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جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـال     
  )٢٠٠٦( ١٧١٨بالقرار 

      
موجهـة إىل رئـيس اللجنـة مـن      ٢٠١٧آذار/مـارس   ١٦مـذكرة شـفوية مؤرخـة      

  البعثة الدائمة إلسبانيا لدى األمم املتحدة 
    

لدائمة إلسبانيا لدى األمـم املتحـدة حتياـا إىل جلنـة جملـس األمـن املنشـأة        دي البعثة ا  
وتتشرف بأن حتيل طيه تقريرا عن التدابري الـيت اختـذا إسـبانيا     )٢٠٠٦( ١٧١٨عمال بالقرار 
  (انظر املرفق). )٢٠١٦( ٢٣٢١من قرار جملس األمن  ٣٦وفقا للفقرة 
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ــذكرة الشــفوية املؤرخــة        ــق امل ــارس  ١٦مرف ــيس   ٢٠١٧آذار/م ــة إىل رئ املوجه
  اللجنة من البعثة الدائمة إلسبانيا لدى األمم املتحدة

    
  )٢٠١٦( ٢٣٢١تقرير إسبانيا عن تنفيذ قرار جملس األمن   

    
دي البعثة الدائمة إلسبانيا لـدى األمـم املتحـدة حتياـا إىل رئـيس جلنـة جملـس األمـن           

مــن قــرار جملــس األمــن   ٣٦ويشــرفها، وفقــا للفقــرة   )٢٠٠٦( ١٧١٨املنشــأة عمــال بــالقرار  
ــة التنفيــذ     )٢٠١٦( ٢٣٢١ ــة املتخــذة لكفال ــه تقريــر إســبانيا عــن التــدابري العملي ، أن تقــدم طي

  الفعال ألحكام ذلك القرار. 

وردا علـى التجـارب النوويـة الــيت أجرـا مجهوريـة كوريــا الشـعبية الدميقراطيـة طــوال          
 ،٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠يف أعقـاب التجربـة الـيت أجرـا يف      سيما ، وال٢٠١٦ عام

الـذي يـنص علـى فـرض جـزاءات دوليـة جديـدة         )٢٠١٦( ٢٣٢١اعتمد جملس األمن القـرار  
  ضد ذلك البلد وعلى توسيع نطاق التدابري املعتمدة سابقا. 

دول األعضاء يف االحتاد األورويب بصفة مشتركة التـدابري التقييديـة الـيت    ولقد نفذت ال  
على مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، وذلـك      )٢٠١٦( ٢٣٢١فرضها قرار جملس األمن 

  باختاذ التدابري املشتركة التالية:

(يف جمال السياسة اخلارجية واألمنيـة املشـتركة) املـؤرخ     2016/2217 قرار جملس االحتاد  •  
عناصـر جديـدة إىل قائمـة األشـخاص      الذي يضيف ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٨

  والكيانات اخلاضعة حلظر الدخول وقيود السفر وجتميد األصول. 

املـؤرخ   ركة)(يف جمال السياسـة اخلارجيـة واألمنيـة املشـت     2017/345قرار جملس االحتاد   •  
، الــذي ينفــذ بــاقي التــدابري التقييديــة املتخــذة ضــد مجهوريــة ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٧

  كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا يف ذلك:

ــذائف وا     - ــى الق ــروض عل ــة   احلظــر التجــاري املف ــة أو الكيميائي ألســلحة النووي
  . )٢٠١٦( ٢٣٢١البيولوجية املدرجة يف املرفق الثالث من القرار  أو

احلظر على التجارة يف األصناف الواردة يف قائمة األسلحة التقليدية املزدوجة   -
ــالفقرة      ــال بـ ــزاءات عمـ ــة اجلـ ــدا جلنـ ــيت اعتمـ ــتخدام الـ ــرار   ٧االسـ ــن القـ مـ

٢٠١٦( ٢٣٢١(.  

حظر مجيع عقود إجيار السفن أو الطائرات التابعـة جلمهوريـة كوريـا الشـعبية       -
  الدميقراطية أو تزويدها خبدمات األطقم.
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حظــر تســجيل الســفن يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، أو احلصــول    -
البلـــد، وحظـــر امـــتالك أو تـــأجري  علـــى إذن لســـفينة الســـتخدام علـــم ذلـــك

ــدمي أ  أو ــة     تشــغيل أو تق ــم مجهوري ــع عل ي خــدمات لتصــنيف أي ســفينة ترف
  كوريا الشعبية الدميقراطية أو إصدار الشهادات هلا.

توضيح أن التعليم والتدريب املتخصصني، اللذين ميكن أن يسهما يف ما تقوم   -
به مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من أنشطة نووية حساسة علـى صـعيد   

ال األســلحة النوويــة، يشــمالن أيضــاً، علــى االنتشــار أو يف تطــوير نظــم إيصــ
سبيل املثال ال احلصـر، علـوم املـواد املتطـورة، واهلندسـة الكيميائيـة املتطـورة،        
واهلندســـة امليكانيكيـــة املتطـــورة، واهلندســـة الكهربائيـــة املتطـــورة، واهلندســـة  

  الصناعية املتطورة.

مـن أشـخاص   جيـري مبشـاركة جهـات،     تعليق التعـاون العلمـي والـتقين الـذي      -
مجاعات، ترعاها مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة رمسيـا أو متثـل هـذا        أو

البلد، باستثناء حالـة املبـادالت ألغـراض طبيـة. ويف حالـة التعـاون العلمـي يف        
ميادين العلوم والتكنولوجيا النووية، تقرر اللجنة، على أساس كل حالة علـى  

يضطلع به ذلك البلد مـن أنشـطة    حدة، ما إذا كان نشاط معني سيسهم فيما
نوويــة حساســة مــن حيــث االنتشــار أو بــرامج متصــلة بالقــذائف التســيارية.   

ــاون      ــن التع ــا خيــص حــاالت أخــرى م ــة عضــو    وفيم ــتقين، حتــدد كــل دول ال
كــان النشــاط سيســهم يف أنشــطة غــري قانونيــة وتقــوم بإخطــار اللجنــة   إذا مــا

  مسبقا مبا توصلت إليه يف هذا الصدد. 

ل الـدول األعضـاء سـلطة اقتـراح إدراج السـفن يف القائمـة مـىن تــوافرت        ختويـ   -
لديها معلومات تتضمن أسـبابا معقولـة لالعتقـاد بـأن تلـك السـفن ضـالعة يف        

  أنشطة غري مشروعة. 

تقييد دخـول أراضـيها مـن جانـب أعضـاء حكومـة مجهوريـة كوريـا الشـعبية            -
ــراد قواـــا   املســـلحة، الـــذين ثبـــت  الدميقراطيـــة ومســـؤوليها احلكـــوميني وأفـ

  ارتباطهم بأنشطة غري مشروعة.

قصــر عــدد احلســابات املصــرفية، املفتوحــة يف املصــارف املوجــودة يف أراضــي    -
الدول األعضاء، على حسـاب واحـد لكـل بعثـة دبلوماسـية ومكتـب قنصـلي        
تابع جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، وحسـاب واحـد لكـل دبلوماسـي      

  تابع لذلك البلد.  وموظف قنصلي معتمد

قراطيــة العقــارات الــيت متلكهــا حظــر اســتخدام مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدمي   -
ــري األنشــطة        أو ــرض آخــر غ ــدول األعضــاء ألي غ تســتأجرها يف أراضــي ال
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الدبلوماسية أو القنصلية. ويحظـر أيضـا اسـتئجار أي ممتلكـات مـن مجهوريـة       
  . كوريا الشعبية الدميقراطية تقع خارج إقليمها

حظر تقدمي خدمات التأمني أو إعادة التأمني على السفن اليت متلكها مجهورية   -
كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، أو تســيطر عليهــا أو تشــغلها، مبــا يف ذلــك عــن    

  طريق الوسائل غري املشروعة.

حظر شراء خـدمات أطقـم السـفن والطـائرات مـن مجهوريـة كوريـا الشـعبية           -
  الدميقراطية. 

االلتزام بإلغاء تسجيل أي سفينة متلكها مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة       -
أو تســيطر عليهــا أو تشــغلها، وحظــر تســجيل أي ســفينة تنطبــق عليهــا تلــك  

  الصفات وتكون دولة عضو أخرى قد ألغت تسجيلها.

متديــد احلظــر املفــروض علــى الصــادرات بإنشــاء نظــام جديــد حلظــر تصــدير      -
جلنة اجلزاءات سقفا لإلعفاءات املتصلة مبجموع الصادرات  الفحم. وستنشئ

مــن الفحــم إىل مجيــع الــدول األعضــاء. ويــتم متديــد احلظــر علــى الصــادرات    
ــدة،      ــة اجلدي ــل والطــائرات العمودي ــل التماثي ــدة، مــن قبي ليشــمل أصــنافا جدي

  والسفن، والنحاس، والنيكل، والفضة، والزنك. 

ــدابري ال    - ــزام باختــاذ الت ــرض الت ــن ا  ف ــائم م ــة إلغــالق الق ــة  الزم ــب التمثيلي ملكات
الفروع أو احلسابات املصـرفية يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة يف       أو

يومـا، مــا مل تقـرر جلنـة اجلــزاءات، علـى أسـاس كــل حالـة علــى        ٩٠غضـون  
حـــدة، وجـــود ضـــرورة لتلـــك املكاتـــب أو الفـــروع أو احلســـابات إليصـــال  

  نشطة البعثات الدبلوماسية يف ذلك البلد.املساعدات اإلنسانية أو أل

ــنح         - ــك م ــايل مــن املصــادر العامــة واخلاصــة، مبــا يف ذل ــدعم امل حظــر تقــدمي ال
االئتمانات أو الضمانات أو التأمينـات املتعلقـة بالتصـدير للجهـات الـيت تقـوم       

  بتلك التجارة، من مواطنني أو كيانات.

ــون باســم م     - ــذين يعمل ــزام بطــرد األشــخاص ال ــة  االلت صــرف أو مؤسســة مالي
تابعـَني جلمهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة أو بتوجيـه منـهما، إال إذا كـان       
وجــود الفــرد ضــروريا ألغــراض تنفيــذ إجــراءات قضــائية أو ألغــراض تتعلــق   

  حصرا بالسالمة أو ألغراض طبية أو إنسانية أخرى.

االلتـزام مبصـادرة األصـناف احملظـور توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها أو تصـديرها           -
 )٢٠٠٩( ١٨٧٤أو  )٢٠٠٦( ١٧١٨مبوجـــــب قـــــرارات جملـــــس األمـــــن 

 ٢٣٢١أو  )٢٠١٦( ٢٢٧٠أو  )٢٠١٣( ٢٠٩٤أو  )٢٠١٣( ٢٠٨٧ أو



S/AC.49/2017/36 

 

17-04481 5/8 

 

ــيت )٢٠١٦( ــك     ، وال ــن تل ــالتخلص م ــيش، وب ــات التفت ــتم ضــبطها يف عملي ي
ــا أو صــالحيتها       ــدمريها، أو بإبطــال مفعوهل ــك بت األصــناف (كــأن يكــون ذل
لالستعمال، أو بتخزينها أو نقلها إىل دولـة غـري دولـة املنشـأ أو دولـة املقصـد       
لغرض التخلص منها)، على أن يكون ذلك بطريقة ال تتعـارض مـع التزاماـا    

  . )٢٠٠٤( ١٥٤٠ت الس املنطبقة، مبا فيها القرار مبوجب قرارا

جيوز للجنة اجلزاءات أن متنح إعفاءات من تدابري احلظر املذكورة أعاله، على   -
أساس كل حالة على حدة، وفقط عندما يثبت هلا أن اإلعفاء ميكـن أن ييسـر   

  الدولية غري احلكومية. عمل املنظمات 

، والـيت  ٢٠١٧شـباط/فرباير   ٢٧، املؤرخـة  2017/330 وتضع الئحة جملس االحتاد رقم  •  
بشـأن التـدابري    ٢٠٠٧آذار/مـارس   ٢٧املؤرخـة   329/2007عدلت الئحة الس رقـم  

التقييديــة املتخــذة ضــد مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، موضــع التنفيــذ التــدابري   
ــس   املنصــوص  ــرر ال ــا يف مق ــة     2017/345عليه ــة واألمني ــال السياســة اخلارجي (يف جم
. وتنطبق أحكام هذه الالئحة مباشرة على ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٧املؤرخ  املشتركة)

  الكيانات االقتصادية اخلاصة، حبيث تنتفي احلاجة إىل اعتماد قوانني وطنية لتطبيقها.

، ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٨، املؤرخـة  2016/2215 الالئحة التنفيذيـة للمفوضـية    •  
، اللتــان تعــدالن الئحــة ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٧املؤرخــة  2017/330والئحــة الــس 

بشــأن التــدابري التقييديــة املتخــذة ضــد مجهوريــة كوريــا الشــعبية         329/2007الــس 
  الدميقراطية. 

  
ترتبط ارتباطا وثيقا وقد وضعت إسبانيا أيضا تشريعات وطنية شاملة يف جماالت شىت   

، مبــا يف ذلــك عــدم االنتشــار  )٢٠١٦( ٢٣٢١بــبعض املســائل املشــمولة بقــرار جملــس األمــن   
واالجتار على الصعيد الدويل يف بعض أصناف السلع، وتـدابري حظـر الـدخول والسـفر وتـدابري      

ــة؛ وهــذه القــوانني تكمــل   ــة املــذكورة أعــاله املعتمــدة يف إطــار االحتــاد     مالي الصــكوك القانوني
  األورويب.

  
  )٢٠١٦( ٢٣٢١التدابري املعتمدة من أجل التنفيذ الفعال ألحكام قرار جملس األمن     

التدابري املتعلقة باحلظر املفروض على األسـلحة التقليديـة وأسـلحة الـدمار الشـامل، وكـذلك          
  املواد والسلع واملعدات والتكنولوجيا ذات الصلة 

وضعت إسبانيا تشريعاا اخلاصـة املتعلقـة مبراقبـة التجـارة اخلارجيـة فيمـا خيـص املـواد           
، حبيث تفرض ضـوابط صـارمة ومسـبقة علـى     املتصلة بالدفاع واملواد ذات االستخدام املزدوج

هذا النوع من املعامالت، وتشترط يف احلاالت اليت ال يكون فيها تصدير هـذه املـواد حمظـورا،    
احلصول على الترخيص اإلداري الالزم من السلطة الوطنية املختصة. والقانون الـوطين املنطبـق   
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املتعلــق مبراقبــة التجــارة  ٢٠٠٧ كــانون األول/ديســمرب ٢٨املــؤرخ  53/2007هــو القــانون رقــم 
املـؤرخ   679/2014اخلارجية يف العتاد الدفاعي وذي االستخدام املزدوج، واملرسوم امللكي رقـم  

، الذي يعتمد لوائح مراقبة التجارة اخلارجية يف العتـاد الـدفاعي وغـري    ٢٠١٤آب/أغسطس  ١
ذلك من املواد واألصناف والتكنولوجيا ذات االستخدام املزدوج. ووفقا للتشريعات املذكورة 
 أعاله، ال توجد حاليا أي جتارة يف األسلحة والسلع ذات الصلة بني إسبانيا ومجهوريـة كوريـا  

  الشعبية الدميقراطية. 

وتنطبق التشريعات املذكورة أعاله على حظر توريد األصناف واملواد واملعدات والسلع   
والتكنولوجيا ذات الصلة باألسلحة النوويـة أو القـذائف التسـيارية أو غريهـا مـن أسـلحة الـدمار        

  مباشر أو غري مباشر.  الشامل، أو بيعها أو نقلها إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بشكل

 ٢٠٠٩أيار/مـايو   ٥املؤرخـة   428/2009 وجتدر اإلشـارة أيضـا إىل الئحـة الـس رقـم       
الــيت تنشــئ نظامــا خاصــا باجلماعــة األوروبيــة ملراقبــة تصــدير املــواد ذات االســتخدام املــزدوج   

ع ونقلــها والسمســرة فيهــا ومرورهــا العــابر. وختــول هــذه الالئحــة للــدول األعضــاء ســلطة منــ  
السمسرة يف أي سلع أو مواد ميكن استخدامها فيما يتعلق بربنـامج أسـلحة الـدمار الشـامل يف     
بلــد املقصــد، أو يف أي مــن املــواد ذات االســتخدام املــزدوج الــيت ميكــن اســتخدامها ألغــراض   

  عسكرية يف دولة خاضعة حلظر توريد األسلحة. 
    

  القيود التجارية    

يف طلبـــات احلصـــول علـــى تـــراخيص االســـترياد   تنظـــر الســـلطات الوطنيـــة املختصـــة  
ا علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،       والتصدير إىل مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة ومنـه    

متنح الرخص املطلوبة إال بعـد التحقـق مـن اسـتيفاء الشـروط املنصـوص عليهـا يف القـوانني          وال
  الوطنية والدولية وقوانني االحتاد األورويب ذات الصلة. 

يف حالة الصادرات املوجهة إىل البلدان الـيت تعتـرب حساسـة أو خاضـعة للحظـر، مـن       و  
ــنح           ــل م ــزز قب ــراء حبــث مســتفيض ومع ــتم إج ــة، ي ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــل مجهوري قبي
الترخيص. ويوجد لدى إسـبانيا نظـام لإلنـذار أنشـأته إدارة اجلمـارك واملكـوس، وهـي اإلدارة        

واردات القادمــة مـــن البلــدان اخلاضــعة للتــدابري التقييديـــة     املســؤولة عــن حتديــد كـــل مــن الــ     
والصــادرات املوجهــة إليهــا ووقــف التخلــيص اجلمركــي للبضــائع املعنيــة. وقــد أنشــئت آليــات  
التمحيص هذه لفرز أي سلع واردة من مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة أو متجهـة إليهـا.     

يص الــالزم جرميــة وفقــا للتشــريعات  ويشــكل تصــدير هــذه الســلع دون احلصــول علــى التــرخ  
ــانون األول/ ١٢املـــؤرخ  12/1995اجلنائيـــة الســـارية، وال ســـيما القـــانون األساســـي رقـــم    كـ

  املتعلق مبكافحة التهريب. ١٩٩٥ ديسمرب
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ويشكل انتهاك حظر تصدير بعض السلع الكمالية، الواردة قائمة كاملة ـا يف املرفـق     
جرميـة جنائيـة مبوجـب التشـريعات اإلسـبانية احلاليـة        2017/330 الثالث من الئحـة الـس رقـم   
  ويعاقب عليه مبوجب القانون.

 

  حظر الدخول والقيود املفروضة على السفر  

(يف جمـال السياسـة اخلارجيـة واألمنيـة      2017/345مبوجب قرار جملس االحتـاد األورويب    
األورويب قائمـة األفـراد اخلاضـعني حلظـر     ، أدرج االحتـاد  2017/330املشتركة)، والئحـة الـس   

. ويشكل هذان )٢٠١٦( ٢٣٢١اليت مت توسيعها مبوجب قرار جملس األمن  الدخول والسفر،
الــيت  ٢٠٠١آذار/مــارس  ١٥املؤرخــة  539/2001الصــكان، بــاالقتران مــع الئحــة الــس رقــم  

بالبلدان األخرى اليت جيب على رعاياهـا أن يكونـوا حـائزين لتأشـريات عنـد عبـور        تورد قائمة
  احلدود اخلارجية، األساس القانوين للمنع من دخول أراضي االحتاد األورويب. 

ويف هــذا الصــدد، ختضــع سياســة إســبانيا بشــأن الرعايــا األجانــب إىل أحكــام القــانون    
بشأن حقوق وحريات األجانب  ٢٠٠٠ثاين/يناير كانون ال ١١املؤرخ  4/2000األساسي رقم 

  يف إسبانيا واندماجهم االجتماعي. 
 

  القيود املفروضة على النقل  

تتــوىل ســلطات املــوانئ مســؤولية اإلذن بالــدخول إىل املــوانئ الواقعــة علــى األراضــي      
 ٢٠١٤متوز/يوليــه  ٢٤املــؤرخ  14/2014 مــن القــانون رقــم  ٧اإلســبانية، وذلــك وفقــا للمــادة  

بشأن املالحة البحرية. وال توجد حاليا أي خطوط جوية تربط مباشرة بني إسـبانيا ومجهوريـة   
ــني       ــة ب ــة جتاري ــة، كمــا ال توجــد أي خطــط لتشــغيل رحــالت جوي ــا الشــعبية الدميقراطي كوري
البلدين. ومع ذلك، توجد يف إسبانيا إدارة معنية بإصدار التراخيص يف هذا اال وأي طلبـات  

ال بشأن تشـغيل رحـالت جويـة إىل مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة أو منـها         تقدم مستقب
  سوف ختضع للتشريعات ذات الصلة. 

  
  التدابري املالية وجتميد األصول  

توجد لدى إسبانيا تشريعات حمـددة بشـأن مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب          
بشـأن   ٢٠١٠نيسـان/أبريل   ٢٨املـؤرخ   10/2010مـن القـانون رقـم     ٤٢الدويل. وتنص املـادة  

منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب صراحة على جتميد األموال وفقا للجزاءات الدولية، وهـي  
  تنطبق بشكل كامل على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. 
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التدابري املتخذة حلظر إنشاء شـركات تابعـة جلمهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة يف بعـض            
  القطاعات واملشاركة فيها

ينص متديد اجلزاءات املفروضة على مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة علـى حظـر         
إنشاء شركات املشاريع املشتركة وشراء أس سندات، من خالل شـراء األسـهم أو غريهـا مـن     

هـا مـن   األصول، يف الشـركات العاملـة يف الـربامج النوويـة أو إنتـاج القـذائف التسـيارية أو غري       
ــواد          ــدين وامل ــادن والتع ــة وصــناعات املع ــلحة التقليدي ــدمار الشــامل، وكــذلك األس ــلحة ال أس

  الكيميائية والتكرير والقطاع الفضائي اجلوي. 

وباإلضــافة إىل ذلـــك، يشـــمل احلظـــر متويـــل األنشـــطة املـــذكورة أعـــاله أو تزويـــدها    
  مباشر. باملساعدة املالية واخلدمات االستثمارية بشكل مباشر أو غري 

وتوجد لدى إسبانيا تشريعات وطنية حمددة بشـأن االسـتثمارات اإلسـبانية يف اخلـارج       
املـــــؤرخ  664/1999واالســـــتثمارات األجنبيـــــة يف إســـــبانيا تتمثـــــل يف: املرســـــوم امللكـــــي      

ــان/أبريل  ٢٣ ــم      ١٩٩٩نيسـ ــانون رقـ ــة والقـ ــتثمارات األجنبيـ ــأن االسـ ــؤرخ  19/2003بشـ املـ
نشئ اإلطار القـانوين لتحـويالت رأس املـال واملعـامالت املاليـة يف      الذي ي ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٤

  بشأن منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 10/2010اخلارج، اللذان يكمالن القانون رقم 

 


