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لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار  )2012( 2048بشأن غينيا  -بيساو
مذكرة ش ــة مة مةر ة  14كان ن الثاني/يناير  2021م جهة إلى رئاس ــة اللجنة من الة ثة الدائمة للمكس ــي
لدى األمم المتحدة

تقدم الة ثة الدائمة للمكسـي لدى األمم المتحدة تحياتها إلى رئاسـة لجنة مجلس األمن المنشـأة عمال

تعدتت ةك مة المكســي
بالقرار  )2012( 2048بشــأن غينيا  -بيســاوو وتتشــرن بأن تحيه ايت التقرمر الذد ح
عن تنةيذ ذل القرار (انظر المرفق).
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مرفق المذكرة الشـة مة المةر ة  14كان ن الثاني/يناير  2021الم جهة إلى رئاسـة اللجنة من
الة ثة الدائمة للمكسي لدى األمم المتحدة

تقرمر المكسي بشأن تنةيذ قرار مجلس األمن )2012( 2048
في إاـار الجه

ت ار و ازرة ال القا

الجتالا

ال انيــة الراميــة إلى التاةيق الة ــا لنظــام الجتالا

الخارجية ال كاال

المت لق ب ينيــا  -بيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوو

المختصــة في ال قا المناســل بالت ديال

التي وض تها لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار .)2012( 2048

وفي ســياا الجه

التي تةذلها اللجنة المتخص ـصــة الرفي ة المســت ى الم نية بنتو الســال وا ر ا

واألمن على الص ـ ـ يد الدوليو اتخذ

عمال بالقرار :)2012( 2048

ا جرالا

التالية امتثاال لنظام الجتالا

الذد وض ـ ـ تت اللجنة المنشـ ــأة

• تق م و ازرة الــدفــاو ال اني بــم اــار مختلا يدــاتهــا الــدا ليــة بــالت ــديال
الجتالا

التي تةرض ـ ـ ـ ــها اللجنةو ةتى يتس ـ ـ ـ ــنى لتل الهيدا

قتضي األمر تد ه ال ازرة.

• تفا

التي ت لا على قائمة

و ازرة االتصـاال

والنقه بأن ق ائم األف ار والكيانا

التي ت لــا على قــائمــة

الت اون م ال كاال

الخاضـ ين لتجميد األوـ

االتحا ة عندما
وةظر السـةر

ورما إلى الةحرمة التجارمة المكس ــيكيةو وال رفة المكس ــيكية لقااو النقه

وةظر ت رمد األس ــلحة تتحا
الةحردو والراباة المكس ـ ـ ــيكية ل كالل الش ـ ـ ــحنو والراباة المكس ـ ـ ــيكية لمالكي س ـ ـ ــةن القارو والراباة
المكسـ ــيكية ل كالل ا لشـ ــحن الةحرميو بما يتيو لطوسـ ــاة الةحرمة وتعضـ ــائها اتخاذ التدابير المناسـ ــةة

لم اولة ت تمت الت اون وتاةيق نظام الجتالا
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بجمي ج انةت وضمن نااا ا تصاوها.
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