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جلنة ة ة جمل ة ةةس األم ة ةةن ا ن ة ة ة عمة ة ة
ابلقرار )2006( ١٧١٨
مةةرةر شةةية مؤرخة  ١2ةةةونة األول/د سةةمر  20١٧مةجهة إىل رئة س اللجنة مةةن
البعث الدائم أل ون و لدى األمم ا تحد
هتدي البعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل رئيس جلنة جملس األمـ املنشـةة عمـا
ابلقـ ـ ار  )2006( 1718وتتشـ ـ أبن حتيـ ـ طيـ ـ تق يـ ـ أملاني ــا عـ ـ تنفيـ ـ قـ ـ ار جمل ــس األمـ ـ 2375
( ،)2017وفق ــا للفق ـ ة  1٩من ـ  ،وتق ي ـ أملاني ــا ع ـ تنفي ـ ق ـ ار جمل ــس األم ـ  ،)2017( 2371وفق ــا
للفق ة  18من (انظ امل فقني).
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ا رفة األول للمةةرةر ال ةةية ا ؤرخة  ١2ةةةونة األول/د سةةمر  20١٧ا ةجهة إىل
رئ س اللجن من البعث الدائم أل ون و لدى األمم ا تحد
تقر ر أ ون و عن تني ر قرار جملس األمن )20١٧( 23٧5
قامت أملانيا ابالشرتاك مع سائ الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بتنفي التدابري التقييدية اليت
ف ضها جملـس األمـ ضـد مجهوريـة كـورا الشـعبية الدميق اطيـة يف قـ ار  )2017( 2375مـ خـال اختـا
التدابري املشرتكة التالية(:)1
• الق ار التنفي ي جمللس االحتاد األورويب  (CFSP) 2017/1573املؤرخ  15أيلول/سبتمرب ،2017
املنف ـ لق ـ ار اجملل ــس (CFSP) 2016/849بش ــةن الت ــدابري التقييدي ــة املتخ ـ ة ض ــد مجهوري ــة ك ــورا
الش ــعبية ،القاض ـ بتنفي ـ الت ــدبري اخل ــا بتحدي ــد أش ــخا وكي ــا إض ــافيني (حظ ـ الس ــف
وجتميد األصول)
• الائحة التنفي يـة جمللـس االحتـاد األورويب  (EU) 2017/1568املؤرخـة  15أيلول/سـبتمرب 2017
املن ّف ة لائحـة  (EU) 2017/1509بشـةن التـدابري التقييديـة املتخـ ة ضـد مجهوريـة كـورا الشـعبية
الدميق اطية ،اليت تضع موضع التنفي الق ار التنفي ي للمجلس 2017/1573
• قـ ـ ار جمل ــس االحت ــاد األورويب  (CFSP) 2017/1838امل ــؤرخ  10تش ـ ـ ي األول/أكت ــوب ،2017
ال ـ ي يع ـ ّدل الق ـ ار  (CFSP) 2016/848بشــةن التــدابري التقييديــة املتخ ـ ة ضــد مجهوريــة كــورا
الشعبية الدميق اطية
ويب ــني قـ ـ ار اجملل ــس التـ ـ ا االحت ــاد األورويب بتنفيـ ـ الت ــدابري التالي ــة الـ ـواردة يف قـ ـ ار جمل ــس األمـ ـ
:)2017( 2375












حظ التجارة يف األصنا ا االستعمال امل دوج و ا الصلة أبسلحة الـدمار الشـام
اليت اعتمدهتا جلنة اجل اءا عما ابلفق ة  4م الق ار )2017( 2375
حظ التجارة يف األصنا املتصلة ابألسلحة التقليدية اليت اعتمدهتا جلنـة اجلـ اءا عمـا
ابلفق ة  5م الق ار )2017( 2375
حظـ الســف الــيت حــددهتا جلنــة اجلـ اءا عمــا ابلفقـ ة  6مـ قـ ار جملــس األمـ 2375
( )2017م دخول موانئ الدول األعضاء
إل ا دول العلم م الدول األعضاء اليت ال توافـ علـ تفتـي سـفينة مـا يف أعـاي البحـار
بتوجي تلك السفينة إىل ميناء مناسب ومائم إلج اء التفتي املطلوب
إلغ ــاء تس ــجي الس ــف ال ــيت ح ـ ّددهتا جلن ــة اجل ـ اءا عم ــا ابلفق ـ ة  8م ـ الق ـ ار 2375
()2017
إل ا الدول األعضاء بتقدمي تق ي إىل جلنة اجل اءا عندما ال تتعاون دولـة مـ دول العلـم
مع عمليا التفتي

__________
( )1مجيع التدابري املشرتكة منشورة يف اجل يدة ال مسية لاحتاد األورويب (.)Official Journal of the European Union
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حظ ـ تيســري نق ـ أي بضــائع أو أصــنا جي ـ ي توريــد ا أو بيعهــا أو نقلهــا إىل مجهوريــة
كورا الشعبية الدميق اطية أو منها م سف حتم علم مجهورية كـورا الشـعبية الدميق اطيـة
إىل سف أخ ى أو ابلعكس ،وحظ املشاركة يف تلك العمليا
حظ تصدي املواد املكثفة وسوائ الغاز الطبيع إىل مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية
حظ تصدي املنتجا النفطية املك رة إىل مجهورية كـورا الشـعبية الدميق اطيـة .وال يسـ ي
ا احلظ إ ا استوفيت الش وط امل كورة يف الفق ة  14م الق ار )2017( 2375
حظ تصدي كمية م النفط اخلا تتجاوز الكمية اليت ص ّدرهتا الدولة العضو يف األشـه
اإلث ــي عشـ ـ الس ــابقة لي ــو  11أيلول/س ــبتمرب  .2017وجي ــوز للجن ــة اجلـ ـ اءا أن مت ــن
إعفاءا عل أساس ك حالة عل حدة يف ظ و معينة
حظ استرياد املنسوجا م مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية .وال يس ي ا احلظ إ ا
اس ــتوفيت الشـ ـ وط املـ ـ كورة يف الفقـ ـ ة  16مـ ـ القـ ـ ار  .)2017( 2375وجي ــوز للجن ــة
اجل اءا أن متن إعفاءا عل أساس ك حالة عل حدة
حظـ مــن تـ اخي عمـ ملـواطي مجهوريـة كــورا الشــعبية الدميق اطيـة يف الواليــة القضــائية
للــدول األعضــاء تـ تبط بــدخو م إىل أراضـ تلــك الــدول .وجيــوز للجنــة اجلـ اءا أن متــن
إعفاءا عل أساس ك حالة عل حدة يف ظ و معينة
وتعهــد ا وتشــغيلها ،مــا مل توافـ جلنــة اجلـ اءا علـ
حظـ افتتــا مشــاريع مشــرتكة ّ
عل أساس ك حالة عل حدة ،ووجوب إغاق القائم م املشاريع املشرتكة

لــك

 وج ـ ـ ـ ــوب مص ـ ـ ـ ــادرة األص ـ ـ ـ ــنا احملظ ـ ـ ـ ــور تص ـ ـ ـ ــدي ا مبوج ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ـ ار )2017( 2375
والتخل منها
• الئح ــة اجملل ــس  (EU) 2017/1836املؤرخ ــة  10تش ـ ي األول/أكت ــوب  ،2017املع ِّّدل ــة لائح ــة
 (EU) 2017/1509املتعلقــة ابلتــدابري التقييديــة املتخـ ة ضــد مجهوريــة كــورا الشــعبية الدميق اطيــة،
اليت تضع موضع التنفي التدابري املنصو عليها يف ق ار اجمللس .(CFSP) 2017/1838
ولوائ جملس االحتاد األورويب امل كورة أعا مل مة ب متها وواجبة التطبي مباش ة يف مجيع الدول
األعضـ ــاء يف االحتـ ــاد األورويب .والئحـ ــة اجمللـ ــس  (EU) 2017/1509املؤرخـ ــة  30آب/أغس ـ ــطس 2017
بشةن التدابري التقييدية ضد مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية ،اليت تلغ الائحة ،(EC) No. 329/2007
تقتض م الدول األعضاء حتديد العقواب الواجبة التطبي عل خمالفة أحكا الائحتني.
وتطب ـ أملاني ــا التش ـ يع ال ــوطي الت ــاي ال ـ ي يقتض ـ احلص ــول عل ـ إ ن تص ــدي لبي ــع األس ــلحة
ومــا يتصـ هبــا مـ عتــاد أو توريــد ا أو نقلهــا أو تصــدي ا( )2إىل بلــدان اثلثــة واحلصــول علـ إ ن لتقــدمي
خـدما السمسـ ة وغري ـا مـ اخلـدما ا الصــلة ابألنشـطة العسـك ية ،و ـو تشـ يع يـوف  ،إىل جانــب
ق ار اجمللس  2016/849/CFSPاملؤرخ  27أار/مايو  2016بشةن التدابري التقييدية املتخ ة ضد مجهوريـة
كورا الشعبية الدميق اطية ال ي يلغ الق ار  ،2013/183/CFSPاألساس إلنفـا حظـ األسـلحة املفـ و
__________
( )2ينطب ا التش يع عل مجيع السلع املدرجة يف قائمة االحتاد األورويب املشرتكة للمعدا العسك ية.
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علـ مجهوريــة كـورا الشــعبية الدميق اطيـة وحظـ خـدما السمسـ ة ا الصـلة :م ســو التجـارة اخلارجيــة
واملدفوعا (حتديدا ،البند  5م املـادة  )1( 74منـ ) الـ ي حيظـ بيـع األسـلحة ومـا يـ تبط هبـا مـ مـواد
وتصــدي ا ونقلهــا .وحيظ ـ البنــد  5م ـ املــادة  )1( 75معــاما االجتــار والسمس ـ ة املتصــلة ابألســلحة
وما ي تبط هبا م مواد ،املوجهة مباش ة أو بط يقة غري مباش ة إىل أشخا أو منظما أو مؤسسا يف
مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية .وابإلضافة إىل لك ،متنع أملانيا استرياد سلع حمظورة م مجهورية كورا
الشعبية الدميق اطية إىل أملانيا ،وك لك نق سلع حمظورة عل منت سفينة أو طائ ة حي ـا أن حتمـ العلـم
األمل ــاي (امل ــادة  ،)1( 77البن ــد  ،1وامل ــادة  )2( 77م ـ امل س ــو ) .والعق ــواب ال ــيت ح ــددهتا أملاني ــا ألي
انتهــاك حلظـ التجــارة القطاعيــة وحظـ األســلحة ضــد مجهوريــة كــورا الشــعبية الدميق اطيــة ،وكـ لك احلظـ
املف ـ و عل ـ خــدما السمس ـ ة ا الصــلة ،مبينــة يف م ســو التجــارة اخلارجيــة واملــدفوعا  ،وحتديــدا
امل ـواد  80و  81و  82منـ ـ جنب ــا إىل جن ــب م ــع امل ـواد  17و  18و  1٩مـ ـ ق ــانون التج ــارة اخلارجي ــة
واملدفوعا .
وفيما يتعل ابلقيود املف وضة عل الدخول (حظ من التةشريا ) ،تطب أملانيا التش يع الـوطي
التـ ــاي ال ـ ـ ي يـ ــوف  ،إىل جانـ ــب ق ـ ـ ار اجمللـ ــس  2016/849/CFSPوالئحـ ــة اجمللـ ــس (EC) No. 539/2001
املؤرخــة  15آ ار/مــارس  2001الــيت تتضــم قائمــة البلــدان األخـ ى الــيت جيــب علـ مواطنيهــا أن يكونـوا
حـائ ي علـ أتشـريا عنـد عبـور احلـدود اخلارجيـة وقائمـة البلـدان األخـ ى الـيت يُعفـ مواطنو ـا مـ لـك
الش ـ ط( ،)3األســاس ل ـ ف الــدخول ورف ـ طلبــا احلصــول عل ـ أتشــرية :التش ـ يع العــا ألملانيــا بشــةن
األجان ــب ،إىل جان ــب قـ ـ ار اجملل ــس  2013/183/CFSPامل ــؤرخ  22نيس ــان/أب ي  2013بش ــةن الت ــدابري
التقييديـة املتخـ ة ضــد مجهوريـة كـورا الشــعبية الدميق اطيـة الـ ي يلغـ القـ ار  2010/800/CFSPوالائحــة
الص ــادرة عـ ـ الربمل ــان األورويب وجمل ــس االحت ــاد األورويب (EC) No. 539/2001والائح ــة الص ــادرة عنهم ــا
 (EC) No. 810/2009املؤرخة  13متوز/يوليـ  200٩الـيت ت سـ قـانو يـنظم مـن التةشـريا يف اجلماعـة
األوروبيـة (قـانون التةشـريا ) .وتقتضـ الائحـة مـ مـواطي مجهوريــة كـورا الشـعبية الدميق اطيـة أن تكــون
لــديهم أتشــرية عنــد دخــول االحتــاد األورويب .وتطبـ القيــود املف وضــة علـ الســف مـ خــال عمليــة طلــب
التةشرية.

__________
( )3ال تنطب الائحة  (EC) No. 539/2001عل بلدي مها أي لندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأي لندا الشمالية.
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ا رفة الثةةوي للمةةرةر ال ةةية ا ؤرخة  ١2ةةةونة األول/د سةةمر  20١٧ا ةجهة إىل
رئ س اللجن من البعث الدائم أل ون و لدى األمم ا تحد
تقر ر أ ون و عن تني ر قرار جملس األمن )20١٧( 23٧١
قامت أملانيا ابالشرتاك مع سائ الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بتنفي التدابري التقييدية اليت
ف ضــت عل ـ مجهوريــة كــورا الشــعبية الدميق اطيــة بق ـ ار جملــس األم ـ  )2017( 2371م ـ خــال اختــا
التدابري املشرتكة التالية(:)4
التدابري ا رتة
• الق ار التنفي ي جمللس االحتاد األورويب  (CFSP) 2017/1459املؤرخ  10آب/أغسطس ،2017
املنف ـ لق ـ ار اجمللــس  (CFSP) 2016/849بشــةن التــدابري التقييديــة املتخ ـ ة ضــد مجهوريــة كــورا
الش ــعبية ،القاض ـ بتنفي ـ الت ــدبري اخل ــا بتحدي ــد أش ــخا وكي ــا إض ــافيني (حظ ـ الس ــف
وجتميد األصول)
• الائح ـ ــة التنفي ي ـ ــة ملفوض ـ ــية االحت ـ ــاد األورويب  (EU) 2017/1457املؤرخ ـ ــة  10آب/أغس ـ ــطس
 2017املع ِّّدل ــة لائح ــة اجملل ــس  (EC) No. 329/2007بش ــةن الت ــدابري التقييدي ــة املتخ ـ ـ ة ض ــد
مجهوري ــة ك ــورا الش ــعبية الدميق اطي ــة( ،)5ال ــيت تض ــع موض ــع التنفيـ ـ القـ ـ ار التنفيـ ـ ي للمجل ــس
2017/1459

• ق ـ ـ ار جملـ ــس االحتـ ــاد األورويب  (CFSP) 2017/1562املـ ــؤرخ  14أيلول/سـ ــبتمرب  ،2017ال ـ ـ ي
يعـ ّدل القـ ار  (CFSP) 2016/849بشــةن التــدابري التقييديــة املتخـ ة ضــد مجهوريــة كــورا الشــعبية
الدميق اطية
ويب ــني قـ ـ ار اجملل ــس التـ ـ ا االحت ــاد األورويب بتنفيـ ـ الت ــدابري التالي ــة الـ ـواردة يف قـ ـ ار جمل ــس األمـ ـ
:)2017( 2371






حظـ ـ دخ ــول الس ــف ال ــيت حت ــدد ا جلن ــة اجلـ ـ اءا عم ــا ابلفقـ ـ ة  6مـ ـ القـ ـ ار 2371
( )2017إىل م ـوانئ الــدول األعضــاء ،مــا مل يك ـ دخو ــا ض ـ ورا بســبب حالــة ط ـوار
أو يف حالــة عــودة الســفينة إىل املينــاء الـ ي انطلقــت منـ  .وجيــوز للجنــة اجلـ اءا أن متــن
إعفاءا يف ظ و معينة
توض ــي أن حظـ ـ ام ــتاك أي س ــفينة ت ف ــع عل ــم مجهوري ــة ك ــورا الش ــعبية الدميق اطي ــة أو
أتجري ا أو تشغيلها يشم أيضا استئجار السف اليت ت فع علم لك البلد
حظ ـ ش ـ اء الفح ــم واحلدي ــد ورك ــاز احلدي ــد م ـ مجهوري ــة ك ــورا الش ــعبية الدميق اطي ــة .وال
يس ي ا احلظ إ ا استوفيت الش وط امل كورة يف الفق ة  8م الق ار )2017( 2371

__________
( )4مجيع التدابري املشرتكة منشورة يف اجل يدة ال مسية لاحتاد األورويب (.)Official Journal of the European Union
الائحة التنفي ية للمفوضـية سـارية ،إ أدجمـت يف الئحـة اجمللـس  (EU) 2017/1509املؤرخـة  30آب/أغسـطس
( )5مل تعد
 2017بشةن التدابري التقييدية املتخ ة ضد مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية اليت تلغ الائحة .(EC) No. 329/2007
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حظ ش اء األغ ية البح ية م مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية
حظ ش اء ال صا

وركاز ال صا

م مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية

حظـ ـ ـ أن حي ـ ــد يف أي اتريـ ـ ـ بع ـ ــد  5آب/أغس ـ ــطس  2017جت ـ ــاوز الع ـ ــدد اإلمج ـ ــاي
لرتاخي العم املمنوحة ملواطي مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية يف الـوالا القضـائية
للدول األعضاء اليت تكون سارية يف  5آب/أغسطس  .2017وجيوز للجنة اجل اءا أن
متن إعفاءا عل أساس ك حالة عل حدة يف ظ و معينة
حظ ـ افتتــا مشــاريع مشــرتكة جديــدة أو توســيع نطــاق املشــاريع املشــرتكة القائمــة .وجيــوز
للجنة اجل اءا أن متن إعفاءا عل أساس ك حالة عل حدة
توضــي أن حظ ـ حتوي ـ األم ـوال إىل مجهوريــة كــورا الشــعبية الدميق اطيــة أو منهــا ينطب ـ
أيضا عل مقاصة األموال
توضي أن الشكا اليت تـؤدي خـدما ماليـة منـاظ ة لتلـك الـيت تقـدمها املصـار تعتـرب
مؤسسا مالية

 وج ـ ـ ـ ــوب مص ـ ـ ـ ــادرة األص ـ ـ ـ ــنا احملظ ـ ـ ـ ــور تص ـ ـ ـ ــدي ا مبوج ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ـ ار )2017( 2371
والتخل منها
• الئح ـ ـ ـ ــة اجملل ـ ـ ـ ــس  (EU) 2017/1548املؤرخ ـ ـ ـ ــة  14أيلول/س ـ ـ ـ ــبتمرب  ،2017املع ِّّدل ـ ـ ـ ــة لائح ـ ـ ـ ــة
 (EU) 2017/1509بشةن التدابري التقييدية املتخ ة ضد مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية ،اليت
تضع موضع التنفي التدابري املنصو عليها يف ق ار اجمللس .(CFSP) 2017/1562
ولوائ جملس االحتاد األورويب امل كورة أعا مل مة ب متها وواجبة التطبي مباش ة يف مجيع الدول
األعض ــاء يف االحت ــاد األورويب .وتقتضـ ـ الئح ــة اجملل ــس  (EU) 2017/1509مـ ـ ال ــدول األعض ــاء حتدي ــد
العقواب اليت تنطب عل انتهاك أحكا تلك الائحة.
وتطب أملانيـا التشـ يع الـوطي التـاي الـ ي يقتضـ احلصـول علـ إ ن تصـدي لبيـع األسـلحة ومـا
يتصـ ـ هب ــا مـ ـ عت ــاد أو توري ــد ا أو نقله ــا أو تص ــدي ا( )6إىل بل ــدان اثلث ــة واحلص ــول علـ ـ إ ن لتق ــدمي
خـدما السمسـ ة وغري ـا مـ اخلـدما ا الصــلة ابألنشـطة العسـك ية ،و ـو تشـ يع يـوف  ،إىل جانــب
ق ـ ار اجمللــس  ،2016/849/CFSPاألســاس إلنفــا حظ ـ األســلحة املف ـ و عل ـ مجهوريــة كــورا الشــعبية
الدميق اطية وحظ خدما السمس ة ا الصلة :م سو التجارة اخلارجيـة واملـدفوعا (حتديـدا ،البنـد 5
م املادة  )1( 74من ) ال ي حيظ بيع األسلحة وما ي تبط هبا م مـواد وتصـدي ا ونقلهـا .وحيظـ البنـد
 5مـ املــادة  )1( 75معــاما االجتــار والسمسـ ة املتصــلة ابألســلحة ومــا يـ تبط هبــا م ـ م ـواد ،املوجهــة
مباش ـ ـ ة أو بط يقـ ــة غـ ــري مباش ـ ـ ة إىل أشـ ــخا أو منظمـ ــا أو مؤسسـ ــا يف مجهوريـ ــة كـ ــورا الشـ ــعبية
الدميق اطيـة .وابإلضـافة إىل لـك ،متنـع أملانيـا اسـترياد سـلع حمظـورة مـ مجهوريـة كـورا الشـعبية الدميق اطيـة
إىل أملانيا ،وك لك نق سلع حمظورة عل منت سفينة أو طائ ة حي ـا أن حتمـ العلـم األملـاي (املـادة 77
( ،)1البنــد  ،1واملــادة  )2( 77م ـ امل ســو ) .والعقــواب الــيت حــددهتا أملانيــا ألي انتهــاك حلظـ التجــارة
القطاعية وحظ األسلحة ضد مجهورية كورا الشعبية الدميق اطية ،وك لك احلظـ املفـ و علـ خـدما

__________
( )6ينطب ا التش يع عل مجيع السلع املدرجة يف قائمة االحتاد األورويب املشرتكة للمعدا العسك ية.
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السمس ة ا الصلة ،مبينة يف التش يع التاي :م سو التجارة اخلارجية واملدفوعا  ،وحتديدا املواد  80و
 81و  82من  ،جنبا إىل جنب مع املواد  17و  18و  1٩م قانون التجارة اخلارجية واملدفوعا .
وفيما يتعل ابلقيود املف وضة عل الدخول (حظ من التةشريا ) ،تطب أملانيا التش يع الـوطي
التــاي ال ـ ي يــوف  ،إىل جانــب ق ـ ار اجمللــس  2016/849/CFSPوالئحــة اجمللــس ،)7((EC) No. 539/2001
األساس ل ف الدخول ورف طلبا احلصول عل أتشرية :التش يع العـا ألملانيـا بشـةن األجانـب الـ ي
ي ـ ـ ــوف  ،إىل جان ـ ـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ار اجملل ـ ـ ــس  2013/183/CFSPوالائحت ـ ـ ــني  (EC) No. 539/2001و (EC) No.
 ،810/2009األساس ل ف الدخول ورفـ طلبـا احلصـول علـ أتشـرية .وتقتضـ الائحـة مـ مـواطي
مجهوريــة كــورا الشــعبية الدميق اطيــة أن تكــون لــديهم أتشــرية عنــد دخــول االحتــاد األورويب .وتطب ـ القيــود
املف وضة عل السف م خال عملية طلب التةشرية.

__________
( )7ال تنطب الائحة  (EC) No. 539/2001عل بلدي مها أي لندا واململكة املتحدة.
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