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حتياته إىل ا بعثة ا دائ ة  (2006) 1718يهدي رئيس جلنة جملس األمن املنشأأأأأأأأأأقر ر        ار  
، 2019آب/أغسأأأأ س  20ألملانيا  دى األمم املتحدر، ويتشأأأأ   شري يشأأأأك إىل املفو ر ا شأأأأ  ية امل ر ة 

فيهأأأا تعأأأديأأأإل يتعلا  نر أأأاا امل ن ن أل أأأأأأأأأأأأأأأبأأأاب إنسأأأأأأأأأأأأأأأأأانيأأأة  ل ا  أأأة األملأأأانيأأأة  لع أأأإل ا  رار   ا يت طُلأأأ 
(Welthungerhilfe يف )(2017) 2397من ا   ار  25، ر         ر 2019شأأأأأأأأأأأأأأأبأأأا /ف اي   20 ،

ية، وذ ك  لسأأ ان  ا صيلأأاع  أألم تعت د ا أأتغدامها ألغ اة إنسأأانية يف ايه رية و را ا شأأعبية ا د   اط
وال  ي ا  ت ريد املعدات ا  زمة  ت فك مياه ا ش ب املقم نة. 

ويتشأأأأأأأأأأأأأ   ا  ئيس وف ك شري ميً أملانيا رل ا  شري ا لهنة، و عد نو اا رلب ا نح  ا  ا   يف  
وان ري   19املعل مات امل دمة، ق رت أت يإل امل رد ا نهائ   شأأأأأأأأأأأأأأأ اا األنأأأأأأأأأأأأأأأنا  املعنية وشأأأأأأأأأأأأأأأحنها    

.(2017) 2397من ا   ار  25وف ا  ل   ر ، 2019األوع/ديس   
وت د ا لهنة أري تشك  أملانيا رلب  فع ا عناية ا  ا بة. 

 )ت قيم(
2019آب/أغس س  27

 دى األمم املتحدر ا بعثة ا دائ ة ألملانيا 
ني ي رك
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  S/AC.49/2019/OC.XX :املرجع

 الدائمة البعثة إىل حتياته )٢٠٠٦( ١٧١٨ ابلقرار عمال املنشـــــــــأة األمن جملس جلنة رئيس يهدي
 الثاين/نوفمرب تشـــرين ١٢ املؤرخة الســـبع الشـــفوية هتاامذكر  إىل يشـــري أن ويشـــرفه املتحدة األمم لدى ألملانيا

 للســــــــــــــماح ،)٢٠١٧( ٢٣٩٧ قرارال من ٢٥ للفقرة وفقا ،اللجنة من إعفاءات فيها طلبت اليت ،٢٠١٨
 كور�  مجهورية يف تعمل أملانية حكومية غري منظمةٌ  إنســـــــــانية ألغراض اســـــــــتخدامها َتعتزم ســـــــــلع إبيصـــــــــال

 التالية: اإلنسانية األنشطة ألغراض وذلك الزراعي، للعمل األملانية الرابطة وهي الدميقراطية، الشعبية
 )؛٦٢٤/٢٠١٨ (املرجع وختزينها البذور إلنتاج الالزمة املعدات توريد -

 )؛٦٢٦/٢٠١٨ و ٦٢٥/٢٠١٨ ان(املرجع املأمونة الشرب مياه توفريل الالزمة املعدات توريد -

 )؛٦٢٨/٢٠١٨ و ٦٢٧/٢٠١٨ (املرجعان الغذائية اإلمدادات لتحسني الالزمة املعدات توريد -

 )؛٦٢٩/٢٠١٨ (املرجع التغذوية احلالة لتحسني الالزمة املعدات توريد -

 ).٦٣٠/٢٠١٨ (املرجع اإلنسانية الكوارث من للوقاية الالزمة املعدات توريد -

 املوافقةَ  الواجب، النظر إيالء بعد قررت، اللجنة أبن علماً  أملانيا حييط أن كذلك  الرئيس ويشرف
 جملس قرار من ٢٥ للفقرة وفقا أعاله، املذكورة الشــــــــــــــفوية اتاملذكر  يف ةالوارد اإلعفاء اتطلب على جزئيا
 يف املبينة واخلدمات األصـــــــــناف املقبلة الســـــــــتة األشـــــــــهر غضـــــــــون يف تُنقل أبن ،)٢٠١٧( ٢٣٩٧ األمن

 هبذه واملرفقة ،املأمونة الشرب مياه لتوفري الالزمة املعدات توريد بشأن أملانيا وجهتها اليت الشفوية املذكرات
 هبدف موحدة بطريقة أو جتميعها بعد واحدة مرة األصــــــناف هذه شــــــحن طُِلب وقد كضــــــميمة.  الرســــــالة

 اجلمركي. والتخليص الشحن كفاءة  ز�دة
 املتعلقــة قراراتــه خالل من األمن جملس فرضــــــــــــــهــا اليت اجلزاءات تــدابري أن جمــددا اللجنــة وتؤكــد

 الشـــــــــــعبية كور�  مجهورية بشـــــــــــعب ســـــــــــلبية آاثر إحلاق إىل هتدف ال الدميقراطية الشـــــــــــعبية كور�  جبمهورية
 الصــحفي بيا�ا عن فضــال األعضــاء، الدول مجيع إىل اللجنة وجهتها اليت الشــفوية املذكرة وأن الدميقراطية،
SC/13113 اإلنســـانية املعونة تقدمي بشـــأن توضـــيحات يتضـــمنان ،٢٠١٧ ديســـمرب/األول كانون  ٨ املؤرخ 

 الدول من دولة كل  على جيب أبنه كذلك  الشــــــفوية املذكرة وتذكِّر الدميقراطية. الشــــــعبية كور�  مجهورية إىل
ح أن ضــــرورة مراعاة مع اتما تنفيذا الصــــلة ذات األمن جملس تدابري تنفذ أن األعضــــاء  من للكيا�ت توضــــَّ
 بشــكل املتحدة األمم جزاءات تنفيذ يتعني حني يف أنه القضــائية لواليتها اخلاضــعة واخلاص العام القطاعني

 .مربر دون من اإلنسانية األنشطة تقييد ينبغي ال فإنه مالئم،

 املتحدة األمم لدى ألملانيا الدائمة البعثة
 نيويورك
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 ألن الضــــــــــــــرورية واملالية التجارية ابملعامالت لتقوم ألملانيا وموافقتها أتييدها كذلك  اللجنة ومتنح
 املســـاس دون من الضـــميمة، يف ترد واليت بشـــأ�ا إعفاء اللجنة منحت اليت واخلدمات الســـلع فقط تشـــرتي

 .الصلة ذات التجارية ابلقرارات
 إىل اإلنســــــــــــانية املســــــــــــاعدات تقدم اليت املعنية املنظمات إىل اللجنة تطلب نفســــــــــــه، الوقت ويف

 تلتزم وأن اللجنة، عليها وافقت اليت لإلعفاء الزمنية ابلفرتة تتقيد أن الدميقراطية الشــــــــــــــعبية كور�  مجهورية
 املالية املعامالت تنظم اليت الصــــــــلة ذات الوطنية الرتخيص وشــــــــروط واللوائح ابلقوانني اتم حنو على وتتقيد

 املعنية. األعضاء للدول القضائية الوال�ت يف جتري اليت اجلمركي والتخليص الشحن ومعامالت والتجارية
 املوقع عرب ســـــــتُنشـــــــران ومرفقها الشـــــــفوية املذكرة ذهه أبن أملانيا يبلغ أن كذلك  الرئيسَ  ويشـــــــرَّف

 الســـــــــــلطات ذلك يف مبا عليها، االطالع للجمهور ليُتاح ١٧١٨ ابلقرار عمالً  املنشـــــــــــأة للجنة الشـــــــــــبكي
 الشــــــــــــعبية كور�  مجهورية إىل املواد لنقل املعفاة العمليات اســــــــــــتعراض يف تشــــــــــــارك اليت املختصــــــــــــة الوطنية

 أشهر. ستة ملدة وذلك الدميقراطية،
 الواجبة. العناية بذل على أملانيا تشكر أن اللجنة وتود

 جمددا ليعرب الفرصة هذه )٢٠٠٦( ١٧١٨ ابلقرار عمالً  املنشأة األمن جملس جلنة رئيس ويغتنم
 التقدير. آ�ت أمسى عن املتحدة األمم لدى ألملانيا الدائمة للبعثة

  (توقيع)

XX ٢٠١٩ شباط/فرباير 

  الضميمة:
 نقلها املقرر املأمونة الشــــــرب مياه لتوفري الالزمة املعدات بتوريد املتعلقة واخلدمات لســــــلعاب قائمة -

 الدميقراطية الشعبية كور�  مجهورية إىل
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