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جلنـــة جملـــس األمـــن املنـــشأة عمـــال  
بــــشأن ) ٢٠٠٦ (١٧١٨بــــالقرار 

   ةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي
 موجهـة إىل رئـيس اللجنـة مـن      ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٠رسالة مؤرخة     

 املمثل الدائم لتايلند لدى األمم املتحدة
  

، أن أحيـل طيـه   )٢٠٠٦ (١٧١٨ مـن قـرار جملـس األمـن       ١١يشرفين، عمـالً بـالفقرة       
 مـن القـرار   ٨تقرير تايلند عن اخلطوات اليت اختذا لتنفيذ األحكام املنصوص عليهـا يف الفقـرة          

 ).انظر املرفق(املذكور 

 الوهافانفونيينغ الكسانشانتورن ) توقيع(
 السفري واملمثل الدائم
 لتايلند لدى األمم املتحدة

 

 

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *
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 املوجهــة إىل رئــيس ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ســالة املؤرخــة مرفــق الر  
 اللجنة من املمثل الدائم لتايلند لدى األمم املتحدة

 
اختذت حكومة تايلند امللكية التدابري التالية عمالً بقرار جملس األمـن يف األمـم املتحـدة        
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٤املؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧١٨

ــاريخ قــررت احلكومــ  - ١ ــشرين األول١٩ة بت ــوبر / ت ــصدر تعليمــات إىل  ٢٠٠٦أكت  أن ت
مجيع الوكاالت احلكومية التايلندية املعنية باختـاذ تـدابري لالمتثـال لقـرار جملـس األمـن يف األمـم                    

، وأن تكلــف وزارة اخلارجيــة التايلنديــة بعقــد اجتمــاع للوكــاالت   )٢٠٠٦ (١٧١٨املتحــدة 
ر على حنو تفصيلي يف التدابري املتاحة يف إطـار القـانون التايلنـدي    احلكومية التايلندية املعنية للنظ  

 .لتنفيذ قرار جملس األمن اآلنف الذكر

ومجيـع  . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥وعقدت وزارة اخلارجية هذا االجتماع يف        - ٢
ألمـن  الوكاالت احلكومية التايلندية مستعدة للتعاون مـع اتمـع الـدويل يف تنفيـذ قـرار جملـس ا               

ــة التايلنديــة القائمــة،   ) ٢٠٠٦ (١٧١٨يف األمــم املتحــدة  يف إطــار القــوانني واألنظمــة الداخلي
 :سيما وال

ــواردة يف الفقــرات    )أ(  ــد األصــناف ال ‘ ٣’) أ(و ‘ ٢’) أ(و ‘ ١’) أ (٨منــع توري
 من القرار أو بيعها أو نقلها إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛

مـن مجهوريـة   ‘ ٢’) أ(و ‘ ١’) أ (٨ناف الواردة يف الفقرتني   حظر شراء األص   )ب( 
 من القرار؛) ب (٨كوريا الشعبية الدميقراطية، عمالً بأحكام الفقرة 

منع نقل الوكاالت احلكومية أو موظفيها ألشكال التدريب الفين أو املـشورة             )ج( 
‘ ٢’) أ(و ‘ ١’ )أ( ٨ني أو اخلــدمات أو املــساعدة املتــصلة بتــوفري األصــناف الــواردة يف الفقــرت

مــن القــرار أو صــنعها أو صــيانتها أو اســتخدامها، إىل مجهوريــة كوريــا الــشعبية، علــى النحــو    
 من القرار؛) ج (٨املنصوص عليه يف الفقرة 

منع األشخاص الذين تقـرر جلنـة جملـس األمـن أـم مـسؤولون عـن سياسـات             )د( 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املتعلقة برباجمها النووية وبرامج قـذائفها التـسيارية وبراجمهـا           
األخــرى ألســلحة الــدمار الــشامل، مــن دخــول تايلنــد أو املــرور عربهــا، إىل جانــب أفــراد           

مـن القـرار، وذلـك فـور تلقـي قائمـة       ) هــ  (٨عائالم، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الفقـرة           
 ء األشخاص الذين حتددهم جلنة جملس األمن أو جملس األمن يف األمم املتحدة؛ؤال

اإلجراءات التعاونية، مبا يف ذلك من خالل عمليـات تفتـيش الـشحن القادمـة                )هـ( 
ــى النحــو           ــضرورة، عل ــا حــسب ال ــة إليه ــة واملتوجه ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــن مجهوري م
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 مـن   ٨ار، وذلـك لـضمان االمتثـال ملتطلبـات الفقـرة            مـن القـر   ) و (٨املنصوص عليه يف الفقـرة      
 القرار؛

ــد، يف احلــدود الــيت جييزهــا القــانون التايلنــدي، مــع      )و(  وســيتعاون مــصرف تايلن
، )٢٠٠٦ (١٧١٨الوكاالت التايلندية املختصة، يف تنفيذ قرار جملس األمـن يف األمـم املتحـدة          

. الــيت يــشرف عليهــا مــصرف تايلنــد    يف مــا يتعلــق باملــصارف التجاريــة واملؤســسات املاليــة      
وباإلضافة إىل ذلك، ستطلب الـسلطات التايلنديـة تعـاون القطـاع اخلـاص يف تايلنـد كـي ميتنـع               
عن نقل التدريب الفين أو املشورة أو اخلـدمات أو املـساعدة املتـصلة بتـوفري األصـناف الـواردة                    

ها أو اســــتخدامها، إىل مــــن القــــرار أو صــــنعها أو صــــيانت‘ ٢’) أ(و ‘ ١’ )أ (٨يف الفقــــرتني 
 .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 النتــائج املنبثقـة عــن االجتمــاع  ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثــاين ١٤وقبلـت احلكومــة يف   - ٣
، وقـررت أن تـصدر   ٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٥املشترك بني الوكـاالت الـذي عقـد يف      

) ٢٠٠٦ (١٧١٨ األمـن يف األمـم املتحـدة      تعليمات إىل الوكاالت املعنية بأن تنفذ قرار جملـس        
 .على حنو يتمشى مع القوانني واألنظمة التايلندية

 


