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لجنة مجلس األمن المنشأة عمال
بالقرار )2006( 1718
مذذرةرة وذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة م ر ذذة  2٩آذار/مذذار  2018م جهذذة ىلر رس س اللجنذذة من ال ذذة
الداسمة لن ز لندا لدى األمم المتحدة
هتد ي البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل رئيس جلنة جملس األمن املنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة
عمال بالقرار  )2006( 1718وتتشرف ب ن حتيل طيه التقرير الذي أعدته نيوزيلندا بش ن تنفيذ اجلزاءات
اليت فرضها جملس األمن مبوجب قراره ( )2017( 2397انظر املرفق).
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مرفق المرةرة الش ة الم ر ة  2٩آذار/مار  2018الم جهة ىلر رس س اللجنة من
ال ة الداسمة لن ز لندا لدى األمم المتحدة
تقر ر ن ز لندا عن تن ر قرار مجلس األمن )2017( 23٩7
إن نيوزيلندا ملتزمة بتنفيذ قرارات جملس األمن املتخذة مبوجب الفص ـ ــل الن ـ ــابأل من ميثا األمم
فعاالً.
املتحدة واملتعلقة باجلزاءات املفروضة على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تنفيذاً ّ
ويف الفقرة  17من القرار  ،)2017( 2397طلب جملس األمن من مجيأل الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء أن
تقدم تقريرا إىل اجمللس يف غض ـ ـ ـ ــون تن ـ ـ ـ ــعر يوما من ا ان القرار ،وبعد نلة بناء على طلب الل نة ،عن
التدابري امللموسة اليت تتخذها من أجل التنفيذ الفعال ألحكام القرار.

وتود نيوزيلنــدا أن تبلا الل نــة بـ ن العــديــد من أحكــام القرار قــد نـال عفـذت فعال من الل معــايري
النـياسـة الالية لنيوزيلندا وأنظمتاها لعام  2017النـارية املفعول و ا
املتعلقة ززاءات األمم املتحدة (مجهورية
كوريا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية) .وس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ري تعديل هذه األنظمة من أجل تنفيذ األحكام املتبقية من القرار
 .)2017( 2397وجتري حاليا عملية الصياغة .وستقدم نيوزيلندا تقريرا إضافيا إىل الل نة حال اكتمال
العملية الدا لية الرامية إىل تنفيذ األحكام املتبقية.
وميكن االطالع على املزيــد من املعلومــات عن تنفيــذ نيوزيلنــدا جلزاءات جملس األمن على املوقأل
الشبكي التايل.www.mfat.govt.nz/en/peace-rights-and-security/sanctions/ :
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