحقيقـاتا وحـر ا ـدود الفنلنـديا
واجلمار الفنلندية.
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