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 ورشة عمل

 
الذي تفرضھ األمم المتحدة، التي نُظّمت كجزء من مشروع  لحظر تورید األسلحةالخبراء الدولیین حول تحدیات االمتثال  حلقة نقاش

التابع لمسح األسلحة الصغیرة، وذلك في جنیف بسویسرا  SAENKعلى كوریا الشمالیة  حظر تورید األسلحةتعزیز تطبیق وإنفاذ 
  2019أیلول/سبتمبر  10- 9في الفترة الواقعة بین 

 
 تقریر ورشة العمل

 مــقدمـــة
ً موجزاً لحلقة نقاش الخبراء الدولیین حول تحدیات االمتثال  حدة، الذي تفرضھ األمم المت لحظر تورید األسلحةیقدم ھذا التقریر ملخصا

 . 2019أیلول/سبتمبر  10إلى  9التي انعقدت في جنیف بسویسرا في الفترة من 
 

الذي یھدف إلى تعزیز التطبیق واإلنفاذ الوطنییَّن لعقوبات األمم المتحدة » ساینك«تندرج ورشة العمل ھذه ضمن اإلطار األوسع لمشروع 
ع یتمثل أحد العناصر الرئیسیة للمشروع في توفیر الدعم لمجتموالمفروضة على جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة (كوریا الشمالیة). 

في وناشئ من الممارسین بشأن العقوبات المفروضة على كوریا الشمالیة، مع ما یترتب على ذلك من آثار محتملة للتعاون طویل األجل. 
د الیة تنطوي على مجموعة من العقبات التي تُجسضوء حقیقة أن التدابیر التي فرضھا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على كوریا الشم

اھمة في كوریا الشمالیة كمثال توضیحي للمسحالة ، یمكن استخدام حظر تورید األسلحةالعدید من التحدیات العامة المتعلقة بتطبیق وإنفاذ 
ً لھذه الغایة، عقد مشروع والقیود المتعلقة بھذه التدابیر القسریة والوقائیة. وتحقی فھم أوسع للتعقیدات ونقاط القوة حلقة نقاش » اینكس«قا

 الذي فرضتھ األمم المتحدة من أجل: لحظر تورید األسلحةللخبراء الدولیین حول تحدیات االمتثال 
 

األوساط  لیشموأھدافھ وغایاتھ ونتائج البحوث األولیة للخبراء والممارسین في ھذا المجال، بما » ساینك«) التعریف بمشروع 1(
 دیمیة ومراكز البحوث والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الدولیة؛األكا

 ؛ »ساینك«جة في إطار مشروع ) تبادل ومراجعة النتائج األولیة من المواد المنتَ 2(
) تقدیم أدلة إلى دوائر السیاسات بشأن كیفیة تھّرب كوریا الشمالیة من العقوبات واستكشاف بعض اإلستراتیجیات المضادة 3(

 یمكن استخدامھا على الصعیدین الوطني والدولي؛    التي
) االستفادة من عروض الخبراء المتخصصین لنتائج أبحاثھم أو مشاریعھم ووجھات نظرھم حول تقنیات كوریا الشمالیة 4(

الَین؛ و  للتھرب من العقوبات، باإلضافة إلى التطبیق واإلنفاذ الفعَّ
موضع اھتماٍم ومبعث قلقٍ مشتَركین بین مختلف المشاریع المعنیة بالتھرب من العقوبات  ) إلقاء الضوء على العناصر التي تُعدّ 5(

الَین لحظر  األسلحة.   تورید والتطبیق واإلنفاذ الفعَّ
 

 الشراكة والمساَھمة
دولیة ة العقوبات البرنامج مسح األسلحة الصغیرة مع وزارة الشؤون الخارجیة الھولندیة والدكتورة إیریكا موریت، رئیسة شبك تعاونَ 

ً یعملون في مسألة كوریا  32شارك في االجتماع و)، في تنظیم ھذه الفعالیة. IHEIDالدولیة والتنمیة ( للدرساتبجنیف  خبیراً دولیا
عن  ناألسلحة الذي فرضتھ األمم المتحدة بشكل عام. وضمَّ ھؤالء الخبراء ممثلیتورید حظر عملیات الشمالیة، والتھرب من العقوبات، و

الحكومات (بما في ذلك وزارة خارجیة ھولندا ووزارة خارجیة جمھوریة كوریا ووزارة الخارجیة الیابانیة ووزارة الخارجیة األمیركیة) 
ومنظمات زمیلة من منظمات المجتمع المدني المؤسسات البحثیة/ األكادیمیة الموجودة في أوروبا (مع عدد من المشاركین المقیمین في 

 والیات المتحدة. جنیف) وال
 

 مخطط ورشة العمل وإجراءاتھا
تضمنت الورشة أربع جلسات مواضیعیة واسعة تغطي ثماني مجموعات مواضیعیة، بما في ذلك عروض قدمھا فریق برنامج مسح 

 األسلحة وخبراء متخصصون، تالھا مناقشات قصیرة. تناولت العروض المواضیع التالیة: 
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 ؛األبحاث: األبعاد واألطراف الفاعلة واالستنتاجات الرئیسیة من حظر تورید األسلحة )1(
 الذي فرضتھ األمم المتحدة على كوریا الشمالیة: آخر التطورات والتحدیات؛ حظر تورید األسلحة )2(
 غیر التابعة لألمم المتحدة المفروضة على كوریا الشمالیة؛ حظر تورید األسلحةأنظمة  )3(
 رب من العقوبات؛أسالیب التھریب المستخدمة للتھ )4(
 عملیات النقل غیر المشروع من قِبل كوریا الشمالیة؛ )5(
 اإلستراتیجیات التي تستخدمھا كوریا الشمالیة واإلستراتیجیات المضادة لمعالجة تقنیات التھّرب الكوریة الشمالیة؛   )6(
 نُھُج السیاسات وبناء القدرات: وجھات نظر من المجتمع الدولي؛ و )7(
 الذي تفرضھ األمم المتحدة: التحدیات واألمثلة على الممارسات الفُضلى والتعاون.  حظر تورید األسلحةالتحقیق في انتھاكات  )8(

 
 ركزت التوصیات التي تمّخضت عنھا المناقشات على المواضیع التالیة:  

 
شمل یسبیل المثال، ال  على :العالميتعزیز حوار أوثق على مستوى متعدد القطاعات ومعالجة الثغرات في إدارة العقوبات على المستوى  •

فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة األسلحةَ الصغیرة واألسلحة الخفیفة، وال تشارك المنظمات الدولیة الرئیسیة، مثل المنظمة عمل 
 البحریة الدولیة، في أعمال العقوبات؛

 على سبیل المثال، من خالل التركیز على إدارة المخاطر؛إیجاد الُسبل لتشجیع المشاركة السیاسیة بنحو أفضل: یمكن القیام بذلك،  •
 االستثمار في البحوث التي تساعد في تسلیط الضوء على التحقیقات المفتوحة المصادر؛ •
یر داب(على سبیل المثال، االتحاد األوروبي من حیث الت تعزیز الشراكات في جھود االمتثال للعقوبات بین األمم المتحدة وشركائھا الرئیسیین •

النظر إلى عدم ، بحظر تورید األسلحةالتقییدیة المتخذة بصورة مستقلة) من أجل ضمان التنفیذ والرصد الفّعالین للعقوبات، بما في ذلك 
 وجود آلیات مراقبٍة مناسبة مثل أفرقة الخبراء أو الھیئات المكافِئة لمكتب مراقبة األصول األجنبیة على المستوى اإلقلیمي؛ 

 دام األفضل لخبرات المنظمات اإلقلیمیة والدولیة؛ تشجیع االستخ •
ً ، النظر في الروابط وأوجھ التآزر مع الصكوك الدولیة ذات النطاق الجغرافي األوسع • د على األقل إلى ح -مع الصكوك المعنیة  وخصوصا

 بالعقوبات، مثل معاھدة تجارة األسلحة والمبادرة األمنیة لمكافحة االنتشار؛  -ما 
ات المتعلقة وتعزیز أوجھ التآزر مع السیاس حث في الطرق التي تتفاعل بھا العقوبات مع بعض المجاالت السیاسیة الرئیسیة األخرىتعزیز الب •

والتكنولوجیات المدعومة بتكنولوجیات األصول الرقمیة  على سبیل المثال، الحوار والوساطة والتجارة واألمن السیبراني بمجاالت أخرى،
 ة السجالت المغلقة (البلوكتشین)؛ المشفَّرة/ سلسل

 النظر في مزید من المسح/البحث في األسالیب التي تستخدمھا كوریا الشمالیة للتھرب من العقوبات؛  •
ل ، مع التركیز بشكالوطني أو اإلقلیمي یینضمان إدراج مجموعة واسعة من األطراف الفاعلة عند تنظیم أعمال بناء القدرات على المستو •

 المشاركة بین القطاعین العام والخاص؛ وخاص على 
 واإلبالغ عنھا. حظر تورید األسلحةزیادة استخدام بعثات التحقیق للكشف عن انتھاكات  •

 
وقد استرشد محتوى ورشة العمل بمواد تحتوي معلومات أساسیة وبیانات جمعھا برنامج مسح األسلحة الصغیرة خالل األشھر األولى من 

وثالثة أدلة "إرشادیة" حول  ،ورقة بحثیة (ورقة إحاطة) حول آلیات اإلتّجار غیر المشروع من كوریا الشمالیة إلعداد» ساینك«مشروع 
» ساینك«ساعدت اآلراء المستقاة من المشاركین فریق مشروع و كیفیة تطبیق وإنفاذ الحظر المفروض على ذلك البلد محتوى ورشة العمل.

یات الذي فرضتھ األمم المتحدة على كوریا الشمالیة. وھذه التحد حظر تورید األسلحةالمتعلقة بتنفیذ في اكتساب فھم أعمق للتحدیات العامة 
 ھي: 

 
 التشریعات واللوائح الوطنیة التمكینیة غیر الكافیة وغیر المالئمة وغیر المتكافئة و/ أو المتقادمة؛ •
، إلى جانب أمور أخرى، قدرة فریق وھو ما یعوقعدم تقدیم التقاریر والتأّخر في تقدیمھا من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة،  •

 الخبراء على تحلیل التحدیات التي تواجھ التنفیذ الوطني؛ 
 العقوبات البحریة؛ باالفتقار إلى الرقابة، ال سیّما فیما یتعلق  •
 ل المعلومات والمعرفة؛االفتقار إلى تباد •
 عدم الفھم الكافي من قِبَل الدول األعضاء في األمم المتحدة لقرارات مجلس األمن وتدنّي درجة األولویة المعطاة لھذه القرارات؛ و •
 نقص الخبراء التقنیین المؤھلین تأھیالً مناسباً.  •

 
 بیق واإلنفاذ:كذلك جرى استكشاف الحلول الممكنة لمعالجة ھذه الثغرات وتحسین التط

 
 وقد ُدِعیت الدول الوطنیة إلى:  

 اعتماد آلیات وطنیة لمعالجة التزامات العقوبات؛ •
 إجراء تقییمات للمخاطر والتھدیدات المتعلقة باالنتشار؛  •
 إنشاء آلیة تنسیق مشتركة بین الوكاالت لإلشراف على تطبیق العقوبات وإنفاذھا؛ •
دة والبلدان المجاورة؛ و تعزیز السلطة القانونیة واإلداریة في •  البلدان المورِّ
 تفعیل قنوات االتصال المفتوحة مع فریق خبراء األمم المتحدة والوكاالت الوطنیة وأصحاب المصلحة الخارجیین أو تعزیزھا. •
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ھَت الدعوة إلى ُصنّاع السیاسات والممارسین من أجل:   وُوجِّ

 القطاعین العام والخاص؛تنظیم أنشطة توعویّة لتعزیز المشاركة بین  •
 إجراء تقییمات لمخاطر االنتشار والتھدید على المستوى الدولي؛ •
، لحظر تورید األسلحةالمدرجة في األسواق المالیة العالمیة باإلفصاح عن امتثال سالسل العمل واإلمداد الخاصة بھا  الشركات لتوصیة •

 باتباع نفس المعیار للكشف عن استفساراتھا المقدمة إلى الشركات المدرجة والردود الواردة منھا. االستثماریةوتوصیة المؤسسات 
  
وبعض » ساینك«أبدى بعض الخبراء عدداً من المالحظات (الھامة) حول طبیعة مساعي العقوبات بشكل عام، وعمل مشروع كما 

 فیما یلي بعض االقتراحات الرئیسیة:   ومكوناتھ بشكل خاص. 
 

) یلزم المزید من التفكیر في طبیعة عقوبات األمم المتحدة المفروضة على كوریا الشمالیة، التي یمكن اعتبارھا عقوبات شاملة 1(
 ولیست موجھة.  

في  لكذ ھج أكثر استھدافاً في تطبیق وإنفاذ عقوبات األمم المتحدة على كوریا الشمالیة وینبغي أن ینعكس) ینبغي النظر في نَ 2(
 وأنشطتھ.» ساینك«مشروع  بخطا

) ینبغي تقسیم أنشطة بناء القدرات إلى حلقات عمل للتوعیة األساسیة وأنشطة لزیادة التوعیة موجھة لفئات معینة (مثل سلطات 3(
 الموانئ).   

 
 مقترحین ما یلي:  للتساؤل »ساینك«بعض المشاركین األساس المنطقي لمشروع  أخضعوقد 

    
ي فرضتھ الذ حظر تورید األسلحةفیما إذا كان تعزیز تنفیذ نظام عقوبات األمم المتحدة و» ساینك«مشروع ) ینبغي أن ینظر 1(

األسلحة، ویُظھر  تورید األمم المتحدة یستحق كل ھذا الجھد حقاً، ألن كوریا الشمالیة تواصل انتھاك الحظر المفروض على
م أحدث تقریر لفریق الخبراء أن نظام العقوبات متعدد األ رِ أنھ سیستھدف برامج األسلحة النووی بناًء علىطراف الذي ُصمِّ ة تصوِّ

 والصواریخ البالستیة لكوریا الشمالیة لم یكن فّعاالً.
الذي فرضتھ األمم المتحدة على كوریا الشمالیة، الذي  لحظر تورید األسلحة) ینبغي أن یدرس المشروع األساس المنطقي 2(

یرمي في النھایة إلى منع تدفق الموارد إلى برنامج أسلحة الدمار الشامل ولیس منع عملیات النقل المرتبطة باألسلحة من كوریا 
ات الحظر انویة، وكذلك إلى عملیالشمالیة وإلیھا. لذلك ینبغي النظر إلى تدابیر مجلس األمن بشأن األسلحة التقلیدیة كتدابیر ث

ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات التفتیش اإللزامیة، على أنھا إجراءات تنفیذیة. إال أن المجتمع الدولي لم یرّكز بعد على عملیات 
لعنصر ا يھ نقل األسلحة التقلیدیة من كوریا الشمالیة وإلیھا، وإن محاولة الحفاظ على تركیز المجتمع الدولي على ھذا الجانب

 ».ساینك«الرائد فعالً في مشروع 
) ینبغي للمشروع أن یأخذ في االعتبار أنھ، وبحسب ما تقترحھ الدراسات، من الصعب التحقق مما إذا كانت العقوبات مسؤولة 3(

عقوبات  تنفیذ في حین أنھ من الصعب أیضاً تقییم ما إذا كانت أعمال بناء القدرات بشأن .وإلى أي درجة ،عن تغییر السیاسات
 عن تغییر السیاسات.   -وإلى أي مدى  -األمم المتحدة ھي المسؤولة 

 
وقد ُحدَِّدت سبعة مجاالت رئیسیة لالتفاق بشأن كیفیة تحسین عمل السیاسات وبناء القدرات والمبادرات من خالل التركیز على النُھُج 

الذي فرضھ مجلس األمن الدولي على كوریا الشمالیة، والذي یمكن تطبیقھ على نطاق أوسع على  حظر تورید األسلحةالتي یستخدمھا 
 : ما یلي التابعة لألمم المتحدة. وتشمل ھذه االحتیاجات السبعة المتوّخاة حظر تورید األسلحةأنظمة 

 
 تعزیزھا؛ الكوریة الشمالیة من خالل إنشاء آلیات المراقبة أو  منھجیات التھّرب مواجھة) 1(
زیادة تبادل المعارف والمعلومات داخل الدول األعضاء في األمم المتحدة وفیما بینھا من أجل زیادة قدرتھا على تطبیق  )2(

 العقوبات؛
 ) إنشاء آلیات وطنیة وإقلیمیة لمعالجة االلتزامات المقررة بموجب العقوبات؛3(
یة مقتضیات العقوبات یمكن توقّع تطبیقھ بشكل واقعّي في ضوء النظم التشریع من جوانبِ  التفكیر أفقیاً في كیفیة تحدید أيٍّ  )4(

 الوطنیة لكل منھا؛ 
 توفیر الدعم للدول األعضاء في األمم المتحدة لمساعدتھا على تقدیم تقاریر متّسقة وذاُت جودة؛  )5(
 ؛ وتقدیم التقاریرإشراك المنظمات اإلقلیمیة والدولیة في التزامات  )6(
 فضي إلى نشوء خالفاتتزال غائبة إلى حد كبیر، وھو ما یُ  ما) تعزیز ثقافة الفھم المشترك لقرارات مجلس األمن، التي 7(

 .  حظر تورید األسلحةحول تنفیذ 
 

ب كوریا الشمالیة من العقوبات ثالث قضایا رئ  سیة: یوحدَّدت مجاالت االتفاق بین المشاركین حول كیفیة تحسین األبحاث بشأن تھرُّ
 

 بیانات أفضل لالمتثال؛  توفیرالحاجة إلى مزید من المعرفة بشأن كیفیة تعظیم آلیات المراقبة من أجل ) 1(
 الحاجة إلى مزید من المعرفة حول كیفیة تفاعل العقوبات مع أدوات السیاسة األخرى؛ و )2(
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 كمراكز تشغیلیة للقیام باألنشطة غیر المشروعة. الحاجة إلى مزید من األبحاث حول دور السفارات والبعثات التجاریة  )3(
 

الذي تفرضھ األمم المتحدة، إلى جانب العمل في  حظر تورید األسلحةوإجماالً، جرى تأكید الحاجة إلى مزید من العمل البحثي بشأن 
 IHEIDاسات العلیا الدولیة واإلنمائیة تحقیقا لھذه الغایة، یُعدُّ التطبیق اإللكتروني الخاص بالعقوبات من معھد الدرومجال السیاسات. 

SanctionsApp  تفرضھ األمم المتحدة التابعة لمجموعة البحوث والمعلومات بشأن السالم  ذيال حظر تورید األسلحةوقواعد بیانات
 موارَد رائدة یجب أخذھا في االعتبار عند صیاغة التصورات لألعمال ذات الصلة بالسیاسات.    ،واألمن

 
غم من عدم ظھور خالفات كبیرة أثناء النقاش، إال أن المشاركین حّددوا المجاالت التالیة على أنھا لم تحظَ بعد بما تستحث من وعلى الر

 البحث أو موضع خالف: 
 

 المزید من العمل على التطبیق أو المزید من العمل على اإلنفاذ؛  یلزمتحدید ما إذا كان  •
 الحاجة إلى اتخاذ تدابیر متابعة في حاالت عدم امتثال الدول األعضاء في األمم المتحدة ألنظمة عقوبات األمم المتحدة؛  •
 الذي فرضتھ األمم المتحدة على كوریا الشمالیة؛ و حظر تورید األسلحةفعالیة  •
   دور أنظمة العقوبات غیر التابعة لألمم المتحدة وكیف تساعد أو تعوق فعالیة أنظمة العقوبات التابعة لألمم المتحدة.   •

ً للوضع إذ  ،عدم وجود نھج واحد یناسب الجمیع لبناء القدرات النقاشاتكشفت  یجب أن تكون مبادرات بناء القدرات مصممة خصیصا
 مراعاة مسائل من قبیِل الثقافة والروابط التاریخیة وأولویات األمن القومي.     المحدد الذي ستُتَّخذ فیھ، مع

  
وبینما بُِذلت جھود على مستوى التوعیة في أفریقیا والشرق األوسط وجنوب شرق آسیا، ال تزال أجزاء كبیرة من ھذه المناطق غیر 

قد ینجح عموماً، إال أن تنفیذ أنشطة بناء القدرات یتعّذر في بلدان » ساینك«في حین أن النھج الذي طوره مشروع ومستكشفة بما یكفي. 
یانات معظم كیانات الواجھة وكفمثل الصین، التي ال تزال مركزاً لممارسة كوریا الشمالیة لألنشطة غیر المشروعة على المستوى العالمي. 

في  من أجل تعزیز العمل على بناء القدراتوواقع صینیة المنشأ. السمسرة التي تستخدمھا كوریا الشمالیة للقیام بھذه األنشطة ھي في ال
تطبیق وإنفاذ عقوبات األمم المتحدة على كوریا الشمالیة وتحدید تقنیات التھرب من العقوبات ومكافحتھا، قد یكون من المفید مجالَي كلٍّ من 

لشمالیة في آسیا وكیفیة عمل العصابات اإلجرامیة في بلدان تطویر إطار عمل مفاھیمي یعتمد على أوجھ التشابھ بین طریقة عمل كوریا ا
 أمیركا الجنوبیة في مناطق أمیركا الشمالیة.

  
الجماعة الناشئة من الممارسین بشأن العقوبات المفروضة على كوریا الشمالیة، یبدو أن المزید من المناقشات/تبادل المعلومات  ولدعم

متحدة الذي فرضتھ األمم ال لحظر تورید األسلحةمتعلقة بعقوبات كوریا الشمالیة (واالمتثال  على المستوى الدولي حول مواضیع محددة
 بشكل أعم) وتعزیز أوجھ الربط بین أنشطة بناء القدرات، ھي الخیارات األفضل.

 
 ُمیسِّرو ورشة العمل   

 
 .»ساینك«منسقة مشروع اركة وباحثة مشبرنامج مسح األسلحة الصغیرة، جنیف، سویسرا:  الدكتورة سیغرید لیبوت،

 . الُمنظِّمبرنامج مسح األسلحة الصغیرة، جنیف، سویسرا ،دیفید آتوودالدكتور 
 منسقة النقاش. برنامج مسح األسلحة الصغیرة، جنیف، سویسرا: ، الدكتورة إیریكا موریت
  : محاِضراستشاري لدى برنامج مسح األسلحة الصغیرة ،السید ھیو غریفیث

 
  2019أیلول/سبتمبر 

 

 سبتمبر من خالل الدعم المالي الذي قدمتھ مملكة ھولندا أیلول/ 10إلى  9تسنّى عقد ورشة العمل في الفترة من 
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 عملورشة 
 

 الذي تفرضھ األمم المتحدة: لحظر تورید األسلحةتحدیات االمتثال 
  

 مناقشات الخبراء الدولیین    
 

  2019(یوم كامل) أیلول/سبتمبر  10 إلى(بعد الظھر)  9یوم : تاریخال
 ، La Pastorale، ال باستورالي Geneva Welcome Centreالمكان: مركز جنیف لالستقبال 

 ـ جنیف106میسون روز روت دي فیرنیي 
Maison Rose Route de Ferney 106, Geneva   

 العالي، جنیف: الدكتورة إیریكا موریت، المعھد منقسقة النقاش
 

 مسودة برنامج 
 

 

 الیوم األول                             2019سبتمبر  أیلول/ 9اإلثنین   

 المنظمة/الشخصیة المسؤولة الموضوع التوقیت

الوصول وتسجیل المشاركین  14:00 – 13:00
 (تناول القھوة / الشاي)

 برنامج مسح األسلحة الصغیرة

 الترحیب • 14:45 – 14:00
عرض تقدیمي لمشروع  •

 » ساینك«
 حلقة نقاشالغرض من  •

 الخبراء وتقدیم المشاركین

 مسح األسلحة الصغیرة / معھد الدراسات العلیا

 عملیات حظر تورید األسلحة والحظر المفروض على كوریا الشمالیة: .الجلسة األولى
 جوانب القوة والضعف 

عملیات  المجموعة األولى. 15: 25 – 14 :45
تورید األسلحة: األبعاد حظر 

واألطراف الفاعلة 
واالستنتاجات الرئیسیة من 

    البحث

 زمیل أول، إیفرشدس ساذرالند (لندن) ،السید أحمد عبد الحكم
 

باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراة، قسم ، زوزانا ھوداكوفا ةالدكتور
 العلوم، مركز الدراسات الدولیة (باریس)

 
 أبحاث السالم واألمن (بروكسل) مجموعة ،السید لیو جیھین

  األسئلة/المناقشة 15: 35 – 15: 25

. حظر المجموعة الثانیة 16: 15 – 15: 35
األسلحة الذي فرضتھ األمم 

المتحدة على كوریا 
الشمالیة: آخر التطورات 

 والتحدیات

ة باحث، مؤسسة األبحاث اإلستراتیجی ،السید بنیامین ھاوتیكوفیرتشر
 (باریس)

عضو لجنة خبراء األمم المتحدة بشأن كوریا  ،شیانغ فنغ ليالسید 
 الشمالیة (نیویورك) 
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  األسئلة/المناقشة 16: 25 – 16: 15

أنظمة  المجموعة الثالثة. 17: 05 – 16: 25
غیر  حظر تورید األسلحة

التابعة لألمم المتحدة 
المفروضة على كوریا 

 الشمالیة
 

 جمعیة كوریا (نیویورك) السیاسات،مدیر  ،السید جوناثان كورادو
 مسؤولة السیاسات النوویة، مدیریة، السیدة إلیزابیث كونستانتینوفا

 ، الرئیسة المناوبة SECDEFPOL.4سیاسات الدفاع واألمن 
 لفرقة العمل المعنیة بنزع السالح وعدم االنتشار ومراقبة تصدیر

 األوروبياألسلحة (كونوب) التابعة لدائرة العمل الخارجي 
 (بروكسل)

 
  األسئلة/المناقشة 17: 15 –17: 05

    حفل استقبال                                      18: 00 – 71: 51

 الیوم الثاني                       2019أیلول/سبتمبر  10الثالثاء 
ب                                                        الجلسة الثانیة. تقنیات التھرُّ

أسالیب . المجموعة األولى 09: 40 – 09:00
التھریب المستخدمة للتھرب 

 من العقوبات 
 

خبیر أسلحة وعضو سابق في فریق خبراء األمم ، السید ھیو جریفیث
 المتحدة المعني بكوریا الشمالیة

 
باحث، مشروع ألفا، جامعة كینجز كولیدج لندن  ،الدكتور دان لیو

 (لندن) 
 

باحث مشارك، مركز جیمس مارتن لدراسات ، السید كامیرون ترینر
عدم االنتشار، معھد میدلبري للدراسات الدولیة، مكتب واشنطن 

 العاصمة (واشنطن العاصمة) 

والسیاسات االنتشار  ، محللة أبحاث،داریا دولزیكوفا سیدةال
، معھد خدمات دراسات الدفاع واألمن النوویة، رویال یونایتد

 (لندن)
   

 
 

 

  األسئلة/المناقشة 09: 50 – 09: 40
عملیات  المجموعة الثانیة. 10: 30 – 09: 50

النقل غیر المشروع من قِبل 
 كوریا الشمالیة

 

المتحدة زمیل باحث، المعھد الملكي للخدمات  ،الدكتور جیمس بیرن
 للدراسات األمنیة والدفاعیة (لندن)

 
قسم الدراسات األمنیة والعدالة الجنائیة، ، الدكتور بروس بیكتول

 جامعة والیة أنجیلو (سان أنجیلو)
 

، محللة أبحاث، االنتشار والسیاسات النوویة، داریا دولزیكوفااآلنسة 
 معھد خدمات دراسات الدفاع واألمن (لندن) ،رویال یونایتد

  األسئلة/المناقشة 10: 40 – 10: 30
 استراحة لتناول القھوة / الشاي                                11:10 – 10:40

 الجلسة الثالثة. التطبیق واإلنفاذ الفعَّالَین            
  .المجموعة األولى 12:40 – 11:10

اإلستراتیجیات التي 
تستخدمھا كوریا الشمالیة 
واإلستراتیجیات المضادة 

لمعالجة تقنیات التھّرب 
  الكوریة الشمالیة

 

خبیر أسلحة وعضو سابق في فریق خبراء األمم ، السید ھیو جریفیث
   المتحدة المعني بكوریا الشمالیة

 
ریب لتدباحثة في مركز أبحاث التحقق وا ،السیدة كریستینا روتارو

 والمعلومات (لندن)

، محللة أبحاث، االنتشار والسیاسات داریا دولزیكوفااآلنسة 
معھد خدمات دراسات الدفاع واألمن ، النوویة، رویال یونایتد

 (لندن)
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  األسئلة/المناقشة 13:00 – 12:40

 استراحة الغداء                                    14:00 – 13:00
نُھُج . المجموعة الثانیة 10:15 – 00: 14

السیاسات وبناء القدرات: 
وجھات نظر من المجتمع 

 الدولي   
  

 الحكومات:
 

نائبة الممثل الدائم في مؤتمر نزع  ،السیدة ساتشي كالرینجبولد
 التمثیل الدائم لمملكة ھولندا في جنیف (جنیف) أول،سكرتیر  السالح؛

 
، مسؤول الشؤون الخارجیة، مكتب األمن الدولي السید بلیك بریتشیت

وعدم االنتشار، مكتب التعاون في التصدیر، برنامج مراقبة الصادرات 
، وزارة الخارجیة األمریكیة EXBSوأمن الحدود ذات الصلة 

 (واشنطن العاصمة) 
 

 المجتمع المدني: 
 

دج كولی مشروع ألفا، جامعة كینجز، الرئیس، الدكتور إیان ستیوارت
 لندن (لندن)

 
مشاركة، برنامج مسح األسلحة  باحثة، الدكتورة سیغرید لیبوت

    الصغیرة (جنیف)
 

، مدیر إدارة البرامج، مؤسسة االمتثال لیفیبفري-السید مارتن ریوكس
 ومھارات القدرات الدولیة (نیویورك)

 
  األسئلة/المناقشة  15: 30 – 15: 10

 استراحة لتناول الشاي/القھوة                            16: 00 – 15:30

 الجلسة الرابعة. انتھاكات عملیات حظر تورید األسلحة التي تفرضھا األمم المتحدة

التحقیق في  المجموعة األولى. 16:30 – 16:00
عملیات حظر تورید األسلحة التي 
تفرضھا األمم المتحدة: التحدیات 
واألمثلة على الممارسات الفُضلى 

  والتعاون

خبیر أسلحة وعضو سابق في فریق خبراء األمم ، السید ھیو جریفیث
     المتحدة المعني بكوریا الشمالیة

 
ق خبراء األمم خبیر الجماعات المسلحة، فری، السید أوریلین لوركا

 المتحدة المعني بمالي 
 

عضو لجنة خبراء األمم المتحدة بشأن كوریا  ،السید شیانغ فنغ لي
 الشمالیة (نیویورك) 

 
  األسئلة/المناقشة 16:30 – 16:40

االستعراض الختامي  • 16:40 – 17:00
 واختتام الجلسة 

 استبیانات التقییم •

 برنامج مسح األسلحة الصغیرة

 
 جنیف في الصغیرة األسلحة مسح لبرنامج الھولندیة الخارجیة وزارة قدمتھا منحة بفضل المؤتمر ھذا عقدُ  أُتیحَ 
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