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جلنة جملس األمن املنشأة عمال
بالقرار )2006 ( 1718
رسالة مؤرخة  26آب/أغسـسس  2016موجهـة ىل ريـ س اللةنـة مـن املم ـ
الدايم لبنما لدى األمم املتحدة
يشـــــر أ أل أل ــــ ىللــــ ينم التقريـــــر الـــــو أ عـــــن ن ــــ قـــــرار جملـــــس األمـــــن
 ،)2016( 2270ال ي أعد ه السلسات املختصة يف مجهورية بنمـا لعرضـه علـ جلنـة جملـس
األمن املنشأة عمال بالقرار  )2006( 1718بشأل مجهورية كوريا الشعب ة الدميقرا ة.
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مر ــا الرســالة املؤرخــة  26آب/أغســسس  2013املوجهــة ىل ري ـ س اللةنــة
من املم الدايم لبنما لدى األمم املتحدة
قرير بنما عن ن ـ قـرار جملـس األمـن  )2016 ( 2270بشـأل مجهوريـة كوريـا
الشعب ة الدميقرا ة
مبوجــ املرســوا التن ــ ي رقــم  195املــؤرخ  18شــرين األ/أ/أكتــوبر ،2007
لـد ت مجهوريـة بنمــا اإلجـرا الواجـ ا باعــه لالمت ـاأ للقـرارات الــذ ا ـ سا جملـس األمــن
/التحقا من ن سا.
التدابري الذ ا هتا مجهورية بنما
حظر السفر
• منع خوأ أ /عبور البال عل األشخاص ال ين حيدِ سم جملس األمن /ال ين قـد يشـينلول
خسرًا عل األمن الو أ أ /اجملتمع الد/يل؛ /ىللغا أشرياهتم أ /صاريح خوهلم.
• جيوز أيضاً ىلعا ة سؤال األشخاص ىل آخر م نا سا ر/ا منه.
الشؤون البحرية
• ر ــأ أي لـ لر ــع عَلـم بنمــا مــن أيــة سـ ن قا م ـة مــن مجهوريــة كوريــا الشــعب ة
الدميقرا ة أ /ر ع عَلمهـا؛ /هلـ الغايـة ،لـ ت مج ـع السـ ن املر بسـة بـ لك البلـد
من السِة التةاري لبنما.
• مت ىلبالغ مج ع العمـال /الـوكال املقـ م مـن قسـاع النقـ البحـري بـالتزاا مجهوريـة
بنما االمت اأ ألليناا مج ع القرارات الذ ا سا جملس األمن يف س ا الصد .
• ا ت بنما خسوات لضمال عدا استخداا السِة التةـاري لبنمـا مـن قبـ لينومـة
مجهورية كوريا الشعب ة الدميقرا ة من أج برناجمها النو/ي.
املواد والسلع الكمالية
• ا ـ ت اهل ئــة الو ن ــة للةمــار  ،بصـ تها اهل ئــة املســؤ/لة عــن مراقبــة  /تبــع  /تـ
خوأ /خر/ج /نق البضايع بواسسة /ساي النق عرب احلد/ /املـوان /املسـارات،
دابري ملنع استخداا األراضي الو ن ة لتهري أ /نقـ املـوا /السـلع الينمال ـة القا مـة
من مجهورية كوريا الشعب ة الدميقرا ة.
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• نسبا س الضوابط /الق و أيضاً عل نق األسلحة عرب بنما ىل ذلك البلد.
جتميد األصول
• جيوز ل ولدة التحل املايل ملنع غس األمواأ /متوي اإلرساب /انتشار أسلحة الـدمار
الشام أل جتمِد األمواأ /األصوأ /املوار املال ة الذ ميلينها األشـخاص أ /الين انـات
الوار ة أمساؤسا يف القايمة املولدة جمللس األمن.
• هل األغراض ،صدرت عل مات للةهات املسؤ/لة حتتم عل ها ا اذ التدابري الالزمـة،
 /قاً لقرار جملس األمن.
• أصـــــــدرت س ئـــــــة الرقابـــــــة علـــــ ـ املصـــــــار يف بنمـــــــا ،بواســـــــسة املـــــ ـ كرة
 ،SBP-SG-M-5772-2016التعمـــ ـ م  SBP-DPC-0084-2016املـــ ـؤرخ  21متوز/يول ـــــه
 ،2016الــ ي بلــغ ــه املصــار مبضــمول قــرار جملــس األمــن )2016( 2270
/ال ي ينص علـ احملظـورات الـذ حتينـم املؤسسـات املال ـة يف مـا يتعلـا بـأي أعمـاأ
قـــوا بـ ـا مجهوريـــة كوريـــا الشـــعب ة الدميقرا ـــة/ .باإلضـــا ة ىل ذلـــك ،ال جيـ ـوز
ألي مصر أ /مؤسسة مال ة من س ا البلد العم يف األراضي البنم ة.
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