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جلنة جملس األمن املنـشأة عمـال       

 )٢٠٠٦ (١٧٣٧بالقرار 
  

جملـس   موجهـة إىل رئـيس جلنـة         ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٠مذكرة شفوية مؤرخة      
مــن البعثــة الدائمــة ملالطــة لــدى ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار 

 األمم املتحدة
 

ىل رئــيس جلنــة جملــس األمــن هتــدي البعثــة الدائمــة ملالطــة لــدى األمــم املتحــدة حتياهتــا إ 
أن حتيــل طيــه تقريــر حكومــة مالطــة عــن تتــشرف بــ، و)٢٠٠٦ (١٧٣٧املنــشأة عمــال بــالقرار 
 ).انظر املرفق(تنفيذ القرار املذكور 
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 املوجهــة إىل رئــيس ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٠مرفــق املــذكرة الــشفوية املؤرخــة   
 اللجنة من البعثة الدائمة ملالطة لدى األمم املتحدة

 
، تقـدم  )٢٠٠٦ (١٧٣٧التابع لألمم املتحـدة   من قرار جملس األمن ١٩عمال بالفقرة   

 . لتنفيذ أحكام هذا القرار تنفيذا فعاالمالطة التقرير التايل عن اخلطوات اليت اختذهتا
 

 السياق الوطين  

إدمـاج األحكـام ذات الـصلة مـن         ب) ٢٠٠٦ (١٧٣٧نفذت مالطة قـرار جملـس األمـن          
 ٢٠٠٧ لعــام ١٤اإلخطــار القــانوين رقــم  إصــدار القــانون الــوطين عــن طريــق  هــذا القــرار يف 

وقد نـشر هـذا اإلخطـار       . ‘‘٢٠٠٧لعام  ) بشأن إيران (الئحة جزاءات األمم املتحدة     ’’املعنون  
 .١٨٠٢٨ رقم رمسية يف ملحق اجلريدة ال٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣١القانوين يف 

 
 سياق االحتاد األورويب  

ــتنت  ــاد األورويب يف    يف االس ــس االحت ــدها جمل ــيت اعتم ــاين ٢٢اجات ال ــاير / كــانون الث ين
وناشــد مجيــع البلــدان  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧، رحــب اجمللــس بالتــدابري الــواردة يف القــرار  *٢٠٠٧

واتفق الوزراء على أن مينع االحتاد األورويب أن تصدر إىل إيـران أو             . تنفيذها كاملة دون تأخري   
نظــام مراقبــة   واملــواد النوويــة  جمموعــة مــوردي ة علــى قــائميت  تــستورد منــها الــسلع املدرجــ   

؛ وأن حيظر إجـراء املعـامالت مـع األفـراد والكيانـات الـذين تنطبـق علـيهم                   تكنولوجيا القذائف 
وأن جيمـد أصـوهلم؛ وأن يتخـذ التـدابري          ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧املعايري الواردة يف قرار جملس األمـن        
 .راسة املواد احلساسة املتعلقة باالنتشار داخل االحتادالالزمة ملنع الرعايا اإليرانيني من د

وبادر االحتاد األورويب فورا بإعداد صكوك قانونية تنفيذا ألحكـام قـرار جملـس األمـن                 
، أيد اجمللس سياسيا مـشروع موقـف موحـد          ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٢ففي  ). ٢٠٠٦ (١٧٣٧

ري اإلعداد العتماد الئحـة للمجلـس       وعالوة على ذلك، جي   . بشأن التدابري التقييدية ضد إيران    
 .دون تأخري

 

 

 .الصكان القانونيان املشار إليهما يف الرسالة حمفوظان لدى األمانة العامة حيث ميكن االطالع عليــهما * 


