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جلنــ جملـــس األمـــن املن ــ ة عمــ
بالقرار )2006 ( 1718
مذكرة شفوي مؤرخ  22آب/أغسطس  2016موجه إىل رئيس اللجنـ مـن
البعث الدائم للسنغال لدى األمم املتحدة
هتــدا البعثـ الدائمـ جلمهوريـ الســنغال لــدى األمــم املتحــدة ةياهتــا إىل رئــيس جلنـ
جملس األمن املن ة عم بالقرار  ،)2006( 1718وتت ـر بـ حت ةيـي يـر تقريـر ومـ
الســنغال عــن تنفيــذ التــدابة الــوارتة ل ــرارا جملــس األمــن  )2006( 1718و 1874
( )2009و  )2013( 2094و ( )2016( 2270انظر املرفق).
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مرفق املـذكرة ال ـفوي املؤرخـ  22آب/أغسـطس  2016املوجهـ إىل رئـيس
اللجن من البعث الدائم للسنغال لدى األمم املتحدة
تقريـــر مقـــدل مـــن الســـنغال عـــن تنفيـــذ أ ـــال القـــرارا )2006 ( 1718
و  )2009 ( 1874و  )2013 ( 2094و )2016 ( 2270
 - 1التدابة املتعلق باألسلح
صد ت السنغال على معظم الص وك الدولي املتعلق بعدل االنت ار ونزع الس ح.
وجتسيدا أل ال خمتلف القرارا  ،ال يقيم بلدنا ع ا تعاوحت عسـ را وتقـم مـ
مجهوري كوريا ال عبي الدميقرا ي .
ولذا فـنحت املسـائي الـوارتة ل جـولق القائمـ املرجعيـ الـوارتة ل مـذكرة جلنـ جملـس
األمن املن ة عم بالقرار  )2006( 1718فيما يتعلق جبمهوري كوريـا ال ـعبي الدميقرا يـ
مل ختض أل ال خاص  ،بالنظر إىل انعدال التعاوحت العس را الثنائي.
وبالتـــاف ،فـــنحت الســـنغال ال تقـــيم اتصـــاال جبمهوريــ كوريـــا ال ـــعبي الدميقرا يــ
فيما يتعلق بالعمليا املباشرة أو غة املباشرة لتوريد أسلح أو أا أعتـدة لا صـل أو بيعهـا
أو نقلها.
وينطبــق نفــس ال ــيش علــى شــراش األســلح أو أا أعتــدة لا صــل وكــذل املــوات
أو الت نولوجيــا الــن مي ــن اســت دامها ل إنتــاق األســلح النووي ـ أو الق ـذائف التســياري
أو غةها من أسلح الدمار ال امي.
وأخةا ،ال يوجد بني السنغال ومجهوري كوريا ال عبي الدميقرا يـ اتفـاال الستضـاف
مدربني أو مست ارين أو غةهم من املوظفني ألغراض تتصي بالتدريب العسـ را أو تـدريب
القوا شبر العس ري أو أفرات ال ر .
 - 2التدابة املتعلق باملوارت املعدني
فيما يتعلق باملوارت املعدني  ،ال تقيم السنغال م مجهوريـ كوريـا ال ـعبي الدميقرا يـ
ع ا لتوريد املعاتحت امل ار إليها ل القرار  )2016( 2270أو شرائها.
ما يلي:
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وفيمــا يتصــي بالت ــريعا املتعلقـ بــاملوارت املعدنيـ  ،للســنغال جمموعـ ــوانني ت ــمي
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(أ) القــانوحت ر ــم  36-2003املــؤر  24ت ــرين الثــاف/نوفم  2003املتعلــق
بقانوحت التعـدين ومرسـومر التنفيـذا ر ـم  647-2004املـؤر  17أيار/مـايو  2004الـذا
حيدت رائق تطبيق هذا القانوحت؛
(ب) القرار الـواارا ر ـم  09249/MEM/DMGاملـؤر  14زيراحت/يونيـر 2013
واملتعلق بتنظيم أن ط التنقيب عن الذهب؛
(ق) القــرار الــواارا ر ــم  02472/MIM/DMGاملــؤر  10شــباف/ف اير 2014
واملتعلق ”مبمرا التنقيب عن الـذهب“ امل صصـ ألن ـط التنقيـب عـن الـذهب ل مـنطقن
تامباكوندا وكيدوغو؛
(ت) القــرار الــواارا ر ــم  09931/MIM/DMGاملــؤر  18زيراحت/يونيــر 2014
الذا حيدت رائق فتح مراكز التجارة ل املعاتحت الثمين واأل جار ال رمي وت غيلها.
 - 3التدابة املتعلق باملعام

املالي

علــى املســتوى اال تصــاتا ،ال تقــيم الســنغال ع ــا تعــاوحت م ـ مجهوري ـ كوريــا
ال عبي الدميقرا ي .
وعلى هذا النحو ،ال تنطبق على السنغال التـدابة املنصـوع عليهـا ل نظـال اجلـزاشا
واهلاتف إىل من املعام املالي م مجهوري كوريا ال عبي الدميقرا يـ والنقـي منـها أو إليهـا
للتــدريب الـــتقم أو امل ـــورة أو ااــدما (مبـــا ل للــ السمســرة أو غةهـــا مـــن خـــدما
الوسا ) أو املساعدة الفني .
وينطبق نفس ال يش أيضا على التـدابة الراميـ إىل منـ الـدخول ل التزامـا جديـدة
ل إ ــار اهلبــا أو املســاعدا املالي ـ أو القــروض التســاهلي املمنو ـ إىل مجهوري ـ كوريــا
ال عبي الدميقرا ي .
 - 4التدابة املتعلق بالدخول إىل األراضي الو ني
فيما يتعلق بالتدابة املتصل بدخول أراضي السنغال أو عبورها ،جتدر اإلشـارة إىل أنـر
ال يوجد خط جوا جتارا مباشـر يـربط بـني السـنغال ومجهوريـ كوريـا ال ـعبي الدميقرا يـ
(انظر اجلدول أتناه).
وفيما يتعلق بالتدبة املتصي حبظر إبرال رعايـا السـنغال واألشـ اع املوجـوتين تاخـي
أراضيها لعقوت ت جة أو إعارة سفن أو ائرا ترف علـم السـنغال جلمهوريـ كوريـا ال ـعبي
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الدميقرا يـ أو تزويــدها خبــدما الطــوا م ،ينبغــي توضــيح أنــر مل تـ ل أا عقــوت بــني البلــدين
إلعارة أو ت جة ائرا سنغالي أو للتزويد خبدما وا م سنغالي .
وجتدر اإلشارة إىل أحت السنغال لـيس لـديها إ ـار رلـي للتعـاوحت مـ مجهوريـ كوريـا
ال عبي الدميقرا ي .
وعـ وة علــى للـ  ،فــنحت الســنغال بصــفتها عضــوا غــة تائــم ل جملــس األمــن ،تثــي
لقرارا هذه اهليئ وغةها من هيئا األمم املتحدة.
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اجلــدول  -القائمـ املرجعي ـ االختياريـ  :التــدابة الــوارتة ل ــرارا جملــس األمــن )2006 ( 1718
و  )2009 ( 1874و  )2013 ( 2087و  )2013 ( 2094و  ،)2016 ( 2270الــن هلــا أ يــ
بالنسب لتقارير التنفيذ الو ني املقدم من الدول األعضاش (النقاف املتعلق بقطاع الطةاحت)
نعممممم
هل اعتمد بلدكم تدابري ملموسة أو إجراءات أو قوانني بغرض :ال
 - 1منـ توريــد أا مــن املــوات التاليـ إىل مجهوريـ كوريــا
ال عبي الدميقرا ي أو بيعها أو نقلها ب ـ ي مباشـر أو غـة
مباشر:
(األجممءاء األوإ إا الرابممل والعااممر والرمما عيممر مم م يفة
الوقائل)
(و) و وت الطـائرا  ،مبـا ل للـ بنــزين الطـائرا وو ـوت
احملركا النفاث من نوع نافتا وو وت احملركـا النفاثـ
مـــن نـــوع ال ةوســـني وو ـــوت الصـــواري مـــن نـــوع
ال ةوسني ،مـا مل توافـق اللجنـ مسـبقا ،ل كـي الـ
استثنائي على دة ،على نقي هـذه املـوات إىل مجهوريـ
كوريـا ال ـعبي الدميقرا يـ بسـبب ا تياجـا إنسـاني
أساسي متحقق منها ،رهنـا بتحديـد الترتيبـا ال امـ
للرصد الفعلي لعملي التسليم واالست دال؟
ال ينطبـــق هـــذا اى ـــم علـــى بيـــ أو توريـــد و ـــوت
الطائرا لتزويد ائرة ركـاب مدنيـ خـارق مجهوريـ كوريـا
ال عبي الدميقرا يـ بغـرض اسـته كر صـرا أثنـاش ةاهنـا إىل
مجهوري كوريا ال عبي الدميقرا ي وللعوتة منها.
 - ٥من ـ تخــول أو عبــور األفــرات املدرج ـ ألــا هم علــى
القائم وأفرات أسرهم ،أو أا فرت يعمي باسم فرت أو كيـاحت
مــدرق علــى القائم ـ أو بتوجيــر منــر ،أو ينتــه اجلــزاشا
منها؟
أو يساعد ل اإلف
يفة الوقائل)
(اجلءآن اخلامس والرام م
 - 8تفتيش ال حنا املوجـوتة ل أراضـي م ،مبـا ل للـ
ما يوجد منها ل مطارات م وموانئ م ومنـا ق م امل صصـ
للتجـــارة اىـــرة ،الـــن مصـــدرها مجهوريـ ـ كوريـــا ال ـــعبي
الدميقرا يــ ـ أو املتجهــ ـ إليهــــا ،أو الــــن توســــطت فيهــــا
أو يسَّــرهتا مجهوري ـ كوريــا ال ــعبي الدميقرا ي ـ أو رعاياهــا
أو أفــرات أو كيانــا يعملــوحت بالنياب ـ عنــهم ،أو الــن تنقــي
علـــى مـــا ـــائرا أو ســـفن ترفــ علـــم مجهوريــ كوريـــا
ال عبي الدميقرا ي ؟
يفة الوقائل)
(اجلءء الرام م
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مالحظات

ال وجـــــوت لـــــر
جويــــ ـ اتمــــ ـ مــــــن
مجهوريــــــــ كوريــــــــا
ال ــعبي الدميقرا يــ أو
متجه إليها.

ال وجـــــوت لـــــر
جويــــ ـ اتمــــ ـ مــــــن
مجهوريــــــــ كوريــــــــا
ال ــعبي الدميقرا يــ أو
متجه إليها.
ال ينطبق.
ال وجـــــوت لـــــر
جويــــ ـ اتمــــ ـ مــــــن
مجهوريــــــــ كوريــــــــا
ال ـــــعبي الدميقرا يـــــ
أو متجه إليها.
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نعممممم
هل اعتمد بلدكم تدابري ملموسة أو إجراءات أو قوانني بغرض :ال
(ب) ظــر يــال رعايــاكم واملقــيمني ل أراضــي م بنعــارة
أو تــ جة ســفن أو ـــائرا ترفــ علمهــا جلمهوريــ
كوريـــا ال ـــعبي الدميقرا يـــ  ،أو تزويـــدها خبـــدما
الطوا م؟ القيال ،علـى النحـو املطلـوب ،بنلغـاش تسـجيي
أا سـفين ل هـا أو ت ـغلها مجهوريـ كوريـا ال ـعبي
الدميقرا ي أو تعمي هبا وا م تابع هلا؛ واالمتناع عـن
تسجيي أا سفين ت وحت تول عضـو أخـرى ـد ألغـت
تسجيلها؟
ال ينطبــق هــذا اى ــم فيمــا يتعلــق بعمليــا اإلعــارة
أو الت ـ جة أو تقــدم خــدما الطــوا م الــن يقــدل هبــا إخطــار
مسبق إىل اللجن  ،ل كي ال علـى ـدة ،م ـفوعا مبـا يلـي:
(أ) معلوما تـبني أحت هـذه األن ـط موجهـ صـرا ألغـراض
معي ي لن يست دمها األفرات أو ال يانا ل مجهوريـ كوريـا
ال عبي الدميقرا يـ لتـدر علـيهم تخـ ( ،ب) ومعلومـا عـن
التدابة املت ذة للحيلول توحت إسـهال هـذه األن ـط ل انتـهاك
القـــــرارا  )2006( 1718و  )2009( 1874و 2087
( )2013و  )2013( 2094و .])2016( 2270
(ت) رفـ مـنح اإللحت ألا ـائرة بـ حت تقلـ مـن أراضـي م
أو هتــبط فيهــا أو ةلــق ل أجوائهــا ،إال ب ــرف اهلبــوف
صد ااضـوع للتفتـيش ،إلا كانـت لـدي م معلومـا
توفر أساسا معقوال ل عتقات ب حت الطائرة ةـوا أصـنافا
حمظورة ،إال ل اال اهلبوف االضطرارا؟
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مالحظات
مل ي ل أا عقد لتـ جة
أو إعـــــــارة ـــــــائرا
ســــــــــنغالي لصــــــــــا
مجهوريــــــــ كوريــــــــا
ال ـــــعبي الدميقرا يـــــ
أو تزويــــدها خبــــدما
الطوا م.

ال وجـــــوت لـــــر
جويــــ ـ اتمــــ ـ مــــــن
مجهوريــــــــ كوريــــــــا
ال ــعبي الدميقرا يــ أو
متجه إليها.
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