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نشةةةةةةةةةةةة    م  ملجنةةةج مجلس األمن ال
 بش ن السودان (2005) 1591بالقرار 

   
هج إلى رئيس اللجنج من البعثج   2021كانون الثاني/يناير    11مذكر  شةةةةةةؤوخج م ر ج     موجَّ

 الدائمج للمكسيك لدى األمم المتحد 

 
ــ ة   ــ ا لدح األمم المتحدة تح يتهي نل  جئ   لمنة ممل  األم  المن ـــــــــ تهدي البعثة الدائمة للمكســـــــــ

ب ــــ س الســــشراس أتت ــــري ب س تحير ا ذ التقرهر المي اعدتذ ككشمة المكســــ ا   (2005)  1591عمال بيلقراج 
 ع  تنفيم ذلا القراج )انظر المرفق(.

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
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هج إلى رئيس اللجنج   2021كانون الثاني/يناير    11مرفق المذكر  الشةةةؤوخج الم ر ج     الموجَّ
 من البعثج الدائمج للمكسيك لدى األمم المتحد 

المقةةةةد  من المكسةةةةةةةةةيةةةةك  م  بقرار مجلس األمن لجزاءات تطبيق نظةةةةا  ا ن تقرخر   
1591 (2005) 

 
في نايج المهشر الشان ة الرام ة نل  التطبيق الفعيل لنظيم المزاءات المتعلق بيلســـــــــــــشراس  ا طرت  

يلتعديالت التي ُار لب عل   يئمة المزاءات التي أزاجة الخيجج ة الشكيالت المختصــــــــــة في الش ب المني ــــــــــ  ب
 .(2005) 1591أضعتهي لمنة ممل  األم  المن  ة عمال بيلقراج 

أإضـيفة نل  ذلا  ُارججب األككيم المتصـلة بحظر األ ـلحة في   ر المسـتمدات التي ُار لب عل   
ل لصـــــــــا اتخيذ التدايير الرام ة نل  تقييد تصـــــــــدير  ـــــــــلن مختلفة نل  البلداس أال  ينيت أاألفرار االتفيق المع د ِّ

 المدججة ا ميؤهم في القيئمة المن شجة في المرهدة الر م ة لالتحير اأ ا تيرارهي منهي.  

 أ يمب الشزاجات الحكشم ة بيلخطشات التيل ة:

ــيم  م  •  ــيس العـــ ــة أاالئتمـــ ــيل ـــ ــملـــــب أزاجة المـــ ــد  يـــ ــديـــ ــيج   جهشرا لتحـــ ــة للممـــ ــيمـــ  الل اإلراجة العـــ
  أعمل يت التميجة الخيجج ة التي 93بمشج  الفصـــــر  “أالم يئر؛ أ طن الغ يج أملحقيتهي األ ـــــلحة”

ــ  نل  نميذي المخيار الشان ة أالقشائم   ــ   هما المن ـ ــد  أاضـ ــ  اأ مقصـ ــشراس يلد من ـ اُعلَ  فيهي السـ
نصــــــداج ننماج. أهمرح جصــــــد المســــــيفره   ســــــتدعي الســــــشراء بغ ة تحديد العمل يت المقبلة التي  د ت

ر مكيس انطالق جكالتهم المشهةي رعييالقيرمي  م  الســـــــشراس  فلـــــــال ع  ال   الســـــــشرانيي   كمي يحد 
أمرافقيهم أالمعلشميت ذات الصـــــلة للش شي عل  مي نذا كيس ينبدي نصـــــداج   تش ف جكالتهماميك  أ 

 .يهما ال  س ننماج

أجرح الق يم بيلخطشات التيل ة لتطبيق نظيم المزاءات المي أضـــــــــــعتذ لمنة ممل  األم  المن ـــــــــــ ة  
  أذلا في نايج المهشر التي تبملهي اللمنة المتخصــــــــــصــــــــــة الر  عة المســــــــــتشح  (2005)  1591عمال بيلقراج 

  :المعن ة ينزع السالح أاإلجهيب أاألم  الدألي

   ـيئمـة المزاءات تقشم أزاجة الـدفـيع بـا طـيج هياـيتهـي الـدا ل ـة المختلفـة بـيلتعـديالت التي ُار لـب عل • 
التي تفرضــــــهي اللمنة كت  يتســــــن  لتلا الهيايت التعيأس من الشكيالت االتحيرية عندمي يكشس تد ر 

الـدعم لحمـييـة المشار اال ــــــــــــــترات م ـة  بمـي فيهـي المشار النشأهـة تقـديم ايلـــــــــــــــي تشل  الشزاجة مطلشبـي. أت
يرهي م  الصــــكش  القينشن ة الدأل ة ذات أاإلشــــعي  ة  أفقي التفيا ة الحميية الميرية للمشار النشأهة أ 

اأ اعميل     ير الم ذأس بذ لهمه المشارنقر منن البغ ة الصـــــــــــــلة التي ت شس المكســـــــــــــ ا ارفي فيهي  
 التخره .

ــتخبيجات الميل ة  المســــــــــــ أل ة ع  تحلير  •  تتشل  أزاجة الميل ة أاالئتميس العيم  م   الل أكدة اال ــــــــــ
   شائم المزاءات التي يفرضــــــــــــــهـي ممل  األم  م  اجـر تشكيـد عليمرح نر ـيلهـي التعـديالت التي 

سـتخدم همه القيئمة  أهي   يئمة األفرار المحظشجه  التي تعم م عل  الم  ـسـيت الميل ة المكسـ ك ة. أتُ 
إذا أجدت أ  يئمة  رهة  لمنن أك ف األعميل  ير القينشن ة المنصشص عليهي في القشاني  الشان ة.  

تعليق نل  همه الم  ــســة فشجا   عمدم  عمالئهي اأ مســتخدميهي في القيئمة  ت اي ميل ة ا ــمَ  م  ــســة  
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م أتـقدم في  لــــــــــــــشس  كـر  األعمـيل اأ العملـ يت اأ الخـدمـيت المرتبطـة ـيمـلا العمـير اأ المســــــــــــــتخـدِّ
 . ير عيرية يعة تقرهرا ع  معيمالت  24

ــيرية ب نهي اتخمت •  ــ أس اال تصــ ــرا معي في المرهدة تر   من أزاجة الخيجج ة  افيرت أزاجة ال ــ تيبيت لتن ــ
تدايير تقييد تصدير  لن مختلفة نل  البلداس أال  ينيت ان اب بمشجبذ  المي  الر م ة لالتحير االتفيقَ 

 ت ــــــــــــــره  الثــيني  29في  )اتفــيق المزاءات(  أاألفرار المــدججي  في القــيئمــة اأ ا ــــــــــــــتيرارهــي منهم
نظم المزاءات. أ ــد جرح  المتعلقــة ياككــيم  راجات ممل  األم    الــمي ينع عل  2012 نشفمبر

 الق يم يملا لتقييد التميجة من يلداس أك ينيت أافرار معيني .

افيرت أزاجة االتصـيالت أالنقر ب س  شائم األفرار أال  ينيت الخيضـعي  لتمميد األصـشل أكظر السـفر   • 
أالدرفة المكســ ك ة لقطيع النقر البحري  أالرابطة أكظر األ ــلحة ُتحيل رأجهي نل  البحرهة التميجهة   

ــ ك ة لشكالء  ــف  القطر  أالرابطة المكســـ ــ ك ة لميل ي  ـــ ــ ك ة لشكالء ال ـــــح   أالرابطة المكســـ المكســـ
ألأ ـــــــيي البحرهة أاعلـــــــيئهي اتخيذ التدايير المني ـــــــبة لمشاصـــــــلة تعزهز مي يت ح لال ـــــــح  البحري  ب

 نطيق ا تصيصهي. ضم نبذ أ جشاكر التعيأس أتطبيق نظيم المزاءات ب

 


