
S/AC.49/2019/OC.XX: المرجع

) حتياته إىل البعثة الدائمة ٢٠٠٦( ١٧١٨يهدي رئيس جلنة جملس األمن املنشـــــــــأة عمال بالقرار 
تشرين األول/أكتوبر  ٣١لكندا لدى األمم املتحدة، ويتشرف بأن يشري إىل مذكرتيها الشفويتني املؤرختني 

 First Steps مؤســـســـةطلبا من  تضـــمنتاوضـــميمتيهما، اللتني  2018تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٢و  ٢٠١٨

Health Society ، هي منظمة غري حكومية كندية تضــــطلع بأنشــــطة املســــاعدة واإلغاثة يف مجهورية كوريا و
 ٢٣٩٧من القرار  ٧من التدابري املفروضــــــــــــــة عمال بالفقرة  للحصــــــــــــــول على إعفاءالشــــــــــــــعبية الدميقراطية، 

القابل للصــدأ بســعة علبة من حليب الصــويا مصــنوعة من الصــلب غري  300) للســماح بشــحن ٢٠١٧(
 ).2017( 2397من القرار  25، عمال بالفقرة لرتا إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 20

بــأنــه، بعــد إيالء النظر الواجــب، قررت اللجنـة  ويتشـــــــــــــــرف الرئيس كــذلــك بــأن حييط كنــدا علمــاً 
من قرار  25عمال بالفقرة  ،الذكر الســـــــــــــــالفيتاملوافقة على طلب اإلعفاء الوارد يف املذكرتني الشـــــــــــــــفويتني 

األصــــــناف املبينة يف قائمة )، بأن تُنقل يف غضــــــون األشــــــهر الســــــتة املقبلة 2017( 2397جملس األمن 
واحدة  مرةوطُِلب شحن األصناف املذكرتني الشفويتني املوجهتني من كندا واملرفقة هبذه الرسالة كضميمة. 

 لشحن والتخليص اجلمركي.ا كفاءةهبدف زيادة   بطريقة موحدةبعد جتميعها أو 
وتؤكد اللجنة جمددا أن تدابري اجلزاءات اليت فرضها جملس األمن يف قراراته املتعلقة جبمهورية كوريا 

بشــعب مجهورية كوريا الشــعبية الدميقراطية، وأن املذكرة  هتدف إىل إحلاق آثار ســلبيةالشــعبية الدميقراطية ال 
كانون   ٨املؤرخ  SC/13113الدول األعضاء وكذلك بيا�ا الصحفي الشفوية اليت وجهتها اللجنة إىل مجيع 

، يتضــــمنان توضــــيحات بشــــأن تقدمي املعونة اإلنســــانية إىل مجهورية كوريا الشــــعبية ٢٠١٧األول/ديســــمرب 
الدميقراطية. وتذكِّر املذكرة الشـــــــــــفوية كذلك بأنه جيب على كل دولة من الدول األعضـــــــــــاء أن تنفذ تدابري 

ت الصــــــلة تنفيذا تاما مع مراعاة ضــــــرورة أن توضــــــح للكيانات من القطاعني العام واخلاص جملس األمن ذا
القضــــائية أنه يف حني يتعني تنفيذ جزاءات األمم املتحدة بشــــكل مالئم، ال ينبغي تقييد  اخلاضــــعة لواليتها

 األنشطة اإلنسانية دون مربر.
املالية الضرورية ألن التجارية و عامالت لتقوم بامل لكنداومتنح اللجنة كذلك تأييدها وموافقتها 

، دون املساس الضميمةتشرتي فقط السلع واخلدمات اليت منحت اللجنة إعفاء بشأ�ا واليت ترد يف 
 بالقرارات التجارية ذات الصلة.

 البعثة الدائمة لكندا
 لدى األمم املتحدة
 نيويورك
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اللجنة إىل املنظمات املعنية اليت تقدم املســـــــــــــاعدات اإلنســـــــــــــانية إىل ويف الوقت نفســـــــــــــه، تطلب 
مجهورية كوريا الشـــــــــــــــعبية الدميقراطية أن تتقيد بالفرتة الزمنية لإلعفاء اليت وافقت عليها اللجنة، وأن تلتزم 

الية وتتقيد على حنو تام بالقوانني واللوائح وشـــــــــروط الرتخيص الوطنية ذات الصـــــــــلة اليت تنظم املعامالت امل
 والتجارية ومعامالت الشحن والتخليص اجلمركي اليت جتري يف الواليات القضائية للدول األعضاء املعنية.

ســيتم نشــر هذه الرســالة ومرفقها على املوقع الشــبكي بأنه  يبلغ كنداويتشــرف الرئيس كذلك بأن 
 ذلك الســـلطات الوطنية املعنية لُيتاح للجمهور االطالع عليها، مبا يف 1718للجنة املنشـــأة عمالً بالقرار 

اليت تشــــــارك يف اســــــتعراض العمليات املعفاة لنقل املواد إىل مجهورية كوريا الشــــــعبية الدميقراطية، وذلك ملدة 
 ستة أشهر.

 وتود اللجنة أن تشكر كندا على بذل العناية الواجبة.
ه الفرصــــــــــــة ليعرب ) هذ2006( 1718ويغتنم رئيس جلنة جملس األمن املنشــــــــــــأة عمالً بالقرار 

 جمددا للبعثة الدائمة لكندا لدى األمم املتحدة عن أمسى آيات التقدير.
 )توقيع(

 ٢٠١٩الثاين/يناير  كانون  ٢١
 الضميمة

 املقرر نقلها إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةقائمة باألصناف  -



Annex 

Item Quantity 
Shipment 

Date 

Shipment 

Origin 
Transfer 1 Transfer 2 Monitoring 

Stainless-Steel 

Soymilk Cans 
300 TBD 

Wenzhou, 

China 

Dandong, 

China 

via TBD 

Sopo, 

DPRK 

via Train 

Regular monitoring 

visits to soymilk 

production sites. 

(Average 3-4 times 

per year) 


	CANADA-1900997A
	الضميمة

	طلب الإعفاء المقدَّم من كندا - خطاب الموافقة ومرفقه
	CANADA-1900997A
	الضميمة





