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سلجنةةةةلس جألةةةةلسنش ةةةة سنل ن ةةةةة  
س1718بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل  ن سسع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اس

س(2006)
 

َثت يف   2017 كانون الثاين/يناير 20ُحدِّ
 (2011كانون األول/ديسمرب   5)صدرت أصاًل يف 

 
بخصةوصسنل س عةةة سعألةاسنلفنذ:ةذبس ئة وجسهوة:ل:ةلسلفنذ:ةذسنلفةةنب: سنل ف أل ةلسس3نل ذك  س قمسسس

س(2009)س1874وسس(2006)س1718ب وةة سقة ن نمس جألةلسنش ة س“سنلسألعسنلك  ل:ل”سبة
س(2016)س2321سوس(2016)س2270وسس(2013)س2094وسس(2013)س2087وس

أن اةعنومددات الددوارد  أدنددا    دد   (2006) 1718تعتقددد النةنددن اةنعددً  امدداًل  ددالقرار  
 1874و  (2006) 1718ت أن تسددددااد الدددددول األافددددال يف تنالدددد  االتدددد ا  الددددوارد يف القددددرارا

 2321 و (2016) 2270 و (2013) 2094و  (2013) 2087و  (2009)
 مبنع نقل السنع ال ماللن إىل مجهورين كوريا الد قراطلن الععبلن. (2016)
مجلددع الدددول األافددال مبنددع توريددد  (2006) 1718مدد  القددرار ‘ 3’)أ(  8  الاقددر  تُندد    - 1

السددددنع ال ماللددددن أو  لعهددددا أو نقنهددددا  عدددد ل مباوددددر أو  دددد  مباوددددر إىل مجهوريددددن كوريددددا 
الادداارات  أو  انددتعمال السددا  أو الد قراطلددن العددعبلن  اددرب إ نلمهددا أو  وانددان مواطنلهددا

 نن لعنمها  ونوال كان منعً تنك السنع يف إ نلمها أو خارجه.احلام
مدددددد  القددددددرار  39والاقددددددر   (2013) 2094مدددددد  القددددددرار  23الاقددددددر   جمددددددددا وأكدددددددت - 2

التدددددددددددا   اةارو ددددددددددن  (2016) 2321مدددددددددد  القددددددددددرار  5والاقددددددددددر   (2016) 2270
السدددنع ”  وأو دددأت أن محدددان  (2006) 1718مددد  القدددرار ‘ 3’)أ(  8الاقدددر   يف

ذي الحدددنن يف كدددل مددد  القدددراري   اةرفددد  يعدددمل األصدددنال التاللدددن ا ددددد  يف “ ال ماللدددن
 دون اا تحار انلها:

 اجملوهرات: - 1 
 اجملوهرات اة ينن  النؤلؤ؛ )أ(  
 اجلواهر؛ )ب(  
األحةدددار ال ر دددن وودددبه ال ر دددن )مبدددا يف ذلدددك اةدددا  واللدددا وت األ ر   )ج(  

 واللا وت وال مرد(؛

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/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
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/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)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
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/1718(2006)
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م سدددددددو   اجملدددددددوهرات اةحدددددددنوان مددددددد  معددددددددن نادددددددل  أو مددددددد  معدددددددادن )د(  
 نال . مبعدن

 األصنال اةستخدمن يف النقل  انى النأو التايل: - 2 
 اللخوت؛ )أ(  
اةركبدددات  السدددلارات )واةركبدددات االلدددن( الاددداخر : السدددلارات و  هدددا مددد  )ب(  

االلدن اةسدتخدمن لنقددل األودخا  )مدد   د  النقدل العددا (  مبدا يف ذلددك 
 وا ون؛ السلارات م  طرا  نتلع 

 ؛نلارات السبا  )ج(  
 العخحلن(؛السريعن اةركبات الرتفلهلن اةاالن )مثل ال وار   )د(  
 (.دوار 2 000 نى) قلمن ت يد االدراجات االلن الثنةلن  )هد(  
السدددااات الاددداخر : ندددااات اللدددد واجللدددع و  هدددا مددد  السدددااات ذات ا لاكدددل  - 3 

 ن مبعادن مثلنن.اخلارجلن اةحنوان م  اةعادن الثملنن أو اةغنا
 السنع اةحنوان م  ال ريستال الرصاصي. - 4 
 اةعدات الريا لن الرتفلهلن. - 5 
 (دوار 500لسةاد والُبُسط )اليت تقدر  لمتها مبا ي يد انى ا - 6 
أطقد  اةاادد  اةحدنوان مد  اخلد ل العدادي أو اخلد ل الحدلق )الديت تقددر  لمتهدا  - 7 

 (.دوار 100مبا ي يد انى 
ومدد  أجددل مسددااد  الدددول األافددال يف جهودهددا اةب ولددن لتأديددد السددنع ا  ددافلن الدديت  - 3

الددوارد “ ال ماللددن”  تعدد  النةنددن إىل تعريددح محددان  “السددنع ال ماللددن”تندددرج يف ف ددن 
 ل ددن أو  ددط اددلا يتسددمان ادداد   ددالرتل؛  ددامو  م يددا  و سددرت انددى النأددو التددايل:  يف
لاددداخر  الددديت تسدددااد اندددى  قددد  الدددرتل؛ أو الحدددنح أو اخلدمدددن التةهلددد ات أو اةدددواد ا أو

الفدددروريل النددد ان يسدددهمان يف  قددد  اةعلعدددن اةرتفدددن: مثدددل ا  بدددال اندددى اندددتخدا    ددد 
اةحددر  الوندلنن أو ؛ أوالفدروريوناال الت يل أو ونداال الراحدن مبدا يتةداو  احلدد األد  

متاو دن اندى  . وتعتدرب السدنع ال ماللدنحدلنالن ان جينبدان رر دن عتعدن أو يعدبعان ر بدن وخ
اةتانددن أو األدال. وكثدد اً مددا ت ددون  اال مدد  حلددت التحددمل  أو اجلددود  أو ددد مددا  اثنهددا مدد 

السدددنع ال ماللدددن مرتبادددن  عالمدددات راريدددن معلندددن ت دددون أكا هدددا أثددد   لدددد  اةسدددتهن ل 
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لسدددنع ال ماللدددن أحلانددداً اندددى القددددر  العدددراالن العاللدددن. و التدددايل    ددد  أن يُن دددر إىل ا ذوي
أهنددا تدددؤدي دور الرمدددو  الدالدددن اندددى ر ددي. الو دددع ااجتمدددااي. ويف انددد  اا تحددداد  تتملددد  

  أي أن الاندع اندى “ارتادا  مروندن الاندع  النسدبن لنددخل”السنع ال ماللن خبحداا  
 اةتنانع مع ارتاا  الدخل. السنع ال ماللن ي داد  قدر أكثر م 

يف ااتبارهددا أن مدد  مسددؤوللن الدددول األافددال أن  دددد التعريددح الددوطق  وإذ تفددع النةنددن - 4
اخلددددا  يددددا ألي نددددنع كماللددددن إ ددددافلن  فءهنددددا تعددددةع الدددددول األافددددال انددددى أن تًخدددد  

السددددنع ”احلسددددبان اةبددددادم والعوامددددل التاللددددن  عددددًن تابلدددد  الفددددوا ط اةارو ددددن انددددى  يف
 2094 و (2006) 1718 اتاندددددى النأددددددو اةنحدددددو  انلددددده يف القددددددرار “ ال ماللدددددن

 :(2016) 2321و  (2016) 2270و  (2013)
 

سنل ئ وجسنشس س:لسنل  ف حلبس-ألفسسس
 ددًن عنددع مجلددع الدددول  (2006) 1718مدد  القددرار ‘ 3’)أ(  8تقفددي الاقددر   ‘1’ 

أو  لعهددددددددا أو نقنهددددددددا  عدددددددد ل مباوددددددددر “ السددددددددنع ال ماللددددددددن”األافددددددددال توريددددددددد 
 كوريا الد قراطلن الععبلن؛  مباور إىل مجهورين    أو

مدددددد  القددددددرار  39والاقددددددر   (2013) 2094مدددددد  القددددددرار  23تو دددددد  الاقددددددر   ‘2’ 
أن محدددددددان   (2016) 2321مددددددد  القدددددددرار  5والاقدددددددر   (2016) 2270

  يعددمل األصددنال ا دددد  يف اةرفدد  ذي الحددنن يف كددل مدد  “السددنع ال ماللددن”
 اا تحار انلها؛ دون القراري  

خبدالل  ا  دافلن“ السدنع ال ماللدن” ينبغي أن يُنا  احل ر اةادرو  اندى توريدد ‘3’ 
نقددددرار واةرفدددد  الرا ددددع ل (2013) 2094تنددددك ا دددددد  يف اةرفدددد  الرا ددددع لنقددددرار 

إىل مجهوريددن كوريددا  (2016) 2321نقددرار واةرفدد  الرا ددع ل (2016) 2270
 و (2006) 1718الد قراطلدددن العدددعبلن اندددى أدددو يتسددد  وأهددددال القدددرارات 

 2321و  (2016) 2270 و (2013) 2094 و (2009) 1874
 ؛(2016)

ينبغددددي احلددددر  انددددى اددددد  تقللددددد توريددددد السددددنع اةخححددددن لالنددددتخدا  اةدددددين  ‘4’ 
ا العددددددددعبلن الد قراطلددددددددن  وانددددددددى امددددددددو  ندددددددد ان مجهوريددددددددن كوريدددددددد العددددددددادي إىل

 إحداث تًث  إنساين ننيب انى ذلك البند؛ اد 

http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/2094(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/1718(2006)
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/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
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/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)


4/6 

 17-01002 (A) 

 

ينبغدددي أن ي دددل  ديدددد الاريقدددن الددديت تددددرج يدددا كدددل دولدددن مددد  الددددول األافدددال  ‘5’ 
أمددراً مدد  أمددور  الوطنلددناألهدددال انددى أففددل وجدده يف تعددريعااا وأن متهددا  هدد  

 نناتها التقديرين السلادين ومسؤوللتها الوطنلن؛
ا  ددددافلن انددددى أددددو “ السددددنع ال ماللددددن” غلددددن تنالدددد  الفددددوا ط اةارو ددددن انددددى  ‘6’ 

متسدد  ومتددواا   ُتعددة.ع الدددول األافددال انددى أن تًخدد  يف احلسددبان خحااحددها 
 الوطنلن  وك لك عارنات الدول األافال األخر ؛

مسددا   دون “السددنع ال ماللددن”الدد  احل ددر اةاددرو  انددى توريددد مجلددع ينبغددي تن ‘7’ 
 ًنعدددددان البعثدددددات الد نوماندددددلن يف مجهوريدددددن كوريدددددا الد قراطلدددددن العدددددعبلن امددددداًل 

 2087مدددد  القددددرار  17  والاقددددر  (2009) 1874القددددرار  مدددد  21 ددددالاقر  
 .(2013) 2094م  القرار  32   والاقر (2013)

 
نإلضةةة  :لس“سنلسةةةألعسنلك  ل:ةةةل”نل ون ةةةلسنلل  ةةةلسنلفةةةرسعنئهةةةرس  نع هلةةة سعنةةةةسه  عةةةفسس-ب ءسسس

سه ::نل بسو/أو
مجهوريدددن كوريدددا يف سددد ان ال لعامدددنور  الت نادددن  النسدددبن مدددا إن كاندددت السدددنع ملسددد ‘1’ 

الد قراطلدن العدعبلن  وصححدن انددتخدامه   مدع مراادا  أن ودعبن ا ححددالات 
األمددددد  اةتأدددددد   دددددد.رت أن الددددددخل الادددددردي يف مجهوريدددددن كوريدددددا الد قراطلدددددن  يف

2014 اا دوار م  دوارات الوايات اةتأد  يف  969الععبلن  نغ 
 ؛(1)

مددددا إن كانددددت السددددنع محددددممن أو محددددنوان خحلحدددداً أو مرتباددددن انددددى أي أددددو  ‘2’ 
آخددددر  عالمدددددات راريدددددن ذات أكدددددال معروفدددددن لسددددنع فددددداخر  موجهدددددن لا دددددن صتدددددار  

 الس ان؛ م 
مددددا إن كانددددت السددددنع تتملدددد   سددددمات أو متانددددن أو خاصددددلن أدال خاصددددن تاددددو   ‘3’ 

يف مرتبددددن را لددددن يف ادددداد  ف ددددن معلنددددن مدددد  األصددددنال  عددددا جيعنهددددا  ُتحددددنع لدددده مددددا
 الا ن؛ تنك

مدددددا إن كاندددددت السدددددنع  دددددرورين لتنبلدددددن ااحتلاجدددددات األناندددددلن لعامدددددن السددددد ان  ‘4’ 
ولحددددأته  ورفدددداهه  مددددع إيددددالل اااتبددددار الواجددددع لنتددددًث  ا نسدددداين ا تمددددل أن 

__________ 

 (1) http://data.un.org/Data.aspx?q=korea+gdp&d=SNAAMA&f=grID:101;currID:USD; 

pcFlag:1;crID:408,410&c=2,3,5,6&s=_crEngNameOrderBy:asc,yr:desc&v=1. 

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)
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مجهوريددن كوريددا الد قراطلدددن يف سدد ان اامددن الحيدثدده ح ددر هدد   األصددنال اندددى 
 الععبلن.

ةندددن الددددول األافدددال اندددى أن تددددرج يف تقاريرهدددا اةقدمدددن إىل النةندددن امددداًل وتعدددةع الن - 5
 1874مدددددددد  القددددددددرار  22و/أو الاقددددددددر   (2006) 1718مدددددددد  القددددددددرار  11 ددددددددالاقر  

مددد  القدددرار  25الاقدددر  /أو و (2013) 2087مددد  القدددرار  10 الاقدددر  و/أو (2009)
 36و/أو الاقدددددر   (2016) 2270مددددد  القدددددرار  40الاقدددددر  /أو و (2013) 2094

إذا ااتددددددربت ذلددددددك ا مدددددداً أو منانددددددباً   اامددددددن السددددددنع   (2016) 2321مدددددد  القددددددرار 
 “.السنع ال ماللن”تندرج يف ف ن تعترب أهنا ا  افلن اليت 

وردددددر ا وددددار  أيفددددا إىل أندددده يُقتفددددى مدددد  كددددل دولددددن افددددو أن تقددددد  تقددددارير تتفددددم   - 6
ومحدددددادراا “ السدددددنع ال ماللدددددن”التااصدددددلل اةناندددددبن إىل النةندددددن اددددد  امنلدددددات تاتدددددلا 

ا  دافن إىل . و (2009) 1874مد  القدرار  15والتحرل فلها  وذلدك امدال  دالاقر  
مجلدددددع الددددددول إىل أن تقددددددد   (2016) 2270مددددد  القدددددرار  41ذلدددددك  تدددددداو الاقدددددر  

اةعنومدددات اةتاحدددن لدددديها  عدددًن ادددد  اامتثدددال لنأ دددر اةادددرو  اندددى السدددنع ال ماللدددن. 
نددد  األمددد  أو  ددداوات ويعدددمل ذلدددك حددداات اا ددداال   اةعدددامالت الددديت ح .رهدددا جم

 إجرال معامالت   ور   نوال أكانت اةعامنن  د عت أ  مل تت .
و عدددددد أن ت تعدددددح دولدددددن مدددددا انتهاكددددداً حل دددددر السدددددنع ال ماللدددددن  انلهدددددا أن تقدددددد  تقريدددددراً  - 7

النةنددن يف أ ددرب و ددت ع دد . وتعدد  النةنددن إىل أن ادددداً مدد  الدددول األافددال  ددد   إىل
 ث تعمل انتهاكًا   ا احل  . الاعل تقارير ا  حواد

وتلسددددددددد اً لنم يدددددددددد مددددددددد  ااتسدددددددددا  يف تابلددددددددد  التددددددددددا   اةارو دددددددددن مبوجدددددددددع القدددددددددرارات  - 8
 (2013) 2094و  (2013) 2087و  (2009) 1874و  (2006) 1718

السددددنع ”( انددددى تحدددددير 2016) 2321مدددد  القددددرار  5 والاقددددر  (2016) 2270 و
تبددادل الدددول األافددال لنمعنومددات اةتعنقددن  اةمارنددات ذات   ترحددع النةنددن  “ال ماللددن

الحنن. ويف ه ا الحدد  تع  النةندن إىل أن اددداً مد  الددول األافدال  دد   دواا   ددد  
لألصددددنال الدددديت تعتددددرب نددددنعاً كماللددددن يف إطددددار تقددددارير التنالدددد  الوطنلددددن اةتعنقددددن  دددداخلاوات 

. و  دد  ااطددال  انددى هدد   التقددارير يف اةو ددع (2006) 1718اةتخدد   تنالدد اً لنقددرار 
. https://www.un.org/ sc/suborg/en/sanctions/1718/implementation-reportsالتدددددددددددددايل: 

. وُه ّ:زسه   ع سنلفنذ:ذسنلوطن:لسنلفرسهفض  سقةونممسسةألعسك  ل:ةلس ةةةو سب   ةلسنلنج ةل
تددوايف الدددول النةنددن  ددالقواا  األحدددث انددت ماًا لألصددنال ا  ددافلن  ويُرحَّددع داامدداً  ددًن

 يف إطار انت مال تقاريرها الوطنلن لنتنال .
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 الانددع  وتعدد  النةنددن إىل أهنددا انددى انددتعداد لتقدددا توجلهددات إ ددافلن إىل الدددول  انددد - 9
مدددددددد   23والاقددددددددر   (2006) 1718مدددددددد  القددددددددرار ‘ 3’)أ(  8 عددددددددًن تنالدددددددد  الاقددددددددر  

مدددد   5والاقددددر   (2016) 2270مدددد  القددددرار  39والاقددددر   (2013) 2094 القددددرار
 .(2016) 2321القرار 
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