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عمال  جملس األمن املنشأةجلنة 
    (2006) 1718بالقرار 

موجَّهة من البعثة الدائمة ألنغـو    2016متوز/يوليه  25مذكرة شفوية مؤرخة   
 لدى األمم املتحدة إىل رئيس اللجنة

 
هتدي البعثة الدائمة جلمهورية أنغو  لـدى األمـم املتحـدة هتياهتـا إىل رئـيس جلنـة جملـس         

 (2006) 1718، وباإلشـارة إىل رـراري اسلـس    (2006) 1718األمن املنشأة عمال بـالقرار  
 املرفق(. انظر) (2016) 2270، يشرفها أن تقدم تقرير أنغو  عن القرار (2016) 2270 و

 
  

http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
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املوجهــة مــن البعثــة    2016متوز/يوليــه  25مرفــق املــذكرة الشــفوية املؤرخــة      
 لجنةالإىل رئيس  الدائمة ألنغو  لدى األمم املتحدة

 (2016) 2270أنغو  عن ررار جملس األمن مجهورية تقرير   
 

 ررار جملـس الواردة يف ألحكام لتتشرف حكومة أنغو  بتقدمي هذا التقرير عن امتثاهلا  
 من القرار. 40، وفقا للفقرة (2016) 2270األمن 

ــا    ــد ا ــ ــرار  بعيــ ــذي (2016) 2270القــ ــة     الــ ــظا ا  املفرو ــ ــام اجلــ ــظز نظــ عــ
ذكرة ريميـة،  بـ العالرـا  ااارجيـة،    أبلغـ  وزارة  مجهورية كوريـا الشـعبية الدرقراةيـة،     على

ــدوائر امل   اثــار القانونيــة  اآلب األنغــوي ةالتنفيذيــيف الســل ة صــة ختمجيــا اإلدارا  الوزاريــة وال
 .القرارهذا يف  على الصعيد الوةين ملا تقرَّروا رتصادية والسياسية 

والعالرــا  ااارجيــة وعقــد اجتمــاا تشــاوري رفيــا املســتوى بــا وزارا  الداخليــة  
 والدفاا الوةين ملنارشة واستكشاف السبل الكفيلة بتنفيذ التدابري الواردة يف القرار وت بيقها.

جملــس رــدم  أنغـو  املظيـد مــن اإلياـاحا  الـ  ةلبتــها جلنـة      يف الورـ  املناسـ ،   و 
مـذكرة موجهـة مـن البعثـة الدائمـة ألنغـو        عرب ، (2006) 1718املنشأة عماًل بالقرار األمن 

 .2015يااحا  يف تقرير اللجنة لعام ورد ورد  هذه اإل لدى األمم املتحدة
 

 أنغو  البيانا  ال  أدىل هبا مؤخرا للصحافة سفري مجهورية كوريا الشعبية الدرقراةية يف  
الدرقراةيـة   الشـعبية سفري مجهورية كوريا  ا للصحافةالبيانا  ال  أدىل هباإلشارة إىل ب 
مـا وزيـر   عقـده   املتعلـق بـاألمن الـتقين الـذي    ا جتمـاا  يف أعقـا   ، كيم هيـون إيـل   يف أنغو 
، 2016 آ ار/مـار   30يف  يف لوانـدا الداخلية إرِمنيغيلـدو خوسـف فيلـيكس،    للشؤون الدولة 

الوةنية ووسائط اإلعالم الدولية، تود السل ة التنفيذيـة األنغوليـة   الصحافة وكالة  اأوردهتال  و
، واتفاريـة  1961 لعـام ألحكام  ا  الصلة من اتفارية فيينا للعالرا  الدبلوماسية ااإلشارة إىل 

 دىلأ الــ بيانــا  ال لــديها علــى تعليقــا   أن للتأكيــد  1963فيينــا للعالرــا  القنصــلية لعــام 
تشــكل   أن هــذه البيانــا  ها، ةاملــا أرا ــية  ا  ســيادة معتمــد يف ســفري دولــللصــحافة  هبــا

 نغو .أليف الشؤون السياسية الداخلية  تدخال
ــة     ةوتفســر الســل ة التنفيذيــ   ــة البيانــا  السياســية الــ  أدىل هبــا ســفري مجهوري األنغولي

 ا فاو ـ إىل اسـتنناف امل  كوريا الشعبية الدرقراةية يف أنغو  كندا  يدعو السل ا  األنغوليـة 
، 2006  م تجتمــا منــذ عــام   هبــدف إحيــا  عمــل جلنــة التعــاون الثنــائف بــا الــدولتا الــ         

سنوا . وبإمكـان أعاـا  اللجنـة املـوررين فهـم األسـبا  الكامنـة ورا          10أكثر من  منذ أي

http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
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عدم عقد اجتماعـا  حـا اآلن، علـى الـرنم مـن توريـا اتفـا  تعـاوم  ـل رائمـا علـى مـدى             
 ، ربل فترة ةويلة من فرض اجلظا ا .سنة 30أكثر من 

 
احلظــر علــى الصــادرا  مــن املعــادن واملــوارد ال بيعيــة مثــل الفحــم واحلديــد والتيتــانيوم    

 والذه  واملعادن األر ية النادرة
، الاـرائ  أخ ر  احلكومة وزارة اجليولوجيـا والتعـدين، ووزارة الصـناعة، وشـرةة      

 القـرار يف ا تقـرر  ا متثال الصارم ملبالتأكد من واإلدارة العامة للجمارك ووجه  هلا تعليما  
 تنتـــه وإخ ـــار وزارة العالرـــا  ااارجيـــة كلمـــا اكتشـــف  أي  اولـــة   (2016) 2270
 .األحكام هذه
 

تســويق ورــود اتركــا  النفااثــة مــن نــوا الكريوســا       احلظــر املفــروض علــى بيــا أو      
 هورية كوريا الشعبية الدرقراةيةالربوبانول و/أو النافتا إىل مج أوو/

ــة أصــدر  ــة وزارة    -تعليمــا  إىل الســل ا  املختصــة    احلكوم وهــف يف هــذه احلال
ــة علــى      ــود الدولي ــود بشــأن القي ــة املــوردة للور ــنفط والشــركة الوةني ــا أو تســويق ا ال ــود بي لور

ي فر ــه جملــس ذمجهوريــة كوريــا الشــعبية الدرقراةيــة بســب  نظــام اجلــظا ا  الدوليــة الــ   إىل
 األمن التابا لألمم املتحدة.

 
 وحظر الدخول إىل املوانئلظامية اإلتفتيش العمليا    

 ،وحاويـا  الشـحن   ،إجرا  عمليا  تفتيش إلظامية جلميا الباائاواج  فيما يتعلق ب 
والسلا واملواد الواردة من مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدرقراةيـة أو املتجهـة إليهـا يف امل ـارا         

تجــارة حــرة، فاــال عــن حظــر دخــول  العبــور يف من قــةيف أو  ،ومــوانئ ا ســترياد أو التصــدير
هنـا  شـتبه يف أ مينا  على مجيا السفن ال  متلكها مجهورية كوريا الشعبية الدرقراةية والـ  ي   أي

أ خ ــر   ،ونقلــها أو تصــديرهاوتوريــدها هتمــل شــحنا  أو ســلعا أو خــدما  اظــر بيعهــا   
، واإلدارة العامـة للجمــارك، ووزارة  الاــرائ سـل ا  املـوانئ وامل ــارا  األنغوليـة، وشـرةة     

تصــل بعمليــا  يف مــا ي (2016) 2270القــرار بوجــ   فرو ــةاجلديــدة امل شــرو النقــل بال
 إىل مجهورية كوريا الشعبية الدرقراةية.املتجهة تفتيش الباائا والشحنا  
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ااــــدما   قــــدمي تأو اســــتنجار خــــدماهتا و لســــفن وال ــــائرا   اســــتنجار ااتفارــــا    
 مهاوةوار هامو في إىل

لسفن وال ائرا  مـا مجهوريـة   استنجار افيما يتعلق حبظر أي نوا من أنواا اتفارا   
 تقــدمي فاــال عــن، إليهــاااــدما  قــدمي أو تاســتنجار خــدماهتا كوريــا الشــعبية الدرقراةيــة أو 

ــد الســفن  خــدما  ــ تظوي ــو فا وةــوارم  الب ــون اورود إىل م ــة الشــمالية  امل  ،جلنســية الكوري
 ية الدرقراةيـة يوجد لدى أنغو  حاليا أي نوا من أنواا العقود ما مجهورية كوريـا الشـعب    
 تعلق بتقدمي اادما  إىل السفن وال ائرا .ت
 

 رتصاديةا وارد املالية واملصول األموال واألتجميد   
ــا         ــة كوري ــة ومــوارد ارتصــادية جلمهوري ــوال وأصــول مالي ــة أم ــد أي ــق بتجمي فيمــا يتعل

  مرتب ـة  الشعبية الدرقراةية أودع  يف مصارف أجنبية، وكذل  األموال ال  تديرها كيانـا 
تقــوم املؤسســا  املعنيــة، بــا فيهــا   ،باحلكومــة أو حبــظ  العمــال الكــوري الشــماي يف أنغــو   

وزارة الـــدفاا، ووزارة الداخليـــة، واملصـــرف الـــوةين ألنغـــو ، بفحـــ  احلالـــة فيمـــا يتعلـــق  
باحلسابا  املصرفية وو ا اهلجرة للمواةنا من مجهورية كوريـا الشـعبية الدرقراةيـة، فاـال     

 املتعاونا من مجهورية كوريا الشعبية الدرقراةية العاملا يف البلد.عن 
 

 يةالاملؤسسا  املاحلظر على   
فيمــا يتعلــق بــاحلظر املفــروض علــى فــتة فــروا مصــرفية أو مؤسســا  مصــرفية تابعــة  

مؤسسـا  ماليـة جلمهوريـة     وأجديدة يف مجهورية كوريـا الشـعبية الدرقراةيـة و/أو تشـغيلها،     
، وإنشــا  شــركا  وفــروا جديــدة مرتب ــة     أنغــو  الشــعبية الدرقراةيــة يف أرا ــف  كوريــا 

إنــال  مجيــا الوكــا   وواجــ  متصــلة بصــارف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدرقراةيــة،   أو
جلمهوريـة كوريـا الشـعبية الدرقراةيـة     وإهنا  املعامال  املالية القائمة التابعـة  والفروا املصرفية 

  توجـد مصـارف أو وكـا   أو فـروا مصـرفية       ،ن ا ا  هـذا القـرار  يوما م 90يف ناون 
 الشعبية الدرقراةية يف أنغو . جلمهورية كوريا

ــ  فر ــها       ــود ال ــوةين علــى علــم بوجــود هــذه القي  والســل ا  يف مصــرف أنغــو  ال
ستتصـرف  هـف  مجهورية كوريا الشعبية الدرقراةيـة، و على  هظام جظا اتاألمن بوج  ن جملس
 .لذل  اوفق
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 وعلى سلا أخرىاألسلحة على ظر احلمتديد   
فيما يتعلق بتمديد احلظر املفروض على األسلحة الصـغرية واألسـلحة اافيفـة واحلظـر      

ــة، باســتثنا        ــا الشــعبية الدرقراةي ــة كوري ــواا الســلا إىل مجهوري ــا أن علــى نقــل أو شــحن مجي
أسـلحة خفيفـة مـن مجهوريـة كوريـا      وأسـلحة صـغرية    ة م تستورد أنغو  أيـ ، األنذية واألدوية

 الشعبية الدرقراةية يف السنوا  األخرية.
 

 يونكوماحل ونمثلاملن ووالدبلوماسي  
فيما يتعلـق ب ـرد دبلوماسـيف أو يثلـف حكومـة مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدرقراةيـة           

 يكـن   م، مواةين بلدان أخرى يشتبه يف أهنـم سـاعدوا علـى ا لتفـاف علـى نظـام اجلـظا ا         أو
ــف مــن دبلوماســيف مجهور      يــة كوريــا الشــعبية الدرقراةيــة    مــن الاــروري ةــرد أي دبلوماس

 حكـم  شمولا بشـكل صـرية بـأي   امللوا هتديدا لألمن الوةين وليسوا من البلد، ألهنم  م رّث من
 .(2016) 2270من أحكام القرار 

أن اسم كيم هيوك تشان، وهو من مواةين مجهوريـة كوريـا   اإلشارة إىل جي  ه بيد أن 
 هررمـ  اجـواز سـفر دبلوماسـي   امـل   1970أيلول/سـبتمرب   6 الشعبية الدرقراةيـة، مـن مواليـد   

PD563410191 ،  ااــربا  املنشــأ  ااا ــعا للتحقيــق مــن جانــ  فريــقيف رائمــة األفــراد مــدر
ــالقرار   ــال بـ ــدد ل، (2009) 1874عمـ ــا جلـــ يوح ـ ــل   خاـ ــن ربيـ ــداف مـ ــددة األهـ ظا ا   ـ

 هـا ررمة السـنوا   تأشـرية دخـول متعـدد   نفسـه   شخ ال ولدىالسفر وتجميد األصول.  حظر
60000/MRX/16وزارة الشـؤون ااارجيـة.   صـادرة عـن    2017شـبا /فرباير   2احلة حا ، ص

الـوةين  اإلرلـيم  وهذا الشخ  هو دبلوماسـف مـن مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدرقراةيـة دخـل        
 من أديس أبابا.آتيا  2016شبا /فرباير  14 يف

 ،مجهوريـة كوريـا الدرقراةيـة الشـعبية     مـن  وفيما يتعلق بكيم كوانغون، وهـو مـواةن   
تأشـرية  لديـه  ، M66430933 هررم اجواز سفر دبلوماسي، امل 1981حظيران/يونيه  9د يلاوم

ــم   ــة رر ــايو  6، صــاحلة حــا  100866086/16عادي ــد يف  2016أيار/م ــادر البل ــايو 5، ن  أيار/م
 .Ofekأوفي   يعمل يف شركةهو متجها إىل ديب، اإلمارا  العربية املتحدة. و 2016
ــاين ) وفيمــا  ــ  املؤسســة    ــة نــرين ب ( Green Pine Pi'l Trading Corporationالتجاري

ــم  ــا باسـ ــة أياـ ــدة )  املعروفـ ــايند املتحـ ــركة سـ ــركة Saeng Pi'l Associated Companyشـ (، وشـ
، Beijing New Technology Trading Company, Limited بــيجا اتــدودة للتكنولوجيــا اجلديــدة

يف املــذكرا  الـواردة  ا  جديـدة، واملعلومــا   معلومـ  ةأيــالــ  أ جريـ    م تكشـ  التحريـا    
 السابقة   تظال معتمدة.
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