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  ) ٢٠١٣ (٢٠٩٤القرار     
    ٢٠١٣مارس /آذار ٧  ، املعقودة يف ٢٩٣٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
، والقـرار   )١٩٩٣ (٨٢٥ إىل قراراته السابقة ذات الصلة، مبا يف ذلك القـرار            إذ يشري   
ــرار )٢٠٠٤ (١٥٤٠ ــرار )٢٠٠٦ (١٦٩٥، والقـ ــرار )٢٠٠٦ (١٧١٨، والقـ  ١٨٧٤، والقـ

، وإىل البيانات الـصادرة عـن       )٢٠١٣ (٢٠٨٧، والقرار   )٢٠٠٩ (١٨٨٧، والقرار   )٢٠٠٩(
أبريـــل / نيـــسان١٣ و) S/PRST/2006/41 (٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين األول٦رئيـــسه املؤرخـــة 

٢٠٠٩) S/PRST/2009/7 ( ٢٠١٢أبريل / نيسان١٦و) S/PRST/2012/13(،  
ة والكيميائيـة والبيولوجيـة، وكـذلك        من جديد أن انتـشار األسـلحة النوويـ         وإذ يؤكد   

  وسائل إيصاهلا، يشكل هتديداً للسالم واألمن الدوليني،
ــشدد   ــة       وإذ ي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة اســتجابة مجهوري ــى أمهي ــرة أخــرى عل  م

  للشواغل األمنية واإلنسانية األخرى للمجتمع الدويل،
امت هبا مجهورية كوريـا الـشعبية       عن أشد القلق إزاء التجربة النووية اليت ق        وإذ يعرب   

ــة يف  ــباط١٢الدميقراطيـ ــر / شـ ــرارات ) بالتوقيـــت احمللـــي (٢٠١٣فربايـ ــهاك للقـ  ١٧١٨يف انتـ
 ه، وإزاء التحـــــدي الـــــذي تـــــشكله هـــــذ)٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦(

لعـاملي  ة ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وللجهود الدولية الرامية إىل تعزيـز النظـام ا              بالتجر
لعـــدم انتـــشار األســـلحة النوويـــة، واخلطـــر الـــذي متثلـــه علـــى الـــسالم واالســـتقرار يف املنطقـــة 

  وخارجها،
ــسيء اســتخدام       وإذ يــساوره   ــشعبية الدميقراطيــة ت ــا ال ــن أن مجهوريــة كوري ــق م  القل

  االمتيازات واحلصانات املمنوحة مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية والقنصلية،
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 اجلديــدة املقدمــة مــن فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة  ٧ بالتوصــية حــبوإذ ير  
ما يتعلق باجلزاءات املالية احملددة اهلدف املتصلة باالنتشار، وحيث الـدول األعـضاء علـى أن                  يف

 الــصادرة عــن فرقــة العمــل ومــا يتــصل هبــا مــن ورقــات    ٧تطبــق املــذكرة التفــسريية للتوصــية  
  فيذ الفعال للجزاءات املالية احملددة اهلدف املتصلة باالنتشار،توجيهية من أجل التن

 عن بالغ قلقه من أن األنشطة اجلارية النووية واملتصلة بالقـذائف التـسيارية              وإذ يعرب   
 مرة أخرى يف زيادة التـوتر يف املنطقـة          باليت تقوم هبا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تتسب       

  زال مثة هتديد واضح للسالم واألمن الدوليني، وخارجها، وإذ يقرر أنه ما
ــدابري     وإذ يتــصرف   ــاق األمــم املتحــدة، وإذ يتخــذ ت ــسابع مــن ميث  مبوجــب الفــصل ال

   من امليثاق،٤١مبوجب املادة 
 بأقوى العبارات التجربة النووية اليت قامت هبا مجهوريـة كوريـا الـشعبية          يدين  - ١  

يف انتـهاك وجتاهـل سـافر لقـرارات     ) التوقيـت احمللـي   ب (٢٠١٣فربايـر   / شباط ١٢الدميقراطية يف   
  اجمللس ذات الصلة باملوضوع؛

 على مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة أال تقـوم بـأي عمليـة مـن                ه أن يقرر  - ٢  
عمليــات اإلطــالق األخــرى الــيت تــستخدم تكنولوجيــا القــذائف التــسيارية أو بتجــارب نوويــة   

  ز؛أي شكل آخر من أشكال االستفزا أو
 مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة بـــالتراجع فـــورا عـــن إعـــالن يطالـــب  - ٣  

  انسحاهبا من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛
 كذلك بعودة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة يف وقـت مبكـر إىل     يطالب  - ٤  

ة للطاقـة الذريـة، مـع       االلتزام مبعاهدة عدم انتـشار األسـلحة النوويـة وضـمانات الوكالـة الدوليـ              
مراعاة حقوق والتزامات الدول األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة، ويـشدد                   
على ضرورة اسـتمرار تقيـد كافـة الـدول األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة                        

  بالتزاماهتا التعاهدية؛
هوريـة كوريـا الـشعبية       مجيـع األنـشطة النوويـة اجلاريـة الـيت تقـوم هبـا مج               يدين  - ٥  

الدميقراطية، مبا يف ذلك ختصيب اليورانيـوم، ويالحـظ أن مجيـع هـذه األنـشطة تـشكل انتـهاكا                    
ــرارات  ــد  )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨للقـ ــد مـــن جديـ ، ويؤكـ

ــة       ــة أن تتخلــى عــن مجيــع األســلحة النووي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري قــراره أن علــى مجهوري
النووية احلاليـة بـشكل كامـل وقابـل للتحقـق وال رجعـة فيـه، وأن توقـف فـورا مجيـع                       والربامج  

األنــشطة املتـــصلة بـــذلك، وأن تتــصرف متقيـــدة متامـــاً بااللتزامــات املنطبقـــة علـــى األطـــراف    
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معاهدة عدم االنتشار وأحكام وشروط اتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة              مبوجب
)IAEA INFCIRC/403(؛  

 قراره أن على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تتخلـى عـن             تأكيد يعيد  - ٦  
مجيع برامج أسلحة الـدمار الـشامل والقـذائف التـسيارية احلاليـة بـشكل كامـل وقابـل للتحقـق                     

  رجعة فيه؛ وال
 ١٧١٨مـن القـرار     ) ج (٨ أن التـدابري املفروضـة يف الفقـرة          جديـد  من يؤكد  - ٧  

مـــن ‘ ٢’) أ (٨و ‘ ١’) أ (٨صـــناف احملظـــورة مبوجـــب الفقـــرتني تـــسري علـــى األ) ٢٠٠٦(
، ويقـرر أن التـدابري   )٢٠٠٩ (١٨٧٤ مـن القـرار   ١٠ و ٩والفقرتني  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨القرار  

 تـــسري أيـــضا علـــى الفقـــرتني   ) ٢٠٠٦ (١٧١٨مـــن القـــرار  ) ج (٨املفروضـــة يف الفقـــرة  
يـضا علـى السمـسرة أو غريهـا       من هذا القرار، ويشري إىل أن هـذه التـدابري تـسري أ             ٢٢ و ٢٠

مــن خــدمات الوســاطة، مبــا يف ذلــك عنــد الترتيــب لتــوفري األصــناف احملظــورة أو صــيانتها           
ــها إىل دول أخــرى أو اســتريادها       أو ــا أو نقل ــدها أو بيعه اســتخدامها يف دول أخــرى أو توري

  منها؛
) ٢٠٠٦ (١٧١٨مـن القـرار     ) د (٨ كذلك أن التدابري املبينة يف الفقـرة         يقرر  - ٨  

تسري أيضا على األشخاص املدرجة أمسـاؤهم والكيانـات املدرجـة أمساؤهـا يف املـرفقني األول                 
والثاين هلذا القـرار وعلـى أي أشـخاص أو كيانـات يتـصرفون بالنيابـة عنـهم أو بتوجيـه منـهم،                       

وسـائل غـري مـشروعة، ويقـرر كـذلك          بوعلى الكيانات اليت ميتلكوهنا أو يديروهنا، مبا يف ذلـك           
ــرة  أن ال ــة يف الفقـ ــدابري املبينـ ــرار  ) د (٨تـ ــن القـ ــراد  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨مـ ــى أي أفـ ــسري علـ تـ
كيانات يتـصرفون بالنيابـة عـن األفـراد والكيانـات الـذين سـبق حتديـدهم أو بتوجيـه منـهم،                       أو

  لكوهنا أو يديروهنا، مبا يف ذلك بالطرق غري املشروعة؛توعلى الكيانات اليت مي
) ٢٠٠٦ (١٧١٨مـــن القـــرار ) هــــ (٨ يف الفقـــرة  أن التـــدابري احملـــددةيقـــرر  - ٩  

تسري أيـضا علـى األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف املرفـق األول هلـذا القـرار وعلـى األفـراد الـذين                       
  يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم؛

) ٢٠٠٦ (١٧١٨مـــن القـــرار ) هــــ (٨ أن التـــدابري احملـــددة يف الفقـــرة يقـــرر  - ١٠  
تـسري أيـضا علـى      ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ مـن القـرار      ١٠يها يف الفقـرة     واالستثناءات املنصوص عل  

دولة أنه يعمل حلساب فرد أو كيان من األفراد والكيانـات احملـددين أو بتوجيـه                يتبيَّن ل أي فرد   
منــه أو فــرد أو كيــان يــساعد علــى التــهرب مــن اجلــزاءات أو علــى انتــهاك أحكــام القــرارات    

، وهذا القرار، ويقرر كذلك أنـه،       )٢٠١٣ (٢٠٨٧و  ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨
إذا كان هذا الفـرد مـن رعايـا مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، تقـوم الـدول بطـرد ذلـك                    
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الفرد من أراضيها لغرض إعادته إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مبا يتـسق مـع القـوانني                 
وبا مـن أجـل تنفيـذ عمليـة قـضائية           الوطنية والدولية السارية، ما مل يكن وجود ذلك الفرد مطل         

يعـوق   أو حصرا ألغراض طبية أو متصلة بالسالمة أو غريها من األغـراض اإلنـسانية، علـى أال                
ورد يف هذه الفقرة مرور ممثلي حكومـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة للوصـول إىل                    ما

  مقر األمم املتحدة للقيام بأعمال تتعلق باألمم املتحدة؛
 علــى الــدول األعــضاء، إضــافة إىل تنفيــذ التزاماهتــا عمــال بــالفقرتني  ه أنــقــرري  - ١١  

، أن متنع تقدمي اخلـدمات املاليـة أو نقـل أي أصـول              )٢٠٠٦ (١٧١٨من القرار   ) هـ(و  ) د( ٨
أو مــوارد ماليــة أخــرى، مبــا يف ذلــك املبــالغ النقديــة الــضخمة، عــرب أراضــيها أو منــها، أو إىل    

األشـخاص   أو) مبا يف ذلك فروعها باخلـارج (ت املنظمة مبوجب قوانينها رعاياها أو إىل الكيانا   
أو املؤســسات املاليــة املوجــودة يف أراضــيها أو عــن طــريقهم، ممــا ميكــن أن يــسهم يف الــربامج    
النووية أو الربامج املتـصلة بالقـذائف التـسيارية جلمهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة النوويـة،               

) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ة احملظـورة مبوجـب القـرارات        غري ذلك مـن األنـشط      أو
، أو هــذا القــرار، أو يف التــهرب مــن التــدابري املفروضــة مبوجــب القــرارات )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و

، أو هــــذا القــــرار، مبــــا يف ذلــــك  )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨
املوجـودة يف أراضـيها أو الـيت    بتجميد أي أصول أو موارد مالية أو غريها من األصول واملوارد  

تـدخل فيمــا بعـد إىل أراضــيها، أو الـيت ختــضع لواليتــها أو تـصبح فيمــا بعـد خاضــعة لواليتــها،      
اليت ترتبط هبذه الربامج أو األنشطة وتطبيق رصد معزز من أجل منع مجيـع هـذه املعـامالت                   أو

  وفقا لسلطاهتا وتشريعاهتا الوطنية؛
 التدابري املناسبة كي حتظر افتتاح فـروع أو مكاتـب            الدول إىل أن تتخذ    يدعو  - ١٢  

تابعة أو مكاتـب متثيـل جديـدة ملـصارف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة علـى أراضـيها،                      
ويدعو الدول األعضاء أيضا إىل حظر دخول مصارف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة يف     

 احلـصول علـى مـصلحة ملكيـة فيهـا           مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لواليتها أو       
أو إقامة أو تعهُّد عالقات مراسلة معها من أجل منع التزويد باخلدمات املاليـة، إذا كـان لـديها                   
معلومات توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن تلك األنـشطة ميكـن أن تـسهم يف بـرامج مجهوريـة                   

سيارية، أو يف غريهـا مـن األنـشطة          التـ  فكوريا الشعبية الدميقراطيـة النوويـة أو املتـصلة بالقـذائ          
، )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨احملظـــــورة مبوجـــــب القـــــرارات 

) ٢٠٠٦ (١٧١٨وهـــذا القـــرار، أو يف التـــهرب مـــن التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب القـــرارات   
  ، أو هذا القرار؛)٢٠١٣ (٢٠٨٧و  )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و
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ناســبة حلظــر قيــام املؤســسات املاليــة  الــدول إىل أن تتخــذ اإلجــراءات امليــدعو  - ١٣  
املوجودة على أراضيها أو اخلاضعة لواليتها بفتح مكاتب متثيـل أو مكاتـب تابعـة أو حـسابات                  
مصرفية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، إذا كان لديها معلومـات تـوفر أساسـا معقـوال       

مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية لالعتقـــاد بـــأن تلـــك اخلـــدمات املاليـــة ميكـــن أن تـــسهم يف بـــرامج 
 التـسيارية، ويف غريهـا مـن األنـشطة احملظـورة مبوجـب              فالدميقراطية النووية أو املتصلة بالقـذائ     

  ، وهذا القرار؛)٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨القرارات 
 عن القلق من أن حتويالت املبالغ النقدية الضخمة إىل مجهوريـة كوريـا       يعرب  - ١٤  
 ١٧١٨لدميقراطيـــة قـــد تـــستخدم يف التـــهرب مـــن التـــدابري املفروضـــة يف القـــرارات الـــشعبية ا

، وهـــذا القـــرار، ويوضـــح أن علـــى مجيـــع )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦(
ــرة     ــا يف الفق ــدابري املنــصوص عليه ــق الت ــدول أن تطب ــى التحــويالت    ١١ال ــرار عل  مــن هــذا الق

العابرين إىل مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة        النقدية، مبا يف ذلك عن طريق حاملي النقدية         
ومنها، وذلك لكفالة أال تسهم حتويالت املبالغ النقديـة الـضخمة إىل مجهوريـة كوريـا الـشعبية                 
الدميقراطية يف براجمها النووية أو براجمها املتصلة بالقذائف التسيارية، أو غري ذلك مـن األنـشطة    

، )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨احملظـــــورة مبوجـــــب القـــــرارات 
ــرارات         أو ) ٢٠٠٦ (١٧١٨هــذا القــرار، أو يف التــهرب مــن التــدابري املفروضــة مبوجــب الق
  ، أو هذا القرار؛)٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤ و

 على مجيع الدول األعضاء عدم تقدمي الدعم املايل مـن القطـاع العـام               ه أن يقرر  - ١٥  
مبـــا يف ذلـــك مـــنح ائتمانـــات ( كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة للتبـــادل التجـــاري مـــع مجهوريـــة

حيثمـا قـد يـسهم      ) ضمانات أو تأمينات التصدير لرعاياها أو لكيانات تعمـل يف هـذا اجملـال              أو
هذا الـدعم املـايل يف بـرامج أو أنـشطة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة املتـصلة باألسـلحة             

ــسيارية أو غري  ــذائف الت ــة أو بالق ــرارات    النووي ــشطة احملظــورة مبوجــب الق ــا مــن األن  ١٧١٨ه
، أو هـــــذا القـــــرار، أو يف التـــــهرب مـــــن )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و  )٢٠٠٦(

ــرارات    ــب القـــ ــة مبوجـــ ــدابري املفروضـــ  ٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨التـــ
  ، أو هذا القرار؛)٢٠١٣(

ودة يف أراضـيها     علـى كافـة الـدول أن تفـتش مجيـع الـشحنات املوجـ               ه أن يقرر  - ١٦  
العـابرة مــن أراضـيها الــيت مـصدرها مجهوريــة كوريـا الــشعبية الدميقراطيـة أو املتجهــة إليهــا،       أو
ــسَّ   أو ــيت توســطت فيهــا أو ي ــراد    ال ــة أو رعاياهــا أو أف ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري رهتا مجهوري
ر أساسـا معقـوال    كيانات يعملون بالنيابة عنهم، إذا كان لـدى الدولـة املعنيـة معلومـات تـوف                أو

ت توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها أو تـصديرها القـرارات              لالعتقاد بأن الشحنة تضم أصنافا حظـرَ      
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، أو هـــذا القـــرار، وذلـــك هبـــدف )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨
  ضمان التنفيذ الصارم لتلك األحكام؛

إذن بتفتــيش  رفــضت أي ســفينة الــسماح بتفتيــشها بعــد صــدور إذا أنــه يقــرر  - ١٧  
تلــك الــسفينة مــن جانــب دولــة العلــم، أو إذا رفــضت أي ســفينة ترفــع علــم مجهوريــة كوريــا   

، علـى  )٢٠٠٩ (١٨٧٤ مـن القـرار   ١٢الشعبية الدميقراطيـة اخلـضوع للتفتـيش عمـال بـالفقرة            
مجيــع الــدول أن تــرفض دخــول هــذه الــسفينة إىل موانئهــا، مــا مل يكــن هــذا الــدخول مطلوبــا    

فتيش، أو يف حاالت الطـوارئ أو يف حالـة عودهتـا إىل مينـاء املغـادرة األصـلي،                  إلجراء عملية ت  
 دولــة إبــالغ اللجنــة علــى الفــور يف حــال رفــض إحــدى الــسفن  كــل علــى هويقــرر كــذلك أنــ
  السماح بتفتيشها؛

 الدول إىل أن ترفض اإلذن ألي طائرة بـأن تقلـع مـن أراضـيها أو هتـبط                يدعو  - ١٨  
 إذا كانت لديها معلومات توفر أساسا معقـوال لالعتقـاد بـأن الطـائرة               فيها أو حتلق يف أجواءها    
 ١٧١٨تـــصدير مبوجـــب القـــرارات النقـــل أو البيـــع أو التوريـــد أو ال ةحتـــوي أصـــنافا حمظـــور

، أو هـــذا القـــرار، إال يف حـــاالت اهلبـــوط )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦(
  االضطراري؛

ــغ ا يطلــب  - ١٩   ــدول أن تبل ــع ال ــديها عــن     إىل مجي ــأي معلومــات متاحــة ل ــة ب للجن
حاالت نقل طائرات أو سفن تابعة جلمهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة إىل شـركات أخـرى                 

) ٢٠٠٦ (١٧١٨تكــون قــد أُجريــت مــن أجــل التــهرب مــن اجلــزاءات الــواردة يف القــرارات   
أو يف هــــذا القــــرار، أو يف انتــــهاك ألحكــــام هــــذه  ) ٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤ و

القرارات، مبا يف ذلك إعادة تسمية أو إعادة تسجيل طائرات أو سفن أو قطع حبريـة، ويطلـب        
  إىل اللجنة أن تعمم تلك املعلومات على نطاق واسع؛

 ١٧١٨مــن القــرار ) ب (٨و ) أ (٨ تني أن التــدابري املفروضــة يف الفقــريقــرر  - ٢٠  
ــا املدرجــة يف تــسري أيــضا علــى األصــناف واملــواد واملعــدات والــسلع   ) ٢٠٠٦( والتكنولوجي

  املرفق الثالث من هذا القرار؛
 إىل اللجنة بأن تستعرض وحتـدِّث األصـناف الـواردة يف القـوائم احملـددة                يوعز  - ٢١  

يف موعد أقصاه اثىن عشر شهرا من اختـاذ هـذا           ) ٢٠١٣ (٢٠٨٧من القرار   ) ب (٥يف الفقرة   
 املعلومـات حبلـول     تلـك حـديث   ت اللجنة ب  القرار وسنويا بعد ذلك، ويقرر أنه يف حال عدم قيام         

  ذلك الوقت، سيكمل اجمللس إجراءات التحديث يف غضون ثالثني يوما إضافية؛
أن متنع توريد أو بيع أو نقل أي صنف من األصـناف،            إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٢٢  

بصورة مباشرة أو غري مباشرة، انطالقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سـفن                
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أو طائرات حتمل علمها، وسواء كان منشؤها يف أراضيها أم ال، إىل مجهوريـة كوريـا الـشعبية                  
دولــة أن هــذه األصــناف ميكــن أن تــسهم يف بــرامج  إذا تَبــيَّن لل بــذلك،ويــأذن هلــا، الدميقراطيــة

ــسيارية، أو يف      ــصلة بالقــذائف الت ــة أو براجمهــا املت ــة النووي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري مجهوري
ــرارات    ــب القــــ ــورة مبوجــــ ــشطة حمظــــ  ٢٠٨٧ و) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨أنــــ

ــدابري املفروضــة مبوجــب القــ     )٢٠١٣( ــهرب مــن الت ــرار، أو يف الت  ١٧١٨رارات ، أو هــذا الق
، أو هــذا القــرار، ويــشري علــى اللجنــة بــأن )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦(

  تصدر مذكرة للمساعدة على التنفيذ تتعلق بتنفيذ هذا احلكم على حنو سليم؛
 ١٧١٨مـن القـرار     ‘ ٣’) أ (٨ مـن جديـد التـدابري املفروضـة يف الفقـرة             يؤكد  - ٢٣  

ــسلع الكمال ) ٢٠٠٦( ــة، ويوضــح أن مــصطلح  يف مــا يتعلــق بال ــة ”ي ــسلع الكمالي ، يــشمل “ال
  األصناف احملددة يف املرفق الرابع هلذا القرار، دون االقتصار عليها؛

ــززة علـــى املـــوظفني الدبلوماســـيني   يـــدعو  - ٢٤   ــة معـ  الـــدول إىل أن متـــارس مراقبـ
ــرامج         ــسامهة يف ب ــن امل ــراد م ــؤالء األف ــع ه ــة، هبــدف من ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري  جلمهوري
مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة النوويـــة أو براجمهـــا املتـــصلة بالقـــذائف التـــسيارية،         

) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ذلك مـن األنـشطة احملظـورة مبوجـب القـرارات             غري أو
، وهــذا القــرار، أو يف التــهرب مــن التــدابري املفروضــة مبوجــب القــرارات    )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و

  ، أو هذا القرار؛)٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨
 مجيــع الــدول إىل أن تقــدم تقريــرا إىل جملــس األمــن يف غــضون تــسعني  يــدعو  - ٢٥  

يوما من اختاذ هذا القرار، وبعد ذلك بناء على طلب اللجنة، عن التدابري امللموسة الـيت اختـذهتا              
ملنـشأ عمـال بـالقرار      من أجـل التنفيـذ الفعلـي ألحكـام هـذا القـرار، ويطلـب إىل فريـق اخلـرباء ا                    

، أن يواصــل جهــوده الراميــة إىل مــساعدة الــدول يف إعــداد وتقــدمي هــذه        )٢٠٠٩ (١٨٧٤
  التقارير يف حينها، وذلك بالتعاون مع سائر أفرقة رصد اجلزاءات التابعة لألمم املتحدة؛

 مجيع الدول إىل أن تقدم املعلومات املتاحـة لـديها بـشأن عـدم االمتثـال                 يدعو  - ٢٦  
، )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨بري املفروضــة يف القــرارات  للتــدا

  أو هذا القرار؛
 إىل اللجنة بأن تتصدى بفعالية النتـهاكات التـدابري املنـصوص عليهـا يف               يوعز  - ٢٧  

، وهــذا القــرار، ويــشري  )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨القــرارات 
ــا   ــراد وكيان ــد أف ــة بتحدي ــى اللجن ــرارات    عل ــدابري املفروضــة يف الق ت إضــافيني سيخــضعون للت

ــه جيــوز    )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ ــرر أن ــرار، ويق ، وهــذا الق
) هــ  (٨و ) د (٨للجنة أن حتدد أي أفـراد يف مـا يتعلـق بالتـدابري املنـصوص عليهـا يف الفقـرتني                  
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 املنــــصوص عليهــــا يف وأي كيانــــات يف مــــا يتعلــــق بالتــــدابري) ٢٠٠٦ (١٧١٨مــــن القــــرار 
يـــسامهون يف بـــرامج مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية ) ٢٠٠٦ (١٧١٨مـــن القـــرار ) د( ٨ الفقـــرة

الدميقراطية النووية أو براجمها املتصلة بالقذائف التسيارية، أو غـري ذلـك مـن األنـشطة احملظـورة                  
، أو هــــــذا )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨مبوجــــــب القــــــرارات 

 ١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ يف التــهرب مــن التــدابري املفروضــة مبوجــب القــرارات  القــرار، أو
  ، أو هذا القرار؛)٢٠١٣ (٢٠٨٧ و) ٢٠٠٩(

 ١٧١٨ مـن القـرار      ١٢ أن واليـة اللجنـة، علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة                يقرر  - ٢٨  
  ويف هذا القرار؛) ٢٠٠٩ (١٨٧٤، تسري أيضا على التدابري املفروضة يف القرار )٢٠٠٦(

 ١٨٧٤ مــن القــرار ٢٦ إىل فريــق اخلــرباء املنــشأ عمــال بأحكــام الفقــرة يــشري  - ٢٩  
، والعامل بتوجيه من اللجنة، إلجنـاز املهـام املنـصوص عليهـا يف تلـك الفقـرة، ويقـرر                    )٢٠٠٩(

ــىت    ــق حـ ــة الفريـ ــدد واليـ ــسان٧أن ميـ ــل / نيـ ــالقرار  ٢٠١٤أبريـ ــددة بـ ــصيغتها اجملـ  ٢٠٥٠، بـ
ه الوالية يف ما يتعلق بالتدابري املفروضة يف هذا القـرار،           ، ويقرر كذلك أن تسري هذ     )٢٠١٢(

ويعرب عن اعتزامه استعراض الوالية واختاذ اإلجـراءات املناسـبة يف مـا يتعلـق بتمديـد آخـر يف                    
موعد أقصاه اثىن عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اختـاذ هـذا القـرار، ويطلـب إىل األمـني العـام أن            

اء علـى األكثـر وأن يتخـذ التـدابري اإلداريـة الالزمـة يف هـذا        ينشئ فريقـا يتـألف مـن مثانيـة خـرب      
  الصدد، ويطلب إىل اللجنة أن تعدل جدول تقدمي تقارير الفريق، بالتشاور مع الفريق؛

 أمهيـــة أن تتخـــذ مجيـــع الـــدول، مبـــا فيهـــا مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية   يؤكـــد  - ٣٠  
لبـــة بإيعــاز مـــن مجهوريـــة كوريـــا  الدميقراطيــة، التـــدابري الالزمـــة لكفالــة عـــدم تقـــدمي أي مطا  

ــشعبية،      ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــان يف مجهوري ــشعبية، أو مــن أي شــخص أو كي ــة ال الدميقراطي
ــرارات         أو ــا يف الق ــصوص عليه ــدابري املن ــات حمــددين للخــضوع للت ــن أي أشــخاص أو كيان م

ــرار، أو مـــــن أي   )٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ ، أو هـــــذا القـــ
 مبطالبة نيابة عـن هـذا الـشخص أو الكيـان أو ملنفعتـهما، فيمـا يتـصل بـأي عقـد                       شخص يتقدم 

ــرارات       أو ــرار أو الق ــدابري املفروضــة مبوجــب هــذا الق ــذمها الت صــفقة أخــرى حالــت دون تنفي
  السابقة؛
 )٢٠٠٦ (١٧١٨ علـــى أن التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب القـــرارات     يـــشدد  - ٣١  

رار ال ُيقـصد أن تترتـب عليهـا آثـار ضـارة             وهذا القـ  ) ٢٠١٣ (٢٠٨٧و  ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤ و
  من الناحية اإلنسانية على السكان املدنيني جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛
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‘ ٣’) أ (٨ علـى مجيـع الـدول األعـضاء أن متتثـل ألحكـام الفقـرتني                 ه أن يؤكد  - ٣٢  
 املوجـودة يف    دون اإلخالل بأنشطة البعثات الدبلوماسية    ) ٢٠٠٦ (١٧١٨من القرار   ) د (٨ و

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عمال باتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية؛
 عــن التزامــه بالتوصــل إىل حــل ســلمي ودبلوماســي وسياســي للحالــة،  يعــرب  - ٣٣  

ويرحــب بــاجلهود الــيت يبــذهلا أعــضاء اجمللــس وكــذلك دول أخــرى لتيــسري إجيــاد حــل ســلمي   
  متناع عن أي إجراءات قد تفضي إىل تفاقم التوترات؛وشامل عن طريق احلوار واال

ــد  - ٣٤   ــدعو إىل    يؤكـ ــراف، ويـ ــسداسية األطـ ــات الـ ــده للمحادثـ ــد تأييـ ــن جديـ  مـ
ــذ الكامــل        ــع املــشاركني فيهــا علــى تكثيــف جهــودهم مــن أجــل التنفي اســتئنافها، وحيــث مجي

ــؤرخ     ــشترك امل ــان امل ــسريع للبي ــول١٩وال ــبتمرب / أيل ــاد   ٢٠٠٥س ــن االحت ــصادر ع الروســي  ال
ومجهورية كوريا ومجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة والـصني والواليـات املتحـدة واليابـان،                 
وذلــك بغيــة جتريــد شــبه اجلزيــرة الكوريــة مــن الــسالح النــووي علــى حنــو ميكــن التحقــق منــه    
وبالوســائل الــسلمية وبغيــة صــون الــسالم واالســتقرار يف شــبه اجلزيــرة الكوريــة ويف مشــال          

  آسيا؛ شرق
 تأكيد أمهية صون السالم واالستقرار يف شبه اجلزيرة الكورية ويف مشـال             يعيد  - ٣٥  

  شرق آسيا عموما؛
ــد  - ٣٦   ــد     يؤكـ ــة قيـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــصرفات مجهوريـ ــُيبقي تـ ــه سـ  أنـ

االســتعراض املــستمر وأنــه علــى اســتعداد لتعزيــز التــدابري أو تعديلــها أو تعليقهــا أو رفعهــا،          
ليه احلاجة، يف ضوء امتثـال مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، ويعـرب عـن                  تدعو إ  حسبما

عزمه، يف هذا الصدد، على اختـاذ تـدابري مهمـة أخـرى يف حـال قيـام مجهوريـة كوريـا الـشعبية                        
  الدميقراطية بعملية إطالق أو جتربة نووية أخرى؛

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٣٧  
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  املرفق األول
  جتميد األصول/ السفرحظر    

  
  شونغ نامتيون   -  ١  

املمثــــل الرئيــــسي ملؤســــسة كوريــــا التجاريــــة لتطــــوير التعــــدين  : الوصــــف  )أ(  
، وهـي أهـم     ٢٠٠٩أبريـل   / حددت اللجنـة مؤسـسة كوميـد يف نيـسان          وقد). كوميد مؤسسة(

ــذائف          ــة بالق ــدات املرتبط ــسلع واملع ــسية لل ــصدرة الرئي ــة امل ــلحة واجله ــارة األس مؤســسات جت
  .تسيارية واألسلحة التقليدية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةال
  

  كو تشول تشايي  -  ٢  
ــة لتطــوير التعــدين     : الوصــف  )أ(   ــا التجاري ــل الرئيــسي ملؤســسة كوري نائــب املمث

، وهـي أهـم     ٢٠٠٩أبريـل   /حددت اللجنـة مؤسـسة كوميـد يف نيـسان         وقد  ). مؤسسة كوميد (
ــة املــ     ــلحة واجله ــارة األس ــذائف     مؤســسات جت ــة بالق ــدات املرتبط ــسلع واملع ــسية لل صدرة الرئي

  .التسيارية واألسلحة التقليدية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  

  تشول -  مون تشونغ  -  ٣  
تـــشول هـــو أحـــد مـــسؤويل مـــصرف تانتـــشون    - مـــون تـــشونغ: الوصـــف  )أ(  
ف تانتـشون يف    وحـددت اللجنـة مـصر     . وقد يسَّـر بصفته هذه معـامالت للمـصرف       . التجاري
 باعتبـاره الكيـان املـايل الرئيـسي يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                  ٢٠٠٩أبريـل   /نيسان

ما يتعلق مببيعـات األسـلحة التقليديـة، والقـذائف التـسيارية، والـسلع املرتبطـة بتجميـع تلـك               يف
  .األسلحة وصنعها
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  املرفق الثاين
  جتميد األصول    

  
  لعلوم الطبيعيةاألكادميية الثانية ل  -  ١  

األكادميية الثانية للعلوم الطبيعية منظمة وطنية مـسؤولة عـن البحـث            : الوصف  )أ(  
والتطوير يف جمال نظم األسلحة املتطورة يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك                   

دا مــن وتــستخدم األكادمييــة الثانيــة للعلــوم الطبيعيــة عــد. القــذائف واحتمــاال األســلحة النوويــة
ــا واملعــدات واملعلومــات مــن اخلــارج، منــها      املنظمــات التابعــة هلــا للحــصول علــى التكنولوجي

ا يف بـرامج مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة املتعلقـة       عماهلالشركة التجاريـة لتـانغون، السـت    
 وقد حددت اللجنـة الـشركة التجاريـة لتـانغون يف      . بالقذائف واحتماال برامج األسلحة النووية    

، وهــي املــسؤولة أساســا عــن شــراء الــسلع والتكنولوجيــات الالزمــة لــدعم  ٢٠٠٩يوليــه /متــوز
برامج مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للبحث والتطوير يف جمال الدفاع، مبـا يف ذلـك علـى             
سبيل املثال ال احلصر، برامج أسلحة الـدمار الـشامل ونظـم اإليـصال ومـشترياهتا، ومبـا يـشمل                    

ــواد ا ــصلة      امل ــددة األطــراف ذات ال ــة املتع ــة أو احملظــورة مبوجــب أنظمــة املراقب خلاضــعة للمراقب
  .باملوضوع
تـشايون كواهـاكوون؛     ٢ األكادميية الثانية للعلـوم الطبيعيـة؛ وتـشي       : األلقاب  )ب(  

وون؛ وأكادمييـة الـدفاع الـوطين؛ وكوكبـانغ      - وأكادميية العلـوم الطبيعيـة؛ وتـشايون كواهـاك       
  ؛ ومعهد البحوث لألكادميية الثانية للعلوم الطبيعية؛ وسانسريوون - كواهاك
  بيونغ يانغ، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية: املكان  )ج(  

  
  الشركة الكورية السترياد املعدات املعقدة  -  ٢  

مؤسسة ريونبونغ الكورية العامة هي الشركة األم للشركة الكوريـة       : الوصف  )أ(  
أبريـل  /وقد حددت اللجنة شركة ريونبونغ الكورية العامة يف نيـسان         . عقدةالسترياد املعدات امل  

، وهــي مؤســسة اندماجيــة متخصــصة يف اقتنــاء الــصناعات الدفاعيــة جلمهوريــة كوريــا  ٢٠٠٩
  .الشعبية الدميقراطية، ودعم مبيعات هذا البلد ذات الصلة باجملال العسكري

 بيونـغ يـانغ، مجهوريـة كوريـا         دونـغ، مقاطعـة بوثونغـانغ،      - راكوون: املكان  )ب(  
  .الشعبية الدميقراطية



S/RES/2094 (2013)
 

12 13-25304 
 

  املرفق الثالث
  األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيا    

  
  املواد النووية    

  
  مواد التشحيم املشبعة بالفلور  -  ١  

ــسة       •   ــغ واآلالت الكاب ــضخات التفري ــل م ــشحيم حمام ــتخدامها يف ت ــسم . ميكــن اس وتت
غط البخاري، وهـي مقاومـة لـسادس فلوريـد اليورانيـوم،            بدرجة متدنية من حيث الض    

وهو مركب اليورانيوم الغازي املستخدم يف عملية الطرد املركزي الغازي، وتـستخدم          
  .لضخ الفلورين

  الصمامات العدمية التسرب املقاومة للتآكل بفعل سادس فلوريد اليورانيوم  -  ٢  
ثـل منـشـآت جهـاز الطـرد املركـزي          م(ميكن استخدامها يف مرافق ختـصيب اليورانيـوم           •  

ــشار الغــازي  ــوم، املركــب    )الغــازي واالنت ــد اليوراني ــاج ســادس فلوري ، ويف مرافــق إنت
ــة الطــرد املركــزي الغــازي، ويف مرافــق صــنع الوقــود ويف      الغــازي املــستخدم يف عملي

  .مرافق معاجلة التريتيوم
  

  أصناف القذائف    
تقتصر على أنـواع الفـوالذ املقـاوم حلمـض           - أنواع خاصة من الفوالذ املقاوم للتآكل       - ١

ز النتريك املدخِّن األمحر املثبَّط أو محض النتريك، مثل الفوالذ املزدوج غري القابل للصدأ املركَّـ               
  .بالنيتروجني

مثــــل الكتــــل (املــــواد اخلزفيــــة املركبــــة الــــصلبة شــــديدة املقاومــــة للحــــرارة العاليــــة   - ٢
  : التاليةعوامل الشكلمن عامل من أي ) ائكاألسطوانات أو األنابيب أو السب أو

 ملمتـرا   ٥٠ ملمتـرا أو أكثـر ويبلـغ طوهلـا           ١٢٠األسطوانات اليت يبلغ قطرها       )أ(  
   أوأو أكثر؛
 ملمتـرا أو أكثـر ويبلـغ مسـك جـدارها            ٦٥األنابيب اليت يبلغ قطرها الـداخلي         )ب(  

   ملمترا أو أكثر؛ أو٥٠ ملمترا أو أكثر ويبلغ طوهلا ٢٥
  . ملمترا أو أكثر٥٠ x ملمترا ١٢٠ x ملمترا ١٢٠لكتل اليت يبلغ حجمها ا  )ج(  

  .الصمامات اليت ُتشغَّل بطريقة الدفع الصاروخي  - ٣
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ــة       - ٤ ــة الــيت ميكــن اســتخدامها يف األنفــاق الرحيي ــاس واملراقب ــوازن  (معــدات القي ــاس الت قي
  ).واجملرى احلراري، ومراقبة الدفق

  .بريكلورات الصوديوم  - ٥
  

  ائمة األسلحة الكيميائيةق    
ها معدل التـدفق األقـصى لـديها يف مـا يفـوق             مضخات التفريغ اليت حددت جهة صنعِ       - ١

، واحلاويـات   )يف إطار ظروف درجة احلرارة والضغط املعيـاريني       (مترا مكعبا واحدا يف الساعة      
دوارة، ، وبطانــات احلاويــات املــشكلة مقــدَّماً، والعنفــات، واألعــضاء الــ   )أجــسام املــضخات (

وفوهات املضخات النافورية املصممة لتلك املضخات، اليت تكون فيها كل األسـطح املالمـسة              
  .بصورة مباشرة للمواد الكيميائية اليت يتم معاجلتها مصنوعة من مواد خاضعة للمراقبة
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  املرفق الرابع
  السلع الكمالية    

  : اجملوهرات  - ١
  ؛اجملوهرات املزينة باللؤلؤ  )أ(  
  ؛رواهاجل  )ب(  
ــة     )ج(   ــبه الكرميـ ــة وشـ ــار الكرميـ ــاس وا (األحجـ ــك املـ ــا يف ذلـ ــاقوت األزرق مبـ ليـ

  ؛)والياقوت والزمرد
  .اجملوهرات املصنوعة من معدن نفيس أو من معادن مكسوة مبعدن نفيس  )د(  

  :األصناف املستخدمة يف النقل، على النحو التايل  - ٢
  ؛اليخوت  )أ(  
السيارات وغريها من املركبـات اآلليـة       : الفاخرة) واملركبات اآللية (السيارات    )ب(  

، مبـــا يف ذلـــك الـــسيارات مـــن طـــراز  )مـــن غـــري النقـــل العـــام(املـــستخدمة لنقـــل األشـــخاص 
  ؛واغون ستيشن

  .سيارات السباق  )ج(  
  


	القرار 2094 (2013) 
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 2932، المعقودة في 7 آذار/مارس 2013 
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 825 (1993)، والقرار 1540 (2004)، والقرار 1695 (2006)، والقرار 1718 (2006)، والقرار 1874 (2009)، والقرار 1887 (2009)، والقرار 2087 (2013)، وإلى البيانات الصادرة عن رئيسه المؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (S/PRST/2006/41) و 13 نيسان/أبريل 2009 (S/PRST/2009/7) و 16 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/13)،
	وإذ يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وكذلك وسائل إيصالها، يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين،
	وإذ يشدد مرة أخرى على أهمية استجابة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للشواغل الأمنية والإنسانية الأخرى للمجتمع الدولي،
	وإذ يعرب عن أشد القلق إزاء التجربة النووية التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 12 شباط/فبراير 2013 (بالتوقيت المحلي) في انتهاك للقرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وإزاء التحدي الذي تشكله هذه التجربة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وللجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والخطر الذي تمثله على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها،
	وإذ يساوره القلق من أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تسيء استخدام الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
	وإذ يرحب بالتوصية 7 الجديدة المقدمة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في ما يتعلق بالجزاءات المالية المحددة الهدف المتصلة بالانتشار، ويحث الدول الأعضاء على أن تطبق المذكرة التفسيرية للتوصية 7 الصادرة عن فرقة العمل وما يتصل بها من ورقات توجيهية من أجل التنفيذ الفعال للجزاءات المالية المحددة الهدف المتصلة بالانتشار،
	وإذ يعرب عن بالغ قلقه من أن الأنشطة الجارية النووية والمتصلة بالقذائف التسيارية التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تتسبب مرة أخرى في زيادة التوتر في المنطقة وخارجها، وإذ يقرر أنه ما زال ثمة تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يتخذ تدابير بموجب المادة 41 من الميثاق،
	1 - يدين بأقوى العبارات التجربة النووية التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 12 شباط/فبراير 2013 (بالتوقيت المحلي) في انتهاك وتجاهل سافر لقرارات المجلس ذات الصلة بالموضوع؛
	2 - يقرر أنه على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ألا تقوم بأي عملية من عمليات الإطلاق الأخرى التي تستخدم تكنولوجيا القذائف التسيارية أو بتجارب نووية أو أي شكل آخر من أشكال الاستفزاز؛
	3 - يطالب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتراجع فورا عن إعلان انسحابها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
	4 - يطالب كذلك بعودة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في وقت مبكر إلى الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مراعاة حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويشدد على ضرورة استمرار تقيد كافة الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتزاماتها التعاهدية؛
	5 - يدين جميع الأنشطة النووية الجارية التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، ويلاحظ أن جميع هذه الأنشطة تشكل انتهاكا للقرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، ويؤكد من جديد قراره أن على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تتخلى عن جميع الأسلحة النووية والبرامج النووية الحالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، وأن توقف فورا جميع الأنشطة المتصلة بذلك، وأن تتصرف متقيدة تماماً بالالتزامات المنطبقة على الأطراف بموجب معاهدة عدم الانتشار وأحكام وشروط اتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA INFCIRC/403)؛
	6 - يعيد تأكيد قراره أن على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تتخلى عن جميع برامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية الحالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه؛
	7 - يؤكد من جديد أن التدابير المفروضة في الفقرة 8 (ج) من القرار 1718 (2006) تسري على الأصناف المحظورة بموجب الفقرتين 8 (أ) ’1‘ و 8 (أ) ’2‘ من القرار 1718 (2006) والفقرتين 9 و 10 من القرار 1874 (2009)، ويقرر أن التدابير المفروضة في الفقرة 8 (ج) من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على الفقرتين 20 و 22 من هذا القرار، ويشير إلى أن هذه التدابير تسري أيضا على السمسرة أو غيرها من خدمات الوساطة، بما في ذلك عند الترتيب لتوفير الأصناف المحظورة أو صيانتها أو استخدامها في دول أخرى أو توريدها أو بيعها أو نقلها إلى دول أخرى أو استيرادها منها؛
	8 - يقرر كذلك أن التدابير المبينة في الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على الأشخاص المدرجة أسماؤهم والكيانات المدرجة أسماؤها في المرفقين الأول والثاني لهذا القرار وعلى أي أشخاص أو كيانات يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها، بما في ذلك بوسائل غير مشروعة، ويقرر كذلك أن التدابير المبينة في الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006) تسري على أي أفراد أو كيانات يتصرفون بالنيابة عن الأفراد والكيانات الذين سبق تحديدهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها، بما في ذلك بالطرق غير المشروعة؛
	9 - يقرر أن التدابير المحددة في الفقرة 8 (هـ) من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار وعلى الأفراد الذين يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم؛
	10 - يقرر أن التدابير المحددة في الفقرة 8 (هـ) من القرار 1718 (2006) والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 10 من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على أي فرد يتبيَّن لدولة أنه يعمل لحساب فرد أو كيان من الأفراد والكيانات المحددين أو بتوجيه منه أو فرد أو كيان يساعد على التهرب من الجزاءات أو على انتهاك أحكام القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار، ويقرر كذلك أنه، إذا كان هذا الفرد من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تقوم الدول بطرد ذلك الفرد من أراضيها لغرض إعادته إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما يتسق مع القوانين الوطنية والدولية السارية، ما لم يكن وجود ذلك الفرد مطلوبا من أجل تنفيذ عملية قضائية أو حصرا لأغراض طبية أو متصلة بالسلامة أو غيرها من الأغراض الإنسانية، على ألا يعوق ما ورد في هذه الفقرة مرور ممثلي حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للوصول إلى مقر الأمم المتحدة للقيام بأعمال تتعلق بالأمم المتحدة؛
	11 - يقرر أنه على الدول الأعضاء، إضافة إلى تنفيذ التزاماتها عملا بالفقرتين 8 (د) و (هـ) من القرار 1718 (2006)، أن تمنع تقديم الخدمات المالية أو نقل أي أصول أو موارد مالية أخرى، بما في ذلك المبالغ النقدية الضخمة، عبر أراضيها أو منها، أو إلى رعاياها أو إلى الكيانات المنظمة بموجب قوانينها (بما في ذلك فروعها بالخارج) أو الأشخاص أو المؤسسات المالية الموجودة في أراضيها أو عن طريقهم، مما يمكن أن يسهم في البرامج النووية أو البرامج المتصلة بالقذائف التسيارية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية، أو غير ذلك من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، بما في ذلك بتجميد أي أصول أو موارد مالية أو غيرها من الأصول والموارد الموجودة في أراضيها أو التي تدخل فيما بعد إلى أراضيها، أو التي تخضع لولايتها أو تصبح فيما بعد خاضعة لولايتها، أو التي ترتبط بهذه البرامج أو الأنشطة وتطبيق رصد معزز من أجل منع جميع هذه المعاملات وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية؛
	12 - يدعو الدول إلى أن تتخذ التدابير المناسبة كي تحظر افتتاح فروع أو مكاتب تابعة أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أراضيها، ويدعو الدول الأعضاء أيضا إلى حظر دخول مصارف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها أو الحصول على مصلحة ملكية فيها أو إقامة أو تعهُّد علاقات مراسلة معها من أجل منع التزويد بالخدمات المالية، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الأنشطة يمكن أن تسهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو المتصلة بالقذائف التسيارية، أو في غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار؛
	13 - يدعو الدول إلى أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحظر قيام المؤسسات المالية الموجودة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها بفتح مكاتب تمثيل أو مكاتب تابعة أو حسابات مصرفية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات المالية يمكن أن تسهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو المتصلة بالقذائف التسيارية، وفي غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار؛
	14 - يعرب عن القلق من أن تحويلات المبالغ النقدية الضخمة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد تستخدم في التهرب من التدابير المفروضة في القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار، ويوضح أن على جميع الدول أن تطبق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 11 من هذا القرار على التحويلات النقدية، بما في ذلك عن طريق حاملي النقدية العابرين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنها، وذلك لكفالة ألا تسهم تحويلات المبالغ النقدية الضخمة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في برامجها النووية أو برامجها المتصلة بالقذائف التسيارية، أو غير ذلك من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار؛
	15 - يقرر أنه على جميع الدول الأعضاء عدم تقديم الدعم المالي من القطاع العام للتبادل التجاري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (بما في ذلك منح ائتمانات أو ضمانات أو تأمينات التصدير لرعاياها أو لكيانات تعمل في هذا المجال) حيثما قد يسهم هذا الدعم المالي في برامج أو أنشطة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتصلة بالأسلحة النووية أو بالقذائف التسيارية أو غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار؛
	16 - يقرر أنه على كافة الدول أن تفتش جميع الشحنات الموجودة في أراضيها أو العابرة من أراضيها التي مصدرها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المتجهة إليها، أو التي توسطت فيها أو يسَّرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو رعاياها أو أفراد أو كيانات يعملون بالنيابة عنهم، إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الشحنة تضم أصنافا حظرَت توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، وذلك بهدف ضمان التنفيذ الصارم لتلك الأحكام؛
	17 - يقرر أنه إذا رفضت أي سفينة السماح بتفتيشها بعد صدور إذن بتفتيش تلك السفينة من جانب دولة العلم، أو إذا رفضت أي سفينة ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الخضوع للتفتيش عملا بالفقرة 12 من القرار 1874 (2009)، على جميع الدول أن ترفض دخول هذه السفينة إلى موانئها، ما لم يكن هذا الدخول مطلوبا لإجراء عملية تفتيش، أو في حالات الطوارئ أو في حالة عودتها إلى ميناء المغادرة الأصلي، ويقرر كذلك أنه على كل دولة إبلاغ اللجنة على الفور في حال رفض إحدى السفن السماح بتفتيشها؛
	18 - يدعو الدول إلى أن ترفض الإذن لأي طائرة بأن تقلع من أراضيها أو تهبط فيها أو تحلق في أجواءها إذا كانت لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الطائرة تحوي أصنافا محظورة التوريد أو البيع أو النقل أو التصدير بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، إلا في حالات الهبوط الاضطراري؛
	19 - يطلب إلى جميع الدول أن تبلغ اللجنة بأي معلومات متاحة لديها عن حالات نقل طائرات أو سفن تابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى شركات أخرى تكون قد أُجريت من أجل التهرب من الجزاءات الواردة في القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013) أو في هذا القرار، أو في انتهاك لأحكام هذه القرارات، بما في ذلك إعادة تسمية أو إعادة تسجيل طائرات أو سفن أو قطع بحرية، ويطلب إلى اللجنة أن تعمم تلك المعلومات على نطاق واسع؛
	20 - يقرر أن التدابير المفروضة في الفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المدرجة في المرفق الثالث من هذا القرار؛
	21 - يوعز إلى اللجنة بأن تستعرض وتحدِّث الأصناف الواردة في القوائم المحددة في الفقرة 5 (ب) من القرار 2087 (2013) في موعد أقصاه اثنى عشر شهرا من اتخاذ هذا القرار وسنويا بعد ذلك، ويقرر أنه في حال عدم قيام اللجنة بتحديث تلك المعلومات بحلول ذلك الوقت، سيكمل المجلس إجراءات التحديث في غضون ثلاثين يوما إضافية؛
	22 - يدعو جميع الدول إلى أن تمنع توريد أو بيع أو نقل أي صنف من الأصناف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، وسواء كان منشؤها في أراضيها أم لا، إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويأذن لها بذلك، إذا تبَيَّن للدولة أن هذه الأصناف يمكن أن تسهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو برامجها المتصلة بالقذائف التسيارية، أو في أنشطة محظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، ويشير على اللجنة بأن تصدر مذكرة للمساعدة على التنفيذ تتعلق بتنفيذ هذا الحكم على نحو سليم؛
	23 - يؤكد من جديد التدابير المفروضة في الفقرة 8 (أ) ’3‘ من القرار 1718 (2006) في ما يتعلق بالسلع الكمالية، ويوضح أن مصطلح ”السلع الكمالية“، يشمل الأصناف المحددة في المرفق الرابع لهذا القرار، دون الاقتصار عليها؛
	24 - يدعو الدول إلى أن تمارس مراقبة معززة على الموظفين الدبلوماسيين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بهدف منع هؤلاء الأفراد من المساهمة في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو برامجها المتصلة بالقذائف التسيارية، أو غير ذلك من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار؛
	25 - يدعو جميع الدول إلى أن تقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون تسعين يوما من اتخاذ هذا القرار، وبعد ذلك بناء على طلب اللجنة، عن التدابير الملموسة التي اتخذتها من أجل التنفيذ الفعلي لأحكام هذا القرار، ويطلب إلى فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1874 (2009)، أن يواصل جهوده الرامية إلى مساعدة الدول في إعداد وتقديم هذه التقارير في حينها، وذلك بالتعاون مع سائر أفرقة رصد الجزاءات التابعة للأمم المتحدة؛
	26 - يدعو جميع الدول إلى أن تقدم المعلومات المتاحة لديها بشأن عدم الامتثال للتدابير المفروضة في القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار؛
	27 - يوعز إلى اللجنة بأن تتصدى بفعالية لانتهاكات التدابير المنصوص عليها في القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار، ويشير على اللجنة بتحديد أفراد وكيانات إضافيين سيخضعون للتدابير المفروضة في القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار، ويقرر أنه يجوز للجنة أن تحدد أي أفراد في ما يتعلق بالتدابير المنصوص عليها في الفقرتين 8 (د) و 8 (هـ) من القرار 1718 (2006) وأي كيانات في ما يتعلق بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006) يساهمون في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو برامجها المتصلة بالقذائف التسيارية، أو غير ذلك من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار؛
	28 - يقرر أن ولاية اللجنة، على النحو المحدد في الفقرة 12 من القرار 1718 (2006)، تسري أيضا على التدابير المفروضة في القرار 1874 (2009) وفي هذا القرار؛
	29 - يشير إلى فريق الخبراء المنشأ عملا بأحكام الفقرة 26 من القرار 1874 (2009)، والعامل بتوجيه من اللجنة، لإنجاز المهام المنصوص عليها في تلك الفقرة، ويقرر أن يمدد ولاية الفريق حتى 7 نيسان/أبريل 2014، بصيغتها المجددة بالقرار 2050 (2012)، ويقرر كذلك أن تسري هذه الولاية في ما يتعلق بالتدابير المفروضة في هذا القرار، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بتمديد آخر في موعد أقصاه اثنى عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويطلب إلى الأمين العام أن ينشئ فريقا يتألف من ثمانية خبراء على الأكثر وأن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة في هذا الصدد، ويطلب إلى اللجنة أن تعدل جدول تقديم تقارير الفريق، بالتشاور مع الفريق؛
	30 - يؤكد أهمية أن تتخذ جميع الدول، بما فيها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التدابير اللازمة لكفالة عدم تقديم أي مطالبة بإيعاز من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أو من أي شخص أو كيان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أو من أي أشخاص أو كيانات محددين للخضوع للتدابير المنصوص عليها في القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو من أي شخص يتقدم بمطالبة نيابة عن هذا الشخص أو الكيان أو لمنفعتهما، فيما يتصل بأي عقد أو صفقة أخرى حالت دون تنفيذهما التدابير المفروضة بموجب هذا القرار أو القرارات السابقة؛
	31 - يشدد على أن التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013) وهذا القرار لا يُقصد أن تترتب عليها آثار ضارة من الناحية الإنسانية على السكان المدنيين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
	32 - يؤكد أنه على جميع الدول الأعضاء أن تمتثل لأحكام الفقرتين 8 (أ) ’3‘ و 8 (د) من القرار 1718 (2006) دون الإخلال بأنشطة البعثات الدبلوماسية الموجودة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عملا باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
	33 - يعرب عن التزامه بالتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للحالة، ويرحب بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس وكذلك دول أخرى لتيسير إيجاد حل سلمي وشامل عن طريق الحوار والامتناع عن أي إجراءات قد تفضي إلى تفاقم التوترات؛
	34 - يؤكد من جديد تأييده للمحادثات السداسية الأطراف، ويدعو إلى استئنافها، ويحث جميع المشاركين فيها على تكثيف جهودهم من أجل التنفيذ الكامل والسريع للبيان المشترك المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2005 الصادر عن الاتحاد الروسي وجمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والصين والولايات المتحدة واليابان، وذلك بغية تجريد شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي على نحو يمكن التحقق منه وبالوسائل السلمية وبغية صون السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا؛
	35 - يعيد تأكيد أهمية صون السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا عموما؛
	36 - يؤكد أنه سيُبقي تصرفات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قيد الاستعراض المستمر وأنه على استعداد لتعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة، في ضوء امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعرب عن عزمه، في هذا الصدد، على اتخاذ تدابير مهمة أخرى في حال قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بعملية إطلاق أو تجربة نووية أخرى؛
	37 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
	المرفق الأول
	حظر السفر/تجميد الأصول
	1 - يون تشونغ نام

	(أ) الوصف: الممثل الرئيسي لمؤسسة كوريا التجارية لتطوير التعدين (مؤسسة كوميد). وقد حددت اللجنة مؤسسة كوميد في نيسان/أبريل 2009، وهي أهم مؤسسات تجارة الأسلحة والجهة المصدرة الرئيسية للسلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسيارية والأسلحة التقليدية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	2 - كو تشول تشايي

	(أ) الوصف: نائب الممثل الرئيسي لمؤسسة كوريا التجارية لتطوير التعدين (مؤسسة كوميد). وقد حددت اللجنة مؤسسة كوميد في نيسان/أبريل 2009، وهي أهم مؤسسات تجارة الأسلحة والجهة المصدرة الرئيسية للسلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسيارية والأسلحة التقليدية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	3 - مون تشونغ - تشول

	(أ) الوصف: مون تشونغ - تشول هو أحد مسؤولي مصرف تانتشون التجاري. وقد يسَّـر بصفته هذه معاملات للمصرف. وحددت اللجنة مصرف تانتشون في نيسان/أبريل 2009 باعتباره الكيان المالي الرئيسي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة التقليدية، والقذائف التسيارية، والسلع المرتبطة بتجميع تلك الأسلحة وصنعها.
	المرفق الثاني
	تجميد الأصول
	1 - الأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية

	(أ) الوصف: الأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية منظمة وطنية مسؤولة عن البحث والتطوير في مجال نظم الأسلحة المتطورة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك القذائف واحتمالا الأسلحة النووية. وتستخدم الأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية عددا من المنظمات التابعة لها للحصول على التكنولوجيا والمعدات والمعلومات من الخارج، منها الشركة التجارية لتانغون، لاستعمالها في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بالقذائف واحتمالا برامج الأسلحة النووية. وقد حددت اللجنة الشركة التجارية لتانغون في تموز/يوليه 2009، وهي المسؤولة أساسا عن شراء السلع والتكنولوجيات اللازمة لدعم برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للبحث والتطوير في مجال الدفاع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، برامج أسلحة الدمار الشامل ونظم الإيصال ومشترياتها، وبما يشمل المواد الخاضعة للمراقبة أو المحظورة بموجب أنظمة المراقبة المتعددة الأطراف ذات الصلة بالموضوع.
	(ب) الألقاب: الأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية؛ وتشي 2 تشايون كواهاكوون؛ وأكاديمية العلوم الطبيعية؛ وتشايون كواهاك - وون؛ وأكاديمية الدفاع الوطني؛ وكوكبانغ كواهاك - وون؛ ومعهد البحوث للأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية؛ وسانسري
	(ج) المكان: بيونغ يانغ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	2 - الشركة الكورية لاستيراد المعدات المعقدة

	(أ) الوصف: مؤسسة ريونبونغ الكورية العامة هي الشركة الأم للشركة الكورية لاستيراد المعدات المعقدة. وقد حددت اللجنة شركة ريونبونغ الكورية العامة في نيسان/أبريل 2009، وهي مؤسسة اندماجية متخصصة في اقتناء الصناعات الدفاعية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ودعم مبيعات هذا البلد ذات الصلة بالمجال العسكري.
	(ب) المكان: راكوون - دونغ، مقاطعة بوثونغانغ، بيونغ يانغ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	المرفق الثالث
	الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا
	المواد النووية
	1 - مواد التشحيم المشبعة بالفلور

	• يمكن استخدامها في تشحيم محامل مضخات التفريغ والآلات الكابسة. وتتسم بدرجة متدنية من حيث الضغط البخاري، وهي مقاومة لسادس فلوريد اليورانيوم، وهو مركب اليورانيوم الغازي المستخدم في عملية الطرد المركزي الغازي، وتستخدم لضخ الفلورين.
	2 - الصمامات العديمة التسرب المقاومة للتآكل بفعل سادس فلوريد اليورانيوم

	• يمكن استخدامها في مرافق تخصيب اليورانيوم (مثل منشـآت جهاز الطرد المركزي الغازي والانتشار الغازي)، وفي مرافق إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم، المركب الغازي المستخدم في عملية الطرد المركزي الغازي، وفي مرافق صنع الوقود وفي مرافق معالجة التريتيوم.
	أصناف القذائف

	1 - أنواع خاصة من الفولاذ المقاوم للتآكل - تقتصر على أنواع الفولاذ المقاوم لحمض النتريك المدخِّن الأحمر المثبَّط أو حمض النتريك، مثل الفولاذ المزدوج غير القابل للصدأ المركَّز بالنيتروجين.
	2 - المواد الخزفية المركبة الصلبة شديدة المقاومة للحرارة العالية (مثل الكتل أو الأسطوانات أو الأنابيب أو السبائك) من أي عامل من عوامل الشكل التالية:
	(أ) الأسطوانات التي يبلغ قطرها 120 ملمترا أو أكثر ويبلغ طولها 50 ملمترا أو أكثر؛ أو
	(ب) الأنابيب التي يبلغ قطرها الداخلي 65 ملمترا أو أكثر ويبلغ سمك جدارها 25 ملمترا أو أكثر ويبلغ طولها 50 ملمترا أو أكثر؛ أو
	(ج) الكتل التي يبلغ حجمها 120 ملمترا x 120 ملمترا x 50 ملمترا أو أكثر.
	3 - الصمامات التي تُشغَّل بطريقة الدفع الصاروخي.
	4 - معدات القياس والمراقبة التي يمكن استخدامها في الأنفاق الريحية (قياس التوازن والمجرى الحراري، ومراقبة الدفق).
	5 - بيركلورات الصوديوم.
	قائمة الأسلحة الكيميائية

	1 - مضخات التفريغ التي حددت جهة صنعِها معدل التدفق الأقصى لديها في ما يفوق مترا مكعبا واحدا في الساعة (في إطار ظروف درجة الحرارة والضغط المعياريين)، والحاويات (أجسام المضخات)، وبطانات الحاويات المشكلة مقدَّماً، والعنفات، والأعضاء الدوارة، وفوهات المضخات النافورية المصممة لتلك المضخات، التي تكون فيها كل الأسطح الملامسة بصورة مباشرة للمواد الكيميائية التي يتم معالجتها مصنوعة من مواد خاضعة للمراقبة.
	المرفق الرابع
	السلع الكمالية
	1 - المجوهرات: 
	(أ) المجوهرات المزينة باللؤلؤ؛
	(ب) الجواهر؛
	(ج) الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (بما في ذلك الماس والياقوت الأزرق والياقوت والزمرد)؛
	(د) المجوهرات المصنوعة من معدن نفيس أو من معادن مكسوة بمعدن نفيس.
	2 - الأصناف المستخدمة في النقل، على النحو التالي:
	(أ) اليخوت؛
	(ب) السيارات (والمركبات الآلية) الفاخرة: السيارات وغيرها من المركبات الآلية المستخدمة لنقل الأشخاص (من غير النقل العام)، بما في ذلك السيارات من طراز ستيشن واغون؛
	(ج) سيارات السباق.

