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مرفق المرةر الشية المؤرخة  10تشةر ن الثةا  /ةفمبر  2017المةجهة إلة رئة س
اللجن من البعث الدائم لير سا لدى األمم المتحد
تقر ر مقدم من فر سا بش ن تني ر القرار ن  )2017( 2371و )2017( 2375

أوال  -مقدم
يعزز القرار  )2017( 2371املؤرخ  5آب/أغسـسس  2017والقـرار  )2017( 2375املـؤرخ
 11أيلول/سبتمرب  2017نظام اجلزاءات املفروضة على مجهورية كوريا الدميقراطية.
ويفــر الق ـرار  ،)2017( 2371يف مجلــة أمــور ،حظ ـرا تامــا علــى املعــامات املتعلقــة بــالفحم
واحلديــد وركــائز احلديــد ،ويضــي الرصــا وركــائز الرصــا إىل قائمــة الســل األساســية احملظــورة .وحيظــر
توظي ودف أجور عمال جدد من رعايا مجهورية كوريا الدميقراطية يستخدمو لتوليد إيرادات التصـدير،
فضــا عــن تصــدير مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة لألغ يــة البحريــة .وبالنســبة للمســائ املاليــة ،حيظــر افتتــا
مشــاري مشــةكة أو كيانــات تعاونيــة م ـ مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة أو التوس ـ يف مشــاري مشــةكة قائمــة
بالفعـ ويوض ـ أ الشــركات الــي تــؤدي خــدمات ماليــة تعتــرب مؤسســات ماليــة ألغ ـرا تنفي ـ اجل ـزاءات
ذات الصلة وأ الفقرة  11مـن القـرار  )2013( 2094تنسبـق أيضـا علـى ُمقاصـة األمـوال الـي تـتم عـرب
أراض ـ مجي ـ الــدول األعضــاء .وأخ ـ ا ،حيــدد تســعة أف ـراد إضــافين وأرب ـ كيانــات إضــافية إلدراجهــم يف
القائمة ويوفر معلومات مستكملة بشأ فردين سبق إدراجهما يف القائمة.
أمــا الق ـرار  ،)2017( 2375فينش ـ حظ ـرا تامــا علــى بي ـ مجي ـ امل ـواد املكثفــة وس ـوائ الغــاز
السبيع أو توريدها أو نقلها إىل مجهورية كوريا الدميقراطية ويفر حدا أقصى على عدد برامي املنتجات
النفسيــة املكــررة الــي ميكــن بيعهــا أو توريــدها أو نقلهــا إىل مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة .ويفــر أيضــا قيــودا
تتعلــق بتوريــد كميــة مــن الــنف اخلــام إىل مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة تزيــد عــن الكميــة الــي وردهتــا الــدول
األعضاء أو باعتها أو نقلتها خال فةة االثين عشر شهرا السـابقة الختـاذ هـ ا القـرار ،أو ببيعهـا أو نقلهـا
إليهــا يف أي فــةة مــن ف ـةات اثــين عشــر شــهرا بعــد تــاري اختــاذ ه ـ ا الق ـرار .وحيظــر علــى مجهوريــة كوريــا
الدميقراطي ــة تص ــدير املنس ــوجات وعل ــى ال ــدول األعض ــاء إص ــدار ت ـ ـراخي عم ـ ـ لرعاي ــا مجهوري ــة كوري ــا
الدميقراطية فيما عدا تراخي العمـ الـي أبرمـ بشـأاا عقـود خسيـة قبـ اختـاذ هـ ا القـرار .وحيظـر مجيـ
املشــاري املشــةكة أو الكيانــات التعاونيــة ،اجلديــدة منهــا والقائمــة ،م ـ كيانــات أو أف ـراد تــابعن جلمهوريــة
كوريا الدميقراطية .ويوض من جهة أخرى السلب املوج إىل الدول األعضاء بأ تقوم بتفتيش السفن يف
أعــاي البحــار ،مبوافقــة دولــة العلــم .وأخ ـ ا ،حيــدد فــردا واحــدا إضــافيا وثــا كيانــات إضــافية خاضــعن
للجزاءات.
ويف الفقرة  18من القرار  ،)2017( 2371إ جملس األمن:
”يقــرر أ تقــدم الــدول األعضــاء تقري ـرا إىل جملــس األمــن يف غضــو تســعن يومــا مــن
اختاذ ه ا القرار ،وبعد ذلك بناء على طلب اللجنة ،عن التداب امللموسة الي تتخ ها من أج
التنفيـ ـ الفع ــال ألحك ــام هـ ـ ا القـ ـرار ،ويسل ــب إىل فري ــق اخلـ ـرباء أ يواصـ ـ جه ــود الرامي ــة إىل
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مساعدة الدول األعضاء يف إعداد وتقـدم هـ التقـارير يف املواعيـد احملـددة ،وذلـك بالتعـاو مـ
غ من أفرقة األمم املتحدة املعنية برصد اجلزاءات؛“
ويف الفقرة  19من القرار  ،)2017( 2375يُسلب من الدول األعضاء ،على النحـو عينـ  ،أ
تقدم تقريرا إىل جملس األمن عن تنفي أحكام ه ا القرار ،يف غضو تسعن يوما من اختاذ .
ووفقــا هل ـ األحكــام ،تــود فرنســا أ توج ـ انتبــا جملــس األمــن إىل التــداب املتخ ـ ة لتنفي ـ ه ـ ا
القرار وك لك القرار .)2017( 2375
وضـ االحتـاد األورويب تـداب تقييديـة تُتخـ ضـد مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيــة يف
(أ )
 22كانو األول/ديسمرب  2006بعد التجربة النووية األوىل الي قام هبا ،وأدرج مجي قرارات جملس
األمــن ذات الصــلة يف قــانو االحتــاد األورويب عــن طريــق ل ـوائ جملــس االحتــاد األورويب وتوجيهات ـ  .واخت ـ
االحتــاد األورويب أيضــا تــداب إضــافية بصــورة مســتقلة .وتســتهد ه ـ التــداب ب ـرام األســلحة النوويــة
والربام النووية ،فضا عن الربام ذات الصلة بأسلحة الدمار الشام األخرى وبرام الق ائ التسيارية
يف مجهوري ــة كوري ــا الش ــعبية الدميقراطي ــة .وتش ــم ه ـ الت ــداب حظ ــر تص ــدير واس ــت اد األس ــلحة والس ــل
واخلدمات والتكنولوجيات الي ميكن أ تسهم يف تلك الربام .
ومبوجب قرار  (CFSP) 2017/1838املؤرخ  10تشرين األول/أكتوبر  ،2017اختـ جملـس االحتـاد
األورويب تداب لتنفي قراري جملس األمن  )2017( 2371و  ،)2017( 2375ال سيما ما يل :
 متديد احلظر املفرو على تصدير بعض السل إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واست ادهامنها ،فضا عن القيود املفروضة على القيام باستثمارات يف ذلك البلد؛
 حظر إصدار تراخي عم لرعايا مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة يف نسـا الواليـة القضـائيةلك من الدول األعضاء؛
 -تعزيز اعةا

سفن الشحن يف البحر.

وأدرج ـ أمســاء األف ـراد العشــرة اإلضــافين والكيانــات الســب اإلضــافية احملــددين مبوجــب ق ـراري
جملـ ــس األمـ ــن  )2017( 2371و  )2017( 2375يف قائمـ ــة األف ـ ـراد والكيانـ ــات اخلاضـ ــعن لتجميـ ــد
األصول وللقيـود املفروضـة علـى السـفر مبوجـب قـرار جملـس االحتـاد األورويب  (CFSP) 2017/1573املعتمـد
يف  15أيلول/سبتمرب .2017
واخت ـ جملــس االحتــاد األورويب أيضــا ،مبوجــب ق ـرار  (CFSP) 2017/1860املــؤرخ  16تش ـرين األول/
أكتــوبر  ،2017تــداب مســتقلة لزيــادة الضــغوط املفروضــة علــى مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة لك ـ متتث ـ
اللتزاماهتــا احمل ـددة مبوجــب ق ـرارات جملــس األمــن .وأضــيف أمســاء ثاثــة أف ـراد وس ـ كيانــات إىل قائمــة األف ـراد
والكيانات املدرجة يف املرفقن الثاين والثالث للقرار  (CFSP) 2016/849املؤرخ  27أيار/مايو .2016
(ب) علــى الصــعيد الــوطين ،عــززت فرنســا قانواــا الــداخل مــن خــال القــانو الصــادر يف
 14آذار/مــار  2011بش ــأ مكافحــة انتش ــار أســلحة ال ــدمار الشــام ووس ــائ إيصــاهلا .وحي ــدد ه ـ ا
القانو على وج اخلصو متوي االنتشار بوصف جرمية قائمة ب اهتا.
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ويع ــر ه ـ ا التقري ــر بالتفص ــي الت ــداب ال ــي اخت ـ هتا فرنس ــا عم ــا ب ــالقرارين )2017( 2371
و  )2017( 2375استكماال للتشريعات األوروبية.

ثا ا  -تجم د األصةل والمةارد االقتصاد

تُبلَّ ـ املصــار واملؤسســات املاليــة الفرنس ـية بالتــداب الــي اخت ـ ها االحتــاد األورويب بشــأ تعيــن
األف ـراد والكيانــات مــن خــال وســائ منهــا اجلريــدة الرمسيــة لاحتــاد األورويب ،والقائمــة املوحــدة للج ـزاءات
املالية لاحتاد األورويب ،واملوق الشبك لإلدارة العامة للخزانة ال ي يتي صفحة خمصصة لنظام اجلزاءات
املفروضـة علـى مجهوريـة كوريـا الشــعبية الدميقراطيـة وقائمـة موحـدة باألصــول اجملمـدة املعمـول هبـا يف فرنســا.
ويتوجب على تلك املصار واملؤسسات تنفي ه التداب دو تأخ .
وتـن املــادة  L562-3مــن القــانو النقــدي واملــاي علــى أنـ جيــوز لــوزير االقتصــاد أ يقــرر ،لفــةة
س ــتة أش ــهر قابل ــة للتجدي ــد ،جتمي ــد كاف ــة األمـ ـوال واألدوات املالي ــة واملـ ـوارد االقتص ــادية اململوك ــة لألفـ ـراد
والكيانات ال ين حيددهم جملس األمن أو االحتاد األورويب أو جزء منها .ولقـد نُفـ هـ ا التجميـد مبوجـب
أمر صادر عن وزير االقتصاد والشؤو املالية يف  7آب/أغسسس  2017بشأ األفراد والكيانات احملددة
أمس ـ ــا هم يف القـ ـ ـرار  ،)2017( 2371ومبوج ـ ــب أم ـ ــر ص ـ ــادر ع ـ ــن وزي ـ ــر االقتص ـ ــاد والش ـ ــؤو املالي ـ ــة يف
 13أيلول/سبتمرب  2017بشأ األفراد والكيانات احملددة أمسا هم يف القرار  ،)2017( 2375بانتظار
اعتماد تشريعات أوروبية.

ثالثا  -تيت ش السين
ختض ـ محــوالت الســفن ،الــي يــتم تفريغهــا وتســري عليهــا إج ـراءات اجلمــار  ،لعمليــات الرقابــة
املسبقة (عند التخلي اجلمرك ) الي تستند إىل أحكام قانو اجلمار لاحتاد األورويب.
إال أ قـانو اجلمـار لاحتـاد األورويب ال يســم بـججراء تفتـيش علـى مــن السـفن .ويـرد اإلطــار
القانوين هل العمليات يف املادتن  62و  63من قانو اجلمار الفرنس .
تتم جمم عمليات الرقابة املتعلقة بالسفن املوجودة يف عر البحر أو الراسية يف مرفأ أو مرسـى
أو خلي يف ظرو مماثلة على النحو التاي:
 جترى عمليات الرقابة ليا واارا؛ جترى عمليات الرقابة دو مؤشرات تدل مسبقا عن وجود غش؛ جيوز ألي موظ مجار أ ميار حق الزيارة دو تصري خا ؛ تتص الزيارة بكافة أجزاء السفينة ،مبـا يف ذلـك تلـك املخصصـة ألغـراأو السكن؛

االسـتعمال الشخصـ

 تتم الزيارة حبضور قبسا السفينة أو من ميثل ؛ يف حــال زيــارة مك ــا خمص ـ ألغ ـرا االس ــتعمال الشخص ـ أو الســكن ،ت ــتم عمليــة الرقاب ــةحبضور شاغ ه ا املكا  ،أو يف حال غياب  ،حبضور قبسا السفينة أو من ميثل ؛
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 جيوز إبقاء األشخا املوجودين على من السفينة حت تصر املوظفن القائمن بعملية الرقابةلفــةة ال تزيــد عــن الوق ـ الــازم إلجنــاز ه ـ العملي ـة ش ـريسة أال يكون ـوا حمتج ـزين ضــد إرادهتــم
أو خاضعن ألي تداب قسرية؛
 يكتب موظفو اجلمار حمضر الزيارة بعد انتهاء عمليات الرقابة؛ تُسـلم نسـخة مــن حمضـر الزيـارة فــورا إىل قبسـا الســفينة ،وعنـد االقتضـاء ،إىل مــن ميثلـ وإىل كـمــن شــاغل األمــاكن املخصصــة ألغ ـرا االســتعمال الشخص ـ أو الســكن الــي مت ـ زيارهتــا،
بغض النظر عن نتائ الزيارة؛
 حيــق ألي مــن شــاغل األمــاكن املخصصــة ألغـرازيارهتا السعن بججراءات الزيارة.

االســتعمال الشخصـ أو الســكن الــي متـ

ويتعل ــق احلك ــم اخل ــا الوحي ــد باحلال ــة ال ــي تتصـ ـ فيه ــا الرقاب ــة ب ــاألجزاء املخصص ــة ألغـ ـرا
االس ــتعمال الشخصـ ـ أو الس ــكن يف س ــفينة موج ــودة مل ــدة  72س ــاعة عل ــى األقـ ـ يف مين ــاء أو مرس ــى
أو رصي  ،عندما يرفض شاغ (أو شاغلو) تلك األماكن السما ملوظف اجلمار بالدخول إليهـا .ويف
هـ ـ احلال ــة بالـ ـ ات ،ال جيـ ـوز ألولئ ــك امل ــوظفن ال ــدخول إىل األم ــاكن املخصص ــة ألغـ ـرا االس ــتعمال
الشخصـ أو الســكن دو احلصــول علــى إذ مــن قاضـ احلريــات واالحتجــاز التــاب للمحكمــة العليــا يف
املكا الي توجد في دائرة اجلمار الي يكو املوظفو املكلفو بعملية الرقابة تابعن هلا.
وعنــد االنتهــاء مــن عمليــة الرقابــة ،جيــب أ تشــك أي زيــارة موضــو حمضــر يُسلــب مــن قبســا
السفينة أو من ميثل التوقي علي بعد قراءت .
وتنفـ هـ األحكـام يف حالـة تفتــيش سـفينة وفقـا لقـرارات جملــس األمـن املتعلقـة جبمهوريـة كوريــا
الشعبية الدميقراطية.

رابعا  -التداب ر القطاع
بغي ـ ـ ــة تنفيـ ـ ـ ـ أحك ـ ـ ــام الئح ـ ـ ــة جمل ـ ـ ــس االحت ـ ـ ــاد األورويب رق ـ ـ ــم  2017/1509املؤرخ ـ ـ ــة  30آب/
أغســسس  2017بشــأ التــداب التقييديــة املتخ ـ ة ضــد مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة فيمــا يتعلــق
بالتدفقات الفعلية للسل  ،ض فـمن اإلدارة العامـة للجمـار والرسـوم غـ املباشـرة النظـام احملوسـب لتجهيـز
إجراءات التخلي اجلمرك معاي تسم بوق ه التدفقات.
وتشم معاي االختيار ه مجي الواردات والصادرات من مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة وإليهـا،
وك لك الواردات والصادرات من املنتجات الي يكو منشؤها يف أراض مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
وه تشم أيضا التدفقات الي يتعن احلصول على ترخي
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خامسا  -المةارد المال
ألف  -مش ة ةةار مش ة ةةترة وة ا ة ةةا تعاو ة ة ة مة ة ة أفة ة ةراد أو ة ا ة ةةا ت ة ةةابع ن لجمهةر ة ة ة ةةر ة ةةا
الد مقراط
عل ــى ح ــد عل ــم احلكوم ــة الفرنس ــية ،ال توج ــد أي مش ـاري مش ــةكة أو كيان ــات تعاوني ـة أنش ــأها
مواطنــو فرنســيو م ـ أف ـراد أو كيانــات تــابعن جلمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة أو مش ـاري مشــةكة
أو كيانات تعاونية قائمة يف األراض الفرنسية.

باء  -الخدما المال
أدرج حظ ــر ُمقاص ــة األم ـ ـوال م ـ ـ مجهوري ــة كوري ــا الش ــعبية الدميقراطي ــة يف الئح ــة االحت ــاد األورويب
رقم  1548/2017املؤرخة  14أيلول/سبتمرب  .2017ونظرا إىل أ اللـوائ األوروبيـة تسبـق فـورا يف الـدول
األعضاء حاملا تُنشر يف اجلريدة الرمسية لاحتاد األورويب ،فج سريا ه ا التدب يبدأ فورا يف القانو الوطين.
وتعترب املادة  451مكررا من قانو اجلمار الفرنس العاقات املالية مـ اخلـارج مبثابـة عمليـات
اقتصادية ومالية ،سواء أجري يف فرنسا أو أثنـاء تـدفق األمـوال إىل اخلـارج أو حلسـاب أشـخا طبيعيـن
أو اعتبــارين مشــمولن بــاللوائ األوروبيــة املعتمــدة عمــا باملــادة  215مــن املعاهــدة املنظٍّمــة لعمـ االحتــاد
األورويب أو املعاهدات واالتفاقات الدولية الي يتم اعتمادها والتصديق عليها بانتظام.
وتن ه اللـوائ التنفي يـة علـى جتميـد األمـوال واملـوارد االقتصـادية لألفـراد والكيانـات املدرجـة
أمسا هم يف مرفقاهتا.
وانتها اجلزاءات االقتصادية واملالية الي تفرضها اللوائ األوروبية يشك خمالفـة للقـانو ولنظـام
العاقــات املاليــة م ـ اخلــارج ،قــد ت ـدرج يف اســتنتاجات مــوظف اجلمــار مبوجــب املــادة  459مــن قــانو
اجلمار  .وتكو العقوبات شديدة ،حيث يعاقب مرتكبو املخالفة بالسجن ملدة مخس سنوات ،ومبصادرة
جسم اجلرمية ،ووسائ النق املستخدمة ،واملمتلكات واألصول املكتسبة من جراء ارتكاهبـا ،وبـدف غرامـة
تعادل ،يف حدها األدىن ،املبل ال ي انسوت علي املخالفة ،ويف حدها األقصى ،ضع ذلك املبل .
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