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ــة  ــالقرار   جلن ــشأة عمــال ب  جملــس األمــن املن
كوريــا  بــشأن مجهوريــة) ٢٠٠٦ (١٧١٨

   الشعبية الدميقراطية
ــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٤مــذكرة شــفوية مؤرخــة      موجهــة إىل رئــيس  ٢٠٠٦ن

 اللجنة من البعثة الدائمة لرومانيا لدى األمم املتحدة
ياـا إىل رئـيس جلنـة جملـس األمـن           دي البعثة الدائمة لرومانيا لـدى األمـم املتحـدة حت           

 ١٧١٨ مـــن القـــرار  ١١، وباإلشـــارة إىل الفقـــرة  )٢٠٠٦ (١٧١٨املنـــشأة عمـــال بـــالقرار   
، تتــشرف بتقــدمي تقريــر حكومــة رومانيــا بــشأن اخلطــوات الــيت اختــذا رومانيــا حنــو  )٢٠٠٦(

 ).انظر املرفق( )٢٠٠٦ (١٧١٨ من القرار ٨التنفيذ الفعال ألحكام الفقرة 
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 املوجهـة إىل    ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٤فق املذكرة الـشفوية املؤرخـة       مر  
 رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لرومانيا لدى األمم املتحدة

 )٢٠٠٦ (١٧١٨بشأن تنفيذ قرار جملس األمن  التقرير املقدم من رومانيا  
 يف  ألعـضاء مجيـع الـدول ا    ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ مـن قـرار جملـس األمـن          ١١تدعو الفقـرة     

 يوما من تاريخ اختاذ هـذا القـرار         ٣٠تقدمي تقرير إىل جملس األمن يف غضون        األمم املتحدة إىل    
 ).٢٠٠٦ (١٧١٨ من القرار ٨عن اخلطوات املتخذة بغية التنفيذ الفعال ألحكام الفقرة 

، مت نـشر قـرار جملـس        )١()٢٠٦/٢٠٠٥القـانون رقـم     (ووفقا لألحكام التشريعية يف رومانيا       
 الـصادر يف  ةرومانيال من اجلريدة الرمسية ٩١٦يف العدد ) ٢٠٠٦ (١٧١٨التابع لألمم املتحدة   األمن  
 . رومانيارعايا، مما جيعله ملزما قانونا جلميع ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠

كـان قـد بـدأ منـذ        ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ولكن إنفاذ املؤسسات الرومانية ألحكام القـرار         
 . القرارختاذتاريخ ا

 :، مت اختاذ التدابري التالية)٢٠٠٦ (١٧١٨ من القرار ٨شارة إىل أحكام الفقرة وباإل 
 إشعار الشركات الرومانية املعتمـدة العاملـة يف جمـال التجـارة اخلارجيـة               جرى )أ( 

رمسيــا ) ٢٠٠٦ (١٧١٨بأحكــام القــرار  للــسلع العــسكرية والــسلع ذات االســتخدام املــزدوج 
 ).)٢(اإلشعارلى التصدير عملية تولت الوكالة الوطنية للرقابة ع(

  دف منع توريد أو بيع أو نقـل أي مـن املـواد التاليـة إىل           )٣(رمسيواختذ قرار    )ب( 
 أو بواسـطة   رومانيـا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بشكل مباشر أو غري مباشر، عرب إقليم    

__________ 
ــانون   )١(  ــوفر الق ــي        ٢٠٦/٢٠٠٥ي ــانوين داخل ــب ق ــذ ترتي ــة لتنفي ــة قانوني ــة آلي ــذ اجلــزاءات الدولي ــق بتنفي  املتعل

للجزاءات اليت اعتمدها جملس األمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة واجلزاءات اليت اعتمدها               
 .ورويب يف إطار السياسة اخلارجية واألمنية املوحدةاالحتاد األ

 وهــي املــسؤولة عــن تنفيــذ سياســة احلكومــة ١٩٩٢أنــشئت الوكالــة الوطنيــة للرقابــة علــى التــصدير يف عــام  )٢( 
ومنــذ عــام . اخلاصــة بالرقابــة علــى تــصدير الــسلع والتكنولوجيــا العــسكرية وذات االســتخدامات املزدوجــة   

 .ة بوزارة اخلارجية الرومانية أحلقت هذه الوكال٢٠٠١
لدى الوكالة الوطنية للرقابة على التصدير آلية فعالة وفورية لتطبيق أي حظـر علـى الـسلع العـسكرية تفرضـه                )٣( 

قــرارات جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة أو املواقــف املوحــدة واألعمــال املــشتركة الــيت يعتمــدها االحتــاد   
مــن والتعــاون يف أوروبــا أو تفرضــه دولــة عــضو يف منظمــة حلــف مشــال         األورويب أو قــرارات منظمــة األ 

املـادة  ”: ٥٩٥/٢٠٠٤ املعدل واحملدث بالقـانون      ١٥٨/١٩٩٩ومتشيا مع املرسوم احلكومي رقم      . األطلسي
علــى الوكالــة االمتنــاع عــن إصــدار تــرخيص لعمليــات تتعلــق بــسلع عــسكرية يف حــال كانــت   جيــب - ٢٨

 ختـضع حلظـر علـى نقـل األسـلحة فـرض عليهـا بقـرار مـن جملـس األمـن التـابع لألمـم                           الدولية املتلقيـة النهائيـة    
املتحــدة، أو مبوقــف موحــد أو عمــل مــشترك اعتمــده جملــس االحتــاد األورويب أو بقــرار مــن منظمــة األمــن      

 .“والتعاون يف أوروبا
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اء كـان منـشأ تلـك املـواد يف          مواطنيها، أو باستعمال السفن أو الطائرات احلاملة لعلمها، وسـو         
 :إقليمها أو خارجه

 من القرار؛‘١’) أ (٨مجيع املنتجات العسكرية املشار إليها يف الفقرة  ‘١’ 
ــا  ‘٢’  ــسلع والتكنولوجي  ذات االســتخدام املــزدوج أو املــواد واملعــدات   تمجيــع ال

ة ف التـسياري  األخرى اليت قد تسهم يف تطوير الربامج النووية أو برامج القـذائ           
غريهــا مــن بــرامج أســلحة الــدمار الــشامل املدرجــة يف القــوائم الــواردة يف    أو

، )٤(‘٢’) أ (٨املشار إليها يف الفقـرة      و،  S/2006/815 و   S/2006/814الوثيقتني  
 ؛S/2006/853يف الوثيقة  الواردة القائمةكذلك و

بيـــع التوريـــد أو التقـــوم عـــدة مؤســـسات رومانيـــة بأنـــشطة ترمـــي إىل منـــع    )ج( 
، بواســطة أفــراد أو كيانــات تعمــل علــى األراضــي   ة أو غــري مباشــرةمباشــرالنقــل، بــصورة  وأ

الرومانيــة، ملنتجــات متــصلة باألســلحة النوويــة أو غريهــا مــن املــواد الــيت ميكــن اســتخدامها يف   
 ١٧١٨ مـن القـرار   ٨تصنيع أسلحة الـدمار الـشامل أو أسـلحة تقليديـة مـشار إليهـا يف الفقـرة            

 خاصـة  تنفيذ عمليـة عالوة على ذلك، بدأ . رية كوريا الشعبية الدميقراطية  هو إىل مج  ،)٢٠٠٦(
حتدد املواطنني الرومانيني القادرين على تقدمي تدريب تقين أو مشورة أو خـدمات أو مـساعدة                

أو صــنعها أو صــيانتها  ‘٢’) أ (٨ و‘ ١’ )أ (٨متــصلة بتــوفري األصــناف الــواردة يف الفقــرتني  
 .هورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل مج،استخدامها أو

ق شــاملة مــن مجيــع عقــود الــشراء مــع كيانــات مــشتبه   بــدأ تنفيــذ عمليــة حتقّــ  )د( 
ــا الـــشعبية الدميقراطيـــة  بـــصلتها املباشـــرة أو غـــري املباشـــرة مـــع منظمـــات يف مجهور   يـــة كوريـ

ــذا      أو ــرامج القـ ــة أو بـ ــالربامج النوويـ ــة بـ ــسياساا املتعلقـ ــشجعة لـ ــة أو مـ ــات داعمـ ئف منظمـ
 .التسيارية
أنشئت آلية لتبادل املعلومات بني مجيع الـسلطات املختـصة يف رومانيـا بـشأن                )هـ( 

 الـيت   االقتـصادية األخـرى  هـا  املاليـة وموارد اأصـوهل أموال مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة و      
 .تستخدم يف برامج انتشار األسلحة النووية أو برامج القذائف التسيارية

 منـع إقامـة أي عالقـات عـسكرية          يضا العديـد مـن التـدابري الراميـة إىل         عتمد أ ا )و( 
مدنية ثنائية مع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد ينـتج عنـها اقتنـاء منتجـات عـسكرية               أو

وبناء على هـذه التـدابري ستخـضع مجيـع األنـشطة املتعلقـة              . أو سلع ذات استخدامات مزدوجة    
__________ 

جيهاتـه علـى املـستوى الـوطين     مع أن رومانيا ليست عضوا يف نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، فإا تنفـذ تو     )٤( 
 . بشكل طوعي١٩٩٢منذ عام 
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 الثنائية أو متعـددة األطـراف، والزيـارات الرمسيـة           واملناورات،  )إن وجدت (بتدريبات مشتركة   
 .واالتفاقات ومذكرات التفاهم لرقابة وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع يف رومانيا

ق مناسبة، متاشـيا مـع      بدأت املؤسسات الرومانية املختصة بإجراء عمليات حتقّ       )ز( 
واملشمولة يف نظام اجلزاءات وفقا للفقـرة       ية  سلعا كمال التشريعات الوطنية، من املواد اليت تعترب       

 .‘٣’) أ (٨
ــة     )ح(  ــاذ مجيــــع اخلطــــوات الالزمــ ــا باختــ ــا تامــ ــا التزامــ ــة رومانيــ تلتــــزم حكومــ
حاملـا جيـري    ) هــ  (٨ و) د (٨اجلزاءات املالية وقيود السفر املنصوص عليها يف الفقـرتني           لتنفيذ

وحـىت  ). هــ  (١٢ و) هــ  (٨ و) د (٨حتديد األشـخاص والكيانـات املـشار إلـيهم يف الفقـرات             
) ٢٠٠٦ (١٧١٨عمـال بـالقرار      تاريخ هذا التقريـر، مل حيـدد جملـس األمـن وال اللجنـة املنـشأة               

ــذا املوضــوع حــسب علمــت مجيــع املؤســسات الرومانيــة  وقــد أُ. اســم أي شــخص أو كيــان
 .وهي على دراية تامة بواجباااألصول 
أصدر املصرف الوطين الروماين أمرا داخليا يشري إىل الواجبات اليت تقع علـى              )ط( 

كمـــا قامـــت جلنـــة ). ٢٠٠٦ (١٧١٨عـــاتق املؤســـسات االئتمانيـــة واملاليـــة مبقتـــضى القـــرار  
 املالية الوطنية الرومانية واهليئة اإلداريـة املـستقلة املـسؤولة عـن تنظـيم األسـواق املاليـة                   السندات

، )٢٠٠٦ (١٧١٨ مجيـــع موظفيهـــا باملعلومـــات املهمـــة املتعلقـــة بـــالقرار  ومراقبتـــها بإخطـــار
وتعهدتا مبنع إصدار أي تصاريح للكيانات اليت ختضع لرقابتها قـد تتعـارض مـع أحكـام القـرار                   

٢٠٠٦ (١٧١٨.( 
 املؤسـسات املعنيـة باآلليـة القانونيـة، الـيت مت إنـشاؤها              ريـة بصورة دو  ستجتمع )ي( 

ملناقـشة التـدابري املفروضـة    وذلك  املتعلق بتنفيذ اجلزاءات الدولية،    ٢٠٦/٢٠٠٥عمال بالقانون   
وعـالوة علـى ذلـك، يـتعني علـى وزارة اخلارجيـة الرومانيـة               . وكفالة استمرار تدفق املعلومـات    

 إخطـار الـسلطات الرومانيـة املختـصة بـصورة مـستمرة             ٢٠٦/٢٠٠٥مبقتضى أحكـام القـانون      
 ١٧١٨فيــذ اجلــزاءات املفروضــة مبوجــب القــرار     عــن أي تــأخري أو انتــهاك أو عجــز عــن تن    

)٢٠٠٦.( 
 


