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لجنةةمجلج ةةمج الةةشج لعنالةة  ج عةة ج
ج(2006)ج1718بالقر رج

  
 2017كانون الثاين/يناير   25مت حتديث حمتويات الوثيقة يف 
 (2011كانون الثاين/يناير   21)أّول صدور للوثيقة كان 

 
بخصةةةةلمج لعةةةةةا ل ج  ةةةةبج ل نوجةةةةةبجلنةةةةاد ج ل ج جةةةةمجبالةةةة  ج  ةةةةل دجج-ج2 لعةةةة ر جر ةةةة ججج

جو قلي ج قاريرج ل نوجةج للطنجم
ميكدد  أن اشعلومدات الدوار م أ ندا   (2006) 1718تعتقدد اللنندة اشنةدعم  بدل رددالقرار  

أن تسدددددددا د الددددددددول يف ا ددددددددا  وتقددددددددري تقدددددددارير اذ اللنندددددددة  ددددددد  التددددددددار  الددددددد  ا ددددددد  ا لتن يددددددد  
 2087و  (2009) 1874و  (2006) 1718معينددددددددددددددددددة وار م يف القددددددددددددددددددرارات  أحكددددددددددددددددددا 

 .(2016) 2321 و (2016) 2270 و (2013) 2094 و (2013)
مجيددا الدددول اذ أن تمقددد    (2016) 2321مد  رددرار   36  دا للددأل ا مدد  يف ال قددرم  - 1

ذلد،،  اذ للأل ا م  يف غضون تسعني يوما م  ا اذ ه ا القرار، ورناء  لى طلد  اللنندة رعدد
 .ال  ا   ا م  أجل التن ي  ال علي  حكا  ه ا القرار تقريرا    التدار  اشلبوسة

تعييددددددددد   (2016) 2321مدددددددد  القدددددددرار  47ويؤكدددددددد اجلدددددددأل مدددددددد  جديدددددددد يف ال قدددددددرم  - 2
ار م للبحا ثددات السداسددية ا طددراع، ويددد و اذ اسددتكنا تا، ويكددرر تعكيددد   بدد  لللت امددات الددو 

الصددا ر  دد  ا حتددا  الروسددي ومجتوريددة كوريددا  2005أيلول/سددبتب   19يف البيددان اشةددملؤ اشددؤر  
ومجتوريدددددة كوريدددددا الةدددددعبية الدميقراطيدددددة والصدددددني والو يدددددات اشتحددددددم والياردددددان، ومنتدددددا أن هددددددع 

بية احملا ثددات السداسددية ا طددراع هددو  ريددد  ددب  اة يددرم الكوريددة مدد  السددل  النددوو  ر ريقددة سددل
و لددى  ددو ميكدد  التحقددأ مندد ، وأن الو يددات اشتحدددم ومجتوريددة كوريددا الةددعبية الدميقراطيددة يتعتددد  
كددل منتبددا ردداحملا  سدديا م اتعددر ورالتعدداين السددلبي، وأن ا طددراع السددتة تتعتددد رتع يدد  التعدداون 

 ا رتصا  ، وةبيا ا لت امات ا عرى ذات الصلة.
، تعكيددد أةيدددة صددون السدددل  (2016) 2321مدد  ردددرار   48وأ ددا  اجلددأل، يف ال قدددرم  - 3

وا سددتقرار يف  ددب  اة يددرم الكوريددة ويف آددال  ددر، وسدديا  بومددا، ويعددرص  دد  الت امدد  رالتوصددل اذ 
تو  الدد  يبدد عا أ ضدداء اجلددأل، وكدد ل، حددل سددلبي و رلوماسددي وسياسددي للحالددة، ويرحدد  ردداة

أةيدة العبدل مد  أجدل   ول أعرى لتيسد  اادا  حدل سدلبي و دامل  د  طريدأ اددوار و دد   لدى
 التخ يف م  حدم التوتر يف  ب  اة يرم الكورية وعارجتا.

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/1874(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
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رير التن يدددد  الوطنيددددة هدددد    لددددى وتةددددنا اللننددددة مجيددددا الدددددول  لددددى ا دددددا  وتقدددددري تقددددا - 4
مسددا دم  وتقدو  هدد   التقدارير رددور هدا  يف و بدل رعحكدا  القددرارات اشد كورم أ دل .السدر ة  وجد 

اللنندددة و ريدددأ الددد اء التدددارا عدددا  لدددى تيسددد  اةتدددو  الددد  تبددد عا الددددول مددد  أجدددل تن يددد  الت اما دددا 
 .رالكامل

، تعددرص اللننددة و ريددأ (2016) 2321مدد  القددرار  36لدد ل،، و بددل رعحكددا  ال قددرم  - 5
الدد اء التارعددة عددا  دد  اسددتعدا ةا لت ويددد الدددول، رندداء  لددى طلبتددا، راشسددا دم  لددى ا دددا  وتقدددري 
هدد   التقدددارير يف موا يددددها، وذلددد، ا راكددا منتبدددا شدددا ردددد يةدددّكل  ا دددا  هددد   التقدددارير مددد   ددد ء 

  لى رعض الدول.
لغايددددة، أ ددددّدت اللننددددة يوذجددددا اعتياريددددا لقاوبددددة مرجعيددددة )مر قددددة(. وهدددد   وحتقيقددددا عدددد   ا - 6

القاوبدددددة اشرجعيدددددة مةددددد و ة رجحدددددا ت لتيسددددد  الرجدددددوا اذ صدددددحي ة الورددددداوا الددددد  تضددددد  رعضدددددا 
 (2009) 1874و  (2006) 1718التّدددددار  اش رووددددة روجدددد  رددددرارات للددددأل ا مدددد   مدددد 
 .(2016) 2321 و (2016) 2270و  (2013) 2094و  (2013) 2087 و
وتةددددنا اللنندددددة الدددددول  لدددددى اسددددتخدا  يدددددوذيف القاوبددددة اشرجعيدددددة ا عتيددددار  يف تقددددددري  - 7

اشعلومددددددددات الت صدددددددديلية والةدددددددداملة  دددددددد  ال ددددددددوات اشلبوسددددددددة الدددددددد  ا دددددددد  ا )مثددددددددل ا جددددددددراءات 
اللددددددددددواوس أو السياسددددددددددات اةديدددددددددددم، وراوبددددددددددة الو ارات/الوكددددددددددا ت اشعنيددددددددددة، التةددددددددددريعات أو  أو
 .ذل،( م  أجل تن ي  خمتلف التدار  اذ وما
 

http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
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ج1874جوج(2006)ج1718نعةةةةةلقاج لقالعةةةةةمج لعر رجةةةةةمج ير جةةةةةارفبج ل ةةةةةل بجرج لةةةةةل رد ج ةةةةة ج ةةةةةر ر  جلج ةةةةةمج الةةةةةشج  
 ل ةةةةةةةةةة جل ةةةةةةةةةةاج  عجةةةةةةةةةةمجج(2016)ج2321جوج(2016)ج2270وجج(2013)ج2094وجج(2013)ج2087وجج(2009)

 نوجةج للطنجمج لعقلَّلمجلشج للولج ا ضاءبالنةنمجل قاريرج ل 

 ملحظات معلومات اوا ية اذكر التدار  )رالت صيل( نع /  هل مت اررار تدار  أو اجراءات أو تةريعات أو أنظبة أو سياسات م  أجل
بالةة اجلنا ةةرج وج جةةرجلنةةتج لريةةلج وجبجةةتج وجنقةةاج فجلةةشج لعةةل دج ل الجةةمج لةةبج ع لريةةمج لريةةاج لالةةرنجمج لليعقر طجةةمجج-ج1     

ج:لنا ر
     )ا ج اء ا ول اذ الرارا والعا ر والثالث  ةر والرارا  ةر م  صحي ة الوراوا(ج
     ؟ عجتج اس حمجولاجي صاجب اجلشجلل دج)أ( 
 اصةةةةنا ج وج ل  نللل جةةةةاج لعحةةةةلقد جق  ج لر  ةةةةمجبةةةةالنر للج لنلويةةةةمج وجبةةةةر للج لقةةةةة ل ج ل ةةةةةجاريمج )ص( 

    ج(1)؟بر للج س حمج لللارج لالالاج جر اجلشج و
(2)؟ لة تج ل عالجمج)يف( 

     
     ال  رد تست  يف ال امج أو ا نة ة احملظورم أو يف ا  لت م  اة اءات؟  فجلشج اصنا ج) ( 
رغدددددرال ا صدددددل  والصددددديانة والتنديدددددد وا عتبدددددار والت كيددددد، رغدددددرال ا ستنسدددددا    اصةةةةةنا ج لعح ةةةةةلر ج)هد( 

     اذا كان رد مت نقل ملكيتتا أو السل ة  ليتا؟ والتسويأ، رغض النظر  با
جطالر  ج ل  ج لب رجو لةوشج لجليل ؟ج)و( 
ج لعحر ةةا جوو ةلدجنا  ةاجنةل جلةشج لنواثةمج لعحر ةةا جوو ةلدج لاةالر  جبنةةييش، ردا يف ذلد، و ةلدج لاةالر  ج)ز(ج

 حالدة كدل يف مسدبقا، اللنندة توا دأ مل )مدا  ل جروسجشجنل جلشج لصل ريخجوو لدج ل جروسجشجنل جلشج لنواثم
مجتوريددة كوريددا الةددعبية الدميقراطيددة رسددب  احتياجددات انسددانية  حدددم،  لددى نقددل هدد   اشددوا  اذ  لددى اسددتثناوية

     ؟لل مة للرصد ال علي لعبلية التسلي  وا ستخدا (أساسية متحقأ منتا، رهنا رتحديد الملتيبات ا
 لدى ريدا أو توريدد وردو  ال داورات لت ويدد طداورم ركداص مدنيدة عداريف مجتوريدة كوريدا الةدعبية  ينانقج ةة ج لح ة جويج

الددددول اذ  وتدددد ى الدميقراطيدددة رغدددرال اسدددتتلك  حصدددرا أثنددداء ط اردددا اذ مجتوريدددة كوريدددا الةدددعبية الدميقراطيدددة وللعدددو م منتدددا.
توعي اليقظة لضبان  دد  ت ويدد طداورات الركداص اشدنيدة الد  تر دا  لد  مجتوريدة كوريدا الةدعبية الدميقراطيدة ردعكثر  دا يلد   مد  

 .الورو  لرحل ا ذات الصلة، را يةبل هامةا خمصصا لسلمة ال  ان
    ج

_________________ 

  ردرامج أسدلحة رواو  ا صناع واشوا  واشعدات والسلا والتكنولوجيا احملدد م ذات العلردة ردال امج النوويدة أو ردرامج القد اوف التسديارية أو غ هدا مد (1) 
 .https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materialsالعنوان التايل:   طلا  ليتا يف مورا اللننة  لىالدمار الةامل ميك  ا

 انظر أ ل . (2) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
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 ملحظات معلومات اوا ية اذكر التدار  )رالت صيل( نع /  هل مت اررار تدار  أو اجراءات أو تةريعات أو أنظبة أو سياسات م  أجل
      

ج لليعقر طجمبجح رج ر ءج لعل دج ل الجمجلشج ع لريمج لرياج لالرنجمج-ج2
     ا ج اء ا ول اذ الرارا وادا    ةر والثاين  ةر م  صحي ة الوراوا()ج
     ؟ عجتج اس حمجولاجي صاجب اجلشجلل دج)أ( 
 اصةةةةنا ج وج ل  نللل جةةةةاج لعحةةةةلد جق  ج لر  ةةةةمجبةةةةالنر للج لنلويةةةةمج وجبةةةةر للج لقةةةةة ل ج ل ةةةةةجاريمجج)ص( 

 ؟ لالالا جر اجلشجبر للج س حمج لللارجج و
 ال  رد تست  يف ال امج أو ا نة ة احملظورم أو يف ا  لت م  اة اءات؟  فجلشج اصنا ج)يف( 
رغدددددرال ا صدددددل  والصددددديانة والتنديدددددد وا عتبدددددار والت كيددددد، رغدددددرال ا ستنسدددددا    اصةةةةةنا ج لعح ةةةةةلر ج) ( 

 اذا كان رد مت نقل ملكيتتا أو السل ة  ليتا؟ والتسويأ، رغض النظر  با
 ؟ لوح جو لحليلجور ازج لحليلجو لة بجور ازج ل ج انجلمجور ازج لوناديلمجولراد ج ارضج لنادر ج()هد 
ج لنحاسجو لنج اجو لوضمجو لينك؟ )و( 
    ج؟(حدم  لى حالة كل أساس  لى مسبقا اللننة توا أ مامل ل عاثجاج) ) ( 
جويج نانقج ةهج إل ر ء  ج  بجلاجي  بج
ج ع لريةمجرةاراجلةشجية   ج نة مةمليات ال ح  ال   تؤكد الدولة اشةملية ل ، را ستنا  اذ معلومات موثوردة،  )أ( 

، وأند  مل ينقدل  د  مجتوريدة كوريدا الةدعبية الدميقراطيدة ا  رغدرال تصددير  مد  مينداء  لليعقر طجمج لالرنجمج لريا
أ  تكددون عدد   اشعدداملت أ   لرددة رددال امج راجددني )راسددون(،  ددرط أن   ددر الدولددة اللننددة ردد ل، مسددبقا، و 

     ررارات؛ النووية أو ررامج الق اوف التسيارية أو أية أنة ة أعرى حمظورم روج 
لبدوا الصددا رات اذ مجيددا الدددول ا  ضدداء مدد  ال حدد  الدد   منةددؤ  مجتوريددة كوريددا الةددعبية الدميقراطيددة الدد    )ص( 

طندددددا ممليدددددا،  1 000 866 و را مددددد   و رات الو يدددددات اشتحددددددم أو  53 495 894  يتنددددداو  امجاليددددد  
كددددانون  31 و (2016تةددددري  الثدددداين/نو ب   30) (2016) 2321 أيتبدددا أرددددل، رددددني تدددداري  ا دددداذ القددددرار

ء مد  ال حد  الد   منةدؤ  مجتوريدة كوريددا ، ولبدوا الصدا رات اذ مجيدا الددول ا  ضددا2016ا ول/ يسدب  
 و را مدددد   و رات الو يددددات اشتحدددددم أو  400 870 018الةددددعبية الدميقراطيددددة الدددد     يتندددداو  امجاليدددد  

،  ددري ة أن تكددون 2017كددانون الثاين/يندداير   1طدد  مددمل  يف السددنة، أيتبددا أرددل، ارتددداء مدد   7 500 000
     :اشةمليات

ررالتددا  الةدعبية الدميقراطيدة النوويدة أو أ درا  أو كيانددات مدرتب ني رد امج مجتوريدة كوريددا  تن دو   لدى  ‘1’  
 ردا يف ذلد، ا  درا  أو الكياندات ،للق اوف التسيارية أو غ ها م  ا نة ة احملظدورم روجد  القدرارات

أو رتوجيدد  مددنت ،  ا  ددرا  أو الكيانددات الد ي  يتصددر ون رالنيارددة  دنت  اشدرجدة أاددا ه  يف القاوبدة، أو
الكياندات  مبا درم، أو ا  درا  أو غد  رم أوأو الكيانات ال  ميلكورا أو يسي رون  ليتا، رصورم مبا 

     ؛ال ي  يسا دون  لى التترص م  اة اءات

http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
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 ملحظات معلومات اوا ية اذكر التدار  )رالت صيل( نع /  هل مت اررار تدار  أو اجراءات أو تةريعات أو أنظبة أو سياسات م  أجل
      

 

أن تكدددون حصدددرا لاغدددراال اشعيةدددية شدددواطا مجتوريدددة كوريدددا الةدددعبية الدميقراطيدددة وغددد  متصدددلة رتوليدددد  ‘2’  
ررالتا للقد اوف التسديارية أو غ هدا مد   الةعبية الدميقراطية النووية أو ا يرا ات ل امج مجتورية كوريا

ويقدرر أن  لدى كدل  ولدة مد  الددول ا  ضداء الد  تةدمل  ال حد  ، ا نة ة احملظورم روج  القدرارات
كدددل  عددد   اشةدددمليات  ددد دن  ا مجدددايل مددد  مجتوريدددة كوريدددا الةدددعبية الدميقراطيدددة أن   دددر اللنندددة ردددا

يومدددا رعدددد انتتددداء الةدددتر اشةدددار اليددد  يف ا سدددتبارم الدددوار م يف اشر دددأ  30 دددتر يف مو دددد   يتنددداو  
 ؛(2016) 2321للقرار الامأل 

الدد  يثبدده أّرددا موجتددة حصددرا  غددراال معيةددية   تكددون مدددرم  يددرا ات   لحليةةلجر ةةازأو   لحليةةلمعدداملت  )يف( 
غدد   اشتعلقددة رالقدد اوف التسدديارية أو ررالتددا تمسددتعبل يف الدد امج النوويددة ةبتوريددة كوريددا الةددعبية الدميقراطيددة أو

     ذل، م  ا نة ة احملظورم.
ج جر ةةةاجو لخةةةللا ج)بعةةةاج ةةة جقلةةةكج لةعةةةةر ج وجلنةةةتجنقةةةاج لعرةةةال  ج لعالجةةةمجو ل ةةةلريبج ل قنةةة جو لعالةةةلر ج-ج3

 :رللا ج للساطم(جو لعةا ل ج لع ص مجبعاجي  ،جلشج ع لريمج لرياج لالرنجمج لليعقر طجمج وج لج اجلش
 )اة ء الرارا م  صحي ة الوراوا( 
 ؟ عجتج اس حمجولاجي صاجب اجلشجلل دج)أ( 
بةةةةالنر للج لنلويةةةةمج وجبةةةةر للج لقةةةةة ل ج ل ةةةةةجاريمج اصةةةةنا ج وج ل  نللل جةةةةاج لعحةةةةلد جق  ج لر  ةةةةمجج)ص( 

 ؟ جر اجلشجبر للج س حمج لللارج لالالاج و
 ال  رد تست  يف ال امج أو ا نة ة احملظورم أو يف ا  لت م  اة اءات؟  فجلشج اصنا ج)يف( 
اشدددددررني أو اشستةدددداري  أو غدددد ه  مدددد  اشسددددؤولني  غددددراال التدددددري  العسددددكر    لعالةةةةار مج ةةةة ج س ضةةةةا مج) ( 

      غراال التدري  اشتصل رالةرطة؟  ب  العسكر  أو أو
جلةةةشج اصةةةنا ج-ج4 اشتلقدددي اشقصدددو   اشددددريف  لدددى القاوبدددة هدددو اشصددددر، أو (3)اذا كدددان ال دددر  أو الكيدددان ح ةةةرجنقةةةاج فأل

و قاًجلإل ر ء  ج لقانلنجمج للطنجةم،جب جعجةلج الةل لجو اصةللج لعالجةمج، و لقجاماشيسر لعبلية نقل ا صناع؛  أو
تسدددددي ر  ليتددددا كياندددددات تارعددددة دكومدددددة مجتوريددددة كوريدددددا الةدددددعبية  الدددد  الكتدددددا أو و لعةةةةل ردج ي  صةةةةةاديمج ارةةةةةر 

رتوجيد   لكياندات تتصدرع راسد  تلد، الكياندات أوالدميقراطية أو د ص العبال الكور ، أو جتدات مد  ا  درا  أو ا
حتدده سددي ر ا، واديلولددة  ون تددوا ر هدد   ا مددوال وا صددول واشددوار  ل اودددم ا  ددرا   منتددا، أو كياندداتم يف ملكيتتددا أو

 الكيانات اشدرجة  لى القاوبة؟ أو
     )اة ء الثالث واة ء السارا م  صحي ة الوراوا( 

_________________ 

التددايل: القاوبدة اشوحددم للكيانددات وا  درا  الاودعني لتدددار   بيدد ا صددول و/أو حظدر السد ر ميكدد  ا طدلا  ليتددا يف موردا اللنندة  لددى العندوان  (3) 
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1718.pdf. 

http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
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 فج ةةردجيرعةةاجباسةة جوأ ددرا  أسددره ، أو  درةةللج وج نةةلرج ا ةةر دج لعلر ةةمج سةةعاق  ج  ةةبج لقالعةةملنةةتج) قججةةل(جج-ج5
؛ وأ ضداء ين  ةكج لجةي ء  ج وجيةةا لج ة ج إل ة  جلن ةا، أو  ةردج وج جةا جلةلراج  ةبج لقالعةمج وجب ل جة جلنة 

سدلحة ةبتوريدة كوريدا الةدعبية حكومة مجتورية كوريا الةعبية الدميقراطية، وموظ ي تل، ادكومة، وأ درا  القدوات اش
أولكدددد، ا  دددددرا  أو اشسدددددؤولون مددددرتب ني ردددددال امج النوويددددة أو ردددددرامج القددددد اوف  الدميقراطيددددة، اذا مدددددا رددددررت الدولدددددة أن

 التسيارية ةبتورية كوريا الةعبية الدميقراطية أو أ  أنة ة أعرى حمظورم روج  القوانني؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يد ر   مدا السد ر لد  اللنندة، يف كدل حالدة  لدى حددم، أنحظر الس ر  لى أولك، ا  را  والكيانات  ندما تقرر  ينانقجي 

أهددداع هدد ا  ا سددتثناء سدديخد  رةددكل وعددر مدد  الناحيددة ا نسددانية، كددع اء الواجبددات الدينيددة، أو  ندددما  لدد  اللننددة اذ أن
السددد ر  لدددى ا  دددرا  والكياندددات اشدرجدددة أادددا ه  يف القاوبدددة راتبددداا  القدددرار. وميكددد  للددددول أن تقدددد  طلبدددات ل   ددداء مددد  حظدددر

 .التعليبات الوار م يف اشبا ئ التوجيتية للننة
ذل، ال ر  م  أراوديتا رغدرال ا ا تد  اذ مجتوريدة كوريدا الةدعبية الدميقراطيدة أو اذ الدولدة الد  هبدل جنسديتتا،   اردج

ويل اشن بقة،  دري ة أ  يكدون يف هد   التددار  مدا يعيدأ مدرور  ثلدي حكومدة مجتوريدة  را يتسأ ما أحكا  القانون الوطا والد
كوريددا الةددعبية الدميقراطيددة اشتددوجتني اذ مقددر ا مدد  اشتحدددم أو غ هددا مدد  مرا ددأ ا مدد  اشتحدددم للقيددا  رع بددال تتعلددأ رددا م  

 التدار : اشتحدم. و  تن بأ ه  
  اا  اجراء رضاوي؛ اذا كان وجو  ال ر  وروريا • 
 اذا كان وجو  ال ر  وروريا  غراال طبية أو أغراال تتعلأ رالسلمة أو  غراال انسانية أعرى حصرا؛ • 
 اذا رررت اللننة، يف كل حالة  لى حدم، أن طر  ال ر  يتعارال ما أهداع القرارات. • 

     )اة ء الامأل واة ء الثام  م  صحي ة الوراوا( 
  ل ل بجرج لعالجمبج-ج6

 )اة ء التاسا م  صحي ة الوراوا( 
قلةةكج لنقةةلجج ةة ج جةةرجلالجةةم،جبعةةاجلنةةتج قةةلي ج لخةةللا ج لعالجةةم،ج وج حليةةاج فج صةةللج وجلةةل ردجلالجةةمج وج)أ( 

ورواسددد ة ندددارلي النقدددد والددد ه ، ردددا ردددد يسدددت  يف ردددرامج مجتوريدددة كوريدددا الةدددعبية  و لةةةة بجب عجةةةا ج نجةةةر 
     اة اءات، وتوعي اش يد م  اليقظة يف ه ا الصد ؟ الدميقراطية أو أنة تتا احملظورم، أو يف ا  لت م 

 ابرةةةمج وج ح ةةةرج لةةةلولج ةةة جوييا  ةةةاج لقضةةةالجمج وج ةةة ج ر  ةةةج اج    ةةةا جو الةةة جاج ةةةرو ج وجل سةةةةا جج(ص)ج
ارامددددة مةدددداريا مةددددملكة  أولعصةةةةار ج ع لريةةةةمج لريةةةةاج لالةةةةرنجمج لليعقر طجةةةةم ج ل ا ةةةةبج عةج جةةةةمج ليةةةةل 

تعتددد  لرددات مراسددلة معتددا، مددا مل تكدد  هدد    ارامددة أو ادصددول  لددى حقددو، ملكيددة  يتددا أو جديدددم؛ أو
 اشعاملت رد حظيه راشوا قة اشسبقة م  اللننة؟

مجتوريددة كوريددا     ددتس مكاتدد  اثيددل أو مكاتدد  تارعددة أو حسددارات مصددر ية يفمدد لنةةتج لع سةةةا ج لعالجةةمج)يف( 
     الةعبية الدميقراطية؟
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 تس مكات  اثيلية أو  روا أو حسارات مصدر ية يف مجتوريدة كوريدا الةدعبية الدميقراطيدة، اذا   لنتج للولجلشج) (      

كددان لدددى الدولددة اشعنيددة معلومددات موثورددة تةددكل سددببا كا يددا لل تقددا  رددعن هدد   الدددمات اشاليددة ميكدد  أن 
اشكاتدد  أو  هدد   ، أن ل جنةةم،ج ةة ج ةةاجحالةةمج  ةةبجحةةل ج ةةرجلةة جلةةاتسددت  يف الدد امج وا نةدد ة احملظددورم، 

ال دددددروا أو ادسدددددارات ودددددرورية  يصدددددال اشسدددددا دات ا نسدددددانية، أو لانةددددد ة الددددد  تضددددد لا  دددددا البعثدددددات 
لانةدد ة  الدرلوماسددية يف مجتوريددة كوريددا الةددعبية الدميقراطيددة  بددل رات اريددة  يينددا للعلرددات الدرلوماسددية، أو

اشنظبدددات اشرتب دددة  دددا، أو    أغدددراال أعدددرى  والددد  تضددد لا  دددا ا مددد  اشتحددددم أو وكا  دددا اشتخصصدددة أ
 تتسأ ما القرارات؟

ا  دددخا   ان لردددا مددد  أراوددديتا، أو مددد  ربدددل جتدددات مددد  ةةةلمج قةةةلي ج لةةةل  ج لعةةةال ج لرةةةامجو لخةةةامج )هد( 
جباسةة ةناء الكيانددات الاوددعة لو يتتددا،  غددراال التبددا ل التنددار  مددا مجتوريددة كوريددا الةددعبية الدميقراطيددة، أو
     حل ؟ج  بجحالمج  بج ساسج  بجلةنقاج ل جنمج  ج جق ل  جلا

 ع لريةةمج لريةةاجج ةلمج لةةلرللج ة ج ل ي لةةا ج ليةةل جب قةلي جلةةنتج وجلةةةا ل  جلالجةمج وج ةةروضج ةةةا  جمج لةبج-ج7
 يقد   غراال انسانية واياوية، أو للتةنيا  لى التخلي    ا سلحة النووية؟ راستثناء ما  لالرنجمج لليعقر طجم

     )اة ء التاسا ) ( م  صحي ة الوراوا( 
ب و ةةجاج لالةةةحنا ج لعل ةةةلد ج ةةة ج ر  ةةةج ا،جبعةةاج ةةة جقلةةةكجلةةةاجيل ةةلجلن ةةةاج ةةة جلاار   ةةةاجولل ن  ةةةاجتقددو  الددددول  -ج8

، أو ولناطق اج لعخصصمجل  جار ج لحةر ،ج ل ة جلصةلر اج ع لريةمج لريةاج لالةرنجمج لليعقر طجةمج وج لع ج ةمج لج ةا
كياندات يعبلدون رالنياردة  ددنت    يسَّدر ا مجتوريدة كوريدا الةددعبية الدميقراطيدة أو ر اياهدا أو أ درا  أوالد  توسد ه  يتدا أو 

 س   حبرية تر ا  ل  مجتورية كوريا الةعبية الدميقراطية؟ رتوجي  منت ، أو ال  تمنقل  لى منت طاورات أو أو
 )اة ء الرارا  ةر م  صحي ة الوراوا( 
ولةةتج سةة ةناء  جلرجنةةم،ج لقجةةامجب و ةةجاج لةةةوشج ةة ج  ةةال ج لنحةةارجوح ةةرج قةةلي ج ةة ج ةةاج ةةرو جلرجنةةمجج)أ( 

اذا كاندده لدددى الدولددة اشعنيددة  رةةللا ج إللةةل دجبةةالل لدج لةةبجسةةوشج ع لريةةمج لريةةاج لالةةرنجمج لليعقر طجةةم
 معلومات تو ر أساسا معقو  لل تقا  رعن الةحنة تض  أصنا ا حمظورم؟

طةالر  ج ر ةتج  ع ةاججيا ةاجو لعقجعةجشج ة ج ر  ةج اج  ةار ج وج ة  جرجسةوشج و ح رج للولج ا ضةاءج  ةبجر ا )ص(ج
 لجع لريمج لرياج لالرنجمج لليعقر طجم،ج وج يويل اجبخللا ج لال   ؟

 .حل ج  بجحالمج اج ساسج  بجلةنقاج ل جنمج ل  قجلال ين بأ ه ا ادك  ردون استثناء  
 ؛ لليعقر طجمج  بجر ايا اج ر ءجرللا ج طق ج لةوشجو لاالر  جلشج ع لريمج لرياج لالرنجمج ح رج)يف( 
 لدددى ر اياهدددا و لدددى ا  دددخا  الاودددعني لو يتتدددا والكياندددات اشنةدددعم  لدددى أراوددديتا أو الاودددعة   ح ةةةرج) ( 

ادصددول  لددى أ  اذن     أو ، لليعقر طجةةمج لالةةرنجمج لريةةاج ع لريةةمج ةة ج لةةةوشج ةةةججاجلةةشلو يتتددا 
س ينة رر ا  ل  مجتورية كوريا الةعبية الدميقراطية، و لدى امدتلؤ واسدتكنار وتةدغيل أو تقددري أ  عددمات 

أو تدددددعمني أ  سددددد ينة تر دددددا لتصدددددنيف السددددد   أو اصددددددار الةدددددتا ات عدددددا أو أ  عددددددمات مرتب دددددة رددددد ل،، 
     ؟مجتورية كوريا الةعبية الدميقراطية  ل 

     .حل ج  بجحالمج اج ساسج  بمسبقا   ل جنمج ل  قجلال ين بأ ه ا ادك   ون استثناء  
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الاودددعة لو يتتدددا   لددى ر اياهدددا و لدددى ا  دددخا  الاودددعني لو يتتدددا والكيانددات اشنةدددعم  لدددى أراوددديتا أو  ح ةةةر )هد(      

الةددعبية الدميقراطيددة أو تددتحك   يتددا أو تددو   عدددمات التددعمني أو ا ددا م التددعمني للسدد   الدد  الكتددا مجتوريددة كوريددا 
 ؟تةغلتا، را يف ذل،    طريأ وساول غ  مةرو ة

أن السد ينة تعبدل يف أنةد ة  حةل ج  ةبجحالةمج ةاج ساسج  بج ل جنمج حلدجلال ين بأ ه ا ادك   ون استثناء  
أو كيانا دددددا لتوليدددددد ا يدددددرا ات موجتدددددة حصدددددرا  غدددددراال معيةدددددية لددددد  يسدددددتخدمتا أ دددددرا  مجتوريدددددة كوريدددددا الةدددددعبية الدميقراطيدددددة 

ج.تستخد  حصرا  غراال انسانية أو
 ا متنددااتةددغلتا، و  ية الدميقراطيددة أو تددتحك   يتددا أوتسددنيل أ  سدد ينة الكتددا مجتوريددة كوريددا الةددعب الغدداء )و( 

 2321مد  القدرار  24ال قرم    تسدنيل أ  سد ينة تكدون  ولدة  ضدو أعدرى ردد ألغده تسدنيلتا  بدل رد
ج؟(2016)

، ا  رةددرط   ل ل ةةاج ةةر اج لةةلولجلةةنتج إلق جافجطةةالر جبةة  ج ق ةةتجلةةشج ر  ةةج اج وج  ةةن ج ج ةةاج وج ح ةةقج ةة ج)ز(ج
اعبدوط رصدد الضدوا للت تددين، اذا كانده لدديتا معلومدات تددو ر أساسدا معقدو  لل تقدا  رددعن ال داورم حتدو  أصددنا ا 

 حمظورم، ا  يف حا ت اعبوط ا و رار ؟
اذا كدان لددى الدولدة معلومدات تةدكل سدببا   ح رج عجتج للولج ا ضاءجدرةللج فجسةوجنمج لةبجلل ن  ةاج) ( 

القاوبددة، أو يسددي ر  ليتددا  ددر  أو   كا يددا لل تقددا  رددعن السدد ينة  لوكددة ل ددر  أو كيددان مدد  اشدرجددة أاددا ه  يف
القاوبددة، رصددورم مبا ددرم أو غدد  مبا ددرم، أو حتبددل رضددا ة حمظددورا توريدددها أو  كيددان مدد  اشدرجددة أاددا ه  يف

كاندده السدد ينة  يكدد   عددول السدد ينة وددروريا دالددة طاروددة، أو مل تصددديرها رددالقرارات، مددا ريعتددا أو نقلتددا أو
تقدددددرر اللنندددددة سدددددل ا أن هددددد ا الددددددعول ودددددرور   مل مدددددا مينددددداء من لقتدددددا، أو لغدددددرال الت تدددددين، أو  اوددددددم اذ

 ؟(2016) 2270اغراال ا نسانية أو أ  أغراال أعرى تتسأ ما أهداع القرار ل

جالت تددددين  بليددددات عددددلل  ليتددددا يمعثددددر الدددد  ةةةة ج ةةةةاج ةةةةرو جلرجنةةةةم،ج لقجةةةةامجبعصةةةةادر ج اصةةةةنا ج لعح ةةةةلر جج-ج9
 ؟لن اجو ل خ ص

     صحي ة الوراوا()اة ء الامأل  ةر م   
يف أراوديتا أو   عنتج للولج يويلجر اياج ع لريمج لريةاج لالةرنجمج لليعقر طجةمجبة فج ةلريمج وج ةلريبجل خصةصج-ج10

 م  جان  ر اياها، يف  صصات رد تست  يف ررامج مجتورية كوريا الةعبية الدميقراطية أو أنة تتا احملظورم؟
الد   يةدارؤ  يد  أ دخا  أو مجا دات تر داه  مجتوريدة كوريدا الةدعبية الدميقراطيدة   ل رةاو ج لر عة جو ل قنة ج ر جةق 

 :ولاج ل ج  ج لحال جشج ل الج جشرايا أو ميثلورا، راستثناء اشبا  ت  غراال طبية 
ميدددا ي  العلدددو   ، يف حالدددة التعددداون العلبدددي أو التقدددا يف  ج قةةةررج ل جنةةةم،ج  ةةةبج سةةةاسج ةةةاجحالةةةمج  ةةةبجحةةةل  أ() 

والتكنولوجيددا النوويددة، أو اعندسددة ال ضدداوية وهندسددة وتكنولوجيددا ال دد ان، أو تقنيددات وأسددالي  ا نتددايف الصددنا ي 
اشت ورم، أن نةداطا معّيندا لد  يسدت  يف أنةد ة مجتوريدة كوريدا الةدعبية الدميقراطيدة النوويدة اشعرودة للنتةدار أو يف 

 ؛ أوررالتا اشتعلقة رالق اوف
اشةدددداركة يف التعدددداون العلبددددي أو التقدددددا، يف حالددددة مجيددددا أ ددددكال التعدددداون العلبددددي أو التقدددددا دول الدددد تقددددررأن  ص() 

    ا عددرى، أن نةدداطا معيّنددا لدد  يسددت  يف أنةدد ة مجتوريددة كوريددا الةددعبية الدميقراطيددة النوويددة اشعروددة للنتةددار أو 

http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
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 ملحظات معلومات اوا ية اذكر التدار  )رالت صيل( نع /  هل مت اررار تدار  أو اجراءات أو تةريعات أو أنظبة أو سياسات م  أجل
 رقرارها ه ا؛ او  ج قلمجبإراارج ل جنمجلةنقيف ررالتا اشتعلقة رالق اوف التسيارية،      

    ج )اة ء السا س م  صحي ة الوراوا( 
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