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جل نة جملس األمن املنشأة عمالً
بالقرار )2006 ( 1718

مــرةرة و ـ مؤة م ر ــة  31أؤار/مــاؤم  2016ممجهــة ر رســلس اللمنــة مــن
البعثة الداسمة جلمهمرؤة الو الدميقراطلة الشعبلة لدى األمم املتحدة
تتشرف البعثة الداسمة جلمهمرؤة الو الدميقراطلة الشعبلة لدى األمم املتحدة بـأ ترقـ
طلــا التقرؤــر الــمطي جلمهمرؤــة الو الدميقراطلــة الشــعبلة عــن تن لــر ــرار جملــس األمــن 2270
(( )2016انظر املرق ).
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مرقـ ـ املـــرةرة ال شـ ـ مؤة امل ر ـــة  31أؤار/مـــاؤم  2016املمجهـــة ر
رسلس اللمنة من البعثة الداسمة جلمهمرؤـة الو الدميقراطلـة الشـعبلة لـدى
األمم املتحدة
التقرؤر المطي جلمهمرؤة الو الدميقراطلـة الشـعبلة عـن تن لـر ـرار جملـس األمـن
)2016 ( 2270
تدعم مجهمرؤة الو الدميقراطلة الشعبلة اجلهمد اليت ؤبرهلا جملس األمن واجملتمع الـدو
من أجل مماجهة ال تهدؤد الـر تشـهلا األحـلحة النموؤـة و منـا مـن أحـلحة الـدمار الشـامل
زاء السالم واألمن الدوللني.
وامتثاال لقرار جملس األمـن  ،)2016( 2270أصـدر اكهممـة تعللمـا ر مجلـع
الــمزارا والمةــاال املعنلــة مــن أجــل تن لــر أاهــام نــرا القــرار تن لــرا تامــا .و ــد وزع ـ
أؤضــا علــ مجلــع الــمزارا والمةــاال املعنلــة اسمــة بأمســاء األقــراد والهلانــا  ،ووــرةة
 ،Ocean Maritime Management Company, Limitedوالسـ ـ ن والســـلع الهماللـــة الـــيت ضـــع
للمزاءا املنشأة مبمجب القـرار .وتتشـرف اكهممـة بـأ ت لـد أ األنشـةة املاللـة والتمارؤـة
وتبــادا الســلع مــع مجهمرؤــة ةمرؤــا الشــعبلة الدميقراطلــة ةان ـ معدومــة تقرؤبــا عل ـ مــدى
السنما املاضلة .باإلضـاقة ر للـ  ،وعلـ الـر م مـن أ مجهمرؤـة الو الدميقراطلـة الشـعبلة
تُقــلم عال ــا دبلمماحــلة وتتبــادا الزؤــارا مــع مجهمرؤــة ةمرؤــا الشــعبلة الدميقراطلــة ،قإهنــا
تقلد متاما بالقرار املرةمر ،وأجر األنشةة أعاله بةرؤقة ال تنته أاهام القرار.
وت ةــد مجهمرؤــة الو الدميقراطلــة الشــعبلة التزامهــا مــن جدؤــد بتن لـر ــرارا جملــس
األمن ،وني تدعم السالم واالحتقرار واجلهمد الراملـة ر جعـل وـبا اجلزؤـرة الهمرؤـة منةقـة
ال نموؤة ،وتسمؤة الزناع من الا اكمار السلمي والبناء.
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