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الحصاااااو  علن اعقانات من  ج   :  وجمهات بشاااااأن 7مذكرة المسااااااعىة علن ال نقمذ ر     
 مساعىات انسانمة الن جمهورمة كورما الشعبمة الىممقراطمة

 
أّن المعلومات التالية يمكن أن تفيد   (2006) 1718تعتقد لجنة مجلس األمن المنشأأأأمال بمل بالقرار  

 2087و  (2009) 1874و  (2006) 1718الأأأدوأل األب أأأأأأأأأأأأأأأأاه في تنفيأأأي الترامأأأات أأأا الواردال في القرارات 
 (2017) 2371و  (2017) 2356و  (2016) 2321و  (2016) 2270 و (2013) 2094و  (2013)
. فقد أّكد مجلس األمن في مناسأأأأأأأأأبات متكّررال أّن التدابير المفرو أأأأأأأأأة (2017)  2397و  (2017)  2375 و

بموجب القرارات المشأأار يلي ا أبلال ي يصقصأأد ب ا اإل أأرار بالو أأي اإلنسأأاني للسأأكان المدنيين في جم ورية 
رقلة أو تقييد األنشأأأأأأأأأأأأأطة التي ي تحاراا ايال القرارات  ومن ا األنشأأأأأأأأأأأأأطة كوريا الشأأأأأأأأأأأأأعبية الديمقراطية  أو ب

ايقتصأأأأادية وأنشأأأأطة التعاون في المجاأل ايقتصأأأأادل والمعونة الايااية والمسأأأأابدات اإلنسأأأأانية. وبلوال بل  
يلك  ينطول الكثير من التدابير الواردال في ايال القرارات بل  يبفاهات ينسأأأأأأأأانية صأأأأأأأأريحة تشأأأأأأأأمأل في بع  

 حايت  رورال الحصوأل مسبقا بل  يبفاه صريح من اللجنة بحسب كأّل حالة بل  حدال.ال

ومي يلك  ومن أجأل صأأأأأأأأياغة آلية شأأأأأأأأاملة في مجاأل اإلبفاهات لأغرا  اإلنسأأأأأأأأانية  أّكد مجلس  
 1718بل  أّن التدابير المفرو أأأة بموجب القرارات    (2017) 2397من قرارال    25األمن من جديد في الفقرال 

 (2016) 2321و  (2016) 2270و  (2013) 2094و  (2013) 2087و  (2009) 1874و  (2006)
ي يصقصد ب ا اإل رار بالو ي   (2017)  2397  و (2017)  2375و    (2017)  2371و    (2017)  2356و  

اإلنسأأأأأأأأأاني للسأأأأأأأأأكان المدنيين في جم ورية كوريا الشأأأأأأأأأعبية الديمقراطية  أو برقلة أو تقييد األنشأأأأأأأأأطة  ومن ا  
األنشأأطة ايقتصأأادية وأنشأأطة التعاون في المجاأل ايقتصأأادل والمعونة الايااية والمسأأابدات اإلنسأأانية  التي 

 2270و  (2013) 2094و  (2013) 2087و  (2009) 1874و  (2006) 1718ي تحاراأأأا القرارات 
  (2017) 2397 و (2017) 2375و  (2017) 2371و  (2017) 2356و  (2016) 2321و  (2016)

ثة في وبالعمأل اليل تقوم به المنامات الدولية والمنامات غير الحكومية المنّفيال ألنشأأأأأأأأأطة المسأأأأأأأأأابدال واإلغا
جم ورية كوريا الشأأأعبية الديمقراطية لصأأأالح السأأأكان المدنيين في جم ورية كوريا الشأأأعبية الديمقراطية  وشأأأّدد 
بل  أّن جم ورية كوريا الشأعبية الديمقراطية تتحّمأل المسألولية الرايسأية بن تلبية ايحتياجات المعيشأية للناس 

تلبيت ا لتلك ايحتياجات بشأأأأأأكأل تام  وقّرر أّن اللجنة   في جم ورية كوريا الشأأأأأأعبية الديمقراطية وبل   أأأأأأرورال
يجور ل ا  بل  أسأأأاس كأل حالة بل  حدال  أن تعفي أل نشأأأاط من التدابير المفرو أأأة بموجب ايال القرارات 
ييا رأت أن ايا ايسأأأأأأأأتثناه  أأأأأأأأرورل لتيسأأأأأأأأير بمأل ايال المنامات في جم ورية كوريا الشأأأأأأأأعبية الديمقراطية 

 مي أاداف ايال القرارات.ألل غر  آخر يتفق  أو

ومن ثم  تعر  اللجنة التوصأيات التالية بل  الدوأل األب أاه وبل  المنامات الدولية والمنامات  
غير الحكومية المنّفيال ألنشأأأأأطة المسأأأأأابدال واإلغاثة في جم ورية كوريا الشأأأأأعبية الديمقراطية لصأأأأأالح السأأأأأكان 

 المدنيين في جم ورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
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 شك  طلبات اإلعقان  

توصأأأأأأأأأأأي اللجنة الدوأل األب أأأأأأأأأأأاه والمنامات الدولية والمنامات غير الحكومية المنّفيال ألنشأأأأأأأأأأأطة  
المسأأأأأأأأأابدال واإلغاثة في جم ورية كوريا الشأأأأأأأأأعبية الديمقراطية لصأأأأأأأأأالح السأأأأأأأأأكان المدنيين في جم ورية كوريا  

  أن (2006) 1718المنشأأمال بمل بالقرار   الشأأعبية الديمقراطية  التي يلرم ا الحصأأوأل بل  يبفاه من اللجنة
 تقّدم طلبات اإلبفاه  من رسالة تحتول بل  العناصر التالية:

طبيعة المسأأأأابدال اإلنسأأأأانية المقترا تقديم ا يل  جم ورية كوريا الشأأأأعبية الديمقراطية لفاادال السأأأأكان  • 
 المدنيين في جم ورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

تحديد األطراف المتلقية للمسأابدات في جم ورية كوريا الشأعبية الديمقراطية  والمعايير المعتمدال في  • 
 اختيار األطراف المستفيدال؛

 أسباب الحاجة يل  الحصوأل بل  يبفاه من اللجنة؛ • 

م خلأل فترال اإلبفاه يل  جم ورية كوريا الشأأأأأأأعبية وصأأأأأأأف تفصأأأأأأأيلي للسأأأأأأألي والخدمات التي سأأأأأأأتصقد   • 
الديمقراطية )مي ت أأأأأأأأأأأأأمينه  قدر اإلمكان  العلمة التجارية والطرار والج ة المصأأأأأأأأأأأأأّنعة(  مي بيان  

 الكميات والمواصفات والار  والج ة المتلقية؛

يأة الأديمقراطيأة خلأل التأاريخ )المقرر(/التواريخ )المقّررال( للنقأأل المقترا يل  جم وريأة كوريأا الشأأأأأأأأأأأأأأعب  • 
 اإلبفاه؛ فترال

 الطريق )الطرق( والوسيلة )الوسااأل( المقّررال للنقأل  بما في يلك موانئ انطلق ودخوأل الشحنات؛ • 

جميي األطراف المشأأأأأأأأأأأأأأاركأة في بمليأات النقأأل  بمأا في يلأك الكيأانأات التأابعأة لجم وريأة كوريأا الشأأأأأأأأأأأأأعبيأأة   •  
 ن أو مقدِّمة للدبم  التي يتسن  تحديداا في وقت تقديم الطلب؛ الديمقراطية  سواه كانت حاصلة بل  اإلي 

 المعاملت المالية المرتبطة بعمليات النقأل؛ • 

مرفق يحتول بل  قاامة مفصأألة بجميي التحويلت المقررال للسأألي والخدمات مي يكر الكميات  والقيمة  •  
 المحلية  وتاريخ الشحن المقّرر؛  التقريبية للسلي والخدمات بدوير الوييات المتحدال أو بالعملة 

التدابير المت خيال  من قبيأل خطة للرصأأأأأد  ل أأأأأمان اسأأأأأتخدام المسأأأأأابدال المقد مة يل  جم ورية كوريا  • 
 الشعبية الديمقراطية في األغرا  المقصودال وبدم تحويل ا يل  أغرا  محاورال.

ر الحكومية التي تحصأأأأأل بل  وتوصأأأأي اللجنة بمن تبيأل الدوأل األب أأأأاه والمنامات الدولية أو غي  
يبفاهات ألغرا  ينسأأأأأانية قصأأأأأاري ج داا بحيث يتم دمح جميي الشأأأأأحنات المخّطط ل ا في ثلث شأأأأأحنات 

يا كانت الج ة المقدِّمة للطلب التي  أو أقأل كأل تسأأأأأعة أشأأأأأ ر  لكأل مشأأأأأروم  يل  أقصأأأأأ  حد ممكن بمليا. واِّ
رال بشأأأأأكأل جّيد بل  البنود المرمي نقل ا حصأأأأألت بل  يبفاه من اللجنة بحاجة يل  يدخاأل تاييرات ي رمة ومبر 

يل  جم ورية كوريا الشأأأأعبية الديمقراطية )مثأل المواصأأأأفات والكميات الدقيقة( و/أو بل  األسأأأأاليب واألطراف 
المشأأأأاركة في المعاملت )مثأل الخطة الن ااية للشأأأأحن والتسأأأأليم(  فيجب بلي ا موافاال اللجنة بل  الفور  من 

ابعأة بخصأأأأأأأأأأأأأأول اإلبفأاه  بكأأل التاييرات التي يلرم النار في أا. ثم تقوم اللجنأة  حسأأأأأأأأأأأأأأب خلأل رسأأأأأأأأأأأأأأالأة متأ 
دخاأل التعديلت المناسبة بل  اإلبفاه اليل منحته.  ايقت اه  بمراجعة جميي التاييرات المطلوبة واِّ

https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
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يا كانت الج ة المقّدمة للطلب غير قادرال بل  تقديم المعلومات الميكورال أبلال  أو ييا لم    تكن في واِّ
و أأأأي يسأأأأمح ل ا بيلك بمل صأأأأورال أخري  توصأأأأي اللجنة بتقديم سأأأأبب بدم وجود المعلومات وخطة إلطلم 
يا واج ت الج ات المقّدمة للطلبات أل تحديات  اللجنة بل  المعلومات المسأأتكملة بندما تتوافر التفاصأأيأل. واِّ

لع أأأأأأأو التي تنتمي يلي ا  أو رايس خلأل العملية  توصأأأأأأأي اللجنة بمن تقوم ايال الج ات باسأأأأأأأتشأأأأأأأارال الدولة ا
ق األمم المتحدال المقيم في جم ورية كوريا  اللجنة  أو مكتب األمم المتحدال لتنسأأيق الشأألون اإلنسأأانية  أو منسأأّ
الشأأأأعبية الديمقراطية. وتيسأأأأيرا بل  الج ات المقّدمة للطلبات وكخيار متاا ل ا اسأأأأتخدامه  يمكن الرجوم يل  

الموقي الشأأأبكي لّلجنة المنشأأأمال مويج المرفقات للطلبات المقّدمة من المنامات بل  اسأأأتمارال الطلب الفارغة ون 
 .(2006) 1718بمل بالقرار 

 
كمقمة  وجمه طلبات اإلعقان من المنظمات الىولمة والمنظمات غمر الحكوممة الن اللجنة المنشاااااأة عمال   

 (2006) 1718بالقرار 

 انأاك ثلث طرااق  ترد أدنأاال  يمكن للمنامأات الأدوليأة أو المنامأات غير الحكوميأة أن تتبع أا في 
الحصأأأوأل بل  يبفاهات من اللجنة. غير أن وكايت األمم المتحدال واللجنة الدولية للصأأأليب األحمر وايتحاد 
الدولي لجمعيات الصأأأأأأأأليب األحمر وال لأل األحمر واللجنة األولمبية الدولية  وأل منامة تكون قد حصأأأأأأأألت 

لتاريخ تقديم ا الطلب الجديد  يمكن ا  بل  اثنين أو أكثر من اإلبفاهات خلأل األشأأ ر الثمانية بشأأر السأأابقة 
تقديم طلبات اإلبفاه مباشأأأأأأأأأأأأأأرالن يل  اللجنة بن طريق أمين اللجنة  وفقا لّلوااح المعموأل ب ا لدي السأأأأأأأأأأأأأألطات 

 الوطنية المعنية وداخأل المنامة:

: الدوأل األب أأأأأأاه اي التي ينباي أن تقدم طلبات اإلبفاه يل  اللجنة بالنيابة بن الىو  األعضااااان - 1
المنامات الدولية أو المنامات غير الحكومية التي تسأأأأأأأأع  يل  تقديم المسأأأأأأأأابدات اإلنسأأأأأأأأانية يل  جم ورية 
كوريأا الشأأأأأأأأأأأأأأعبيأة الأديمقراطيأة  ويلأك ألن الأدوأل األب أأأأأأأأأأأأأأأاه اي التي يفر  بلي أا القرار الترامأات. ويمكن  

تحأدال في نيويورك. ويمكن ايتصأأأأأأأأأأأأأأاأل بأالأدوأل األب أأأأأأأأأأأأأأاه محّليأا أو بن طريق بعثأات أا الأداامأة لأدي األمم الم
ايطلم بل  معلومات ايتصأأأأأأأأأأأأأأاأل الخاصأأأأأأأأأأأأأأة بالبعثات الداامة للدوأل األب أأأأأأأأأأأأأأاه بل  العنوان الشأأأأأأأأأأأأأأبكي 

https://bluebook.unmeetings.org/. 

 o  توجيه طلبات م يل  اللجنة وتوصأأأأأأأأأأأأي اللجنة بمن تشأأأأأأأأأأأأرا الدوأل األب أأأأأأأأأأأأاه لمقّدمي الطلبات كيفية
في حاأل كان يتوّجب اسأأأأأأأأأأأأتعرا  الطلب أوي من جانب السأأأأأأأأأأأألطات الوطنية قبأل تقديمه يل   )مثل

اللجنة( وطوأل الفترال الرمنية التي تحتاج يلي ا الدولة الع أأأأأأأأأأأو لتقديم الطلب يل  اللجنة. وتوصأأأأأأأأأأأي 
صأأأأأأأأأأأأأأفأأة دوريأأة بل  آخر اللجنأأة كأأيلأأك بأأمن تطلي الأأدوأل األب أأأأأأأأأأأأأأأاه الج أأات المقأأّدمأأة للطلبأأات ب 

 المستجدات بخصول حالة طلبات م.

: ييا لم تتمكن دولة ب أأو من توجيه ايا الطلب يل  اللجنة أو ييا لم تكن في و أأي األم  الم حىة - 2
يسأأأأأأأمح ل ا بيلك بمل صأأأأأأأورال أخري  يجور لمكتب منسأأأأأأأق األمم المتحدال المقيم في جم ورية كوريا الشأأأأأأأعبية 

اتصاأل للمنامة الدولية أو للمنامة غير الحكومية في يرساأل طلبات اإلبفاه يل  الديمقراطية أن يعمأل كج ة  
ق المقيم بل  بنوان البريد اإللكتروني   اللجنة أو تقديم التوجي ات يل  المنامات. ويمكن ايتصأأأأأأأأأأأاأل بالمنسأأأأأأأأأأأّ

rco.kp@one.un.org. 

ر بل  الأأدوأل األب أأأأأأأأأأأأأأأأاه وبل  مكتأأب منسأأأأأأأأأأأأأأق األمم المتحأأدال المقيم في : ييا تعأأيّ  ممن اللجنااة - 3
كوريأا الشأأأأأأأأأأأأأأعبيأأة الأديمقراطيأأة تقأأديم طلبأأات اإلبفأأاه يل  اللجنأأة نيأأابأةن بن منامأأة دوليأأة أو منامأة  جم وريأة

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/exemptions-measures/humanitarian-exemption-requests
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/exemptions-measures/humanitarian-exemption-requests
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/exemptions-measures/humanitarian-exemption-requests
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/exemptions-measures/humanitarian-exemption-requests
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://bluebook.unmeetings.org/
mailto:rco.kp@one.un.org
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حكومية  أو ييا لم تكن في و أأي يسأأمح ل ا بيلك بمل صأأورال أخري  يجور للمنامة الدولية أو المنامة  غير
  كوميأأأة أن تقأأأدم طلأأأب اإلبفأأأاه مبأأأاشأأأأأأأأأأأأأأأرال يل  أمين اللجنأأأة بل  بنوان البريأأأد اإللكترونيغير الح

sc-1718-committee@un.org ويحيأل أمين اللجنة يل  اللجنة طلبات اإلبفاه التي تسأأأأأأأأأأتوفي المعايير .
 التالية:

 o   ببارال بن منامة دولية أو منامة غير حكومية ل ا سأأأأأأأأأأجأل سأأأأأأأأأأابق في تقديم الكيان المقّدم للطلب
المسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأدات يل  جم وريأأأة كوريأأأا الشأأأأأأأأأأأأأأعبيأأأة الأأأديمقراطيأأأة أو يل  بلأأأدان أخري و/أو المنامأأأة 

 الحكومية مصعَترٌف ب ا وطنيان من قبأل الدولة الع و أو الدوأل األب اه المعنية؛ غير

 o  رية كوريا الشأأأأأأأعبية الديمقراطية يات طابي ينسأأأأأأأاني واي مفيدال المسأأأأأأأابدال المرمي تقديم ا يل  جم و
 للسكان المدنيين في جم ورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

 o .طلب اإلبفاه يستوفي شروط تقديم المعلومات الموّ حة أبلال 
 

 العملمة ال ي  ّ بعها اللجنة في منح موافق ها  

  سأأتسأأع  اللجنة يل  النار في طلبات اإلبفاه في أسأأرم ناران للطابي العاجأل للمسأأابدات اإلنسأأانية 
وقت ممكن من أجأل اتخاي قرار في آجاأل معقولة وفق مبادا ا التوجي ية. وتصمنح اإلبفاهات لمدال تسأأعة أشأأ ر 
من تاريخ الرسأالة التي تصفيد موافقة اللجنة بل  اإلبفاه  ما لم تطلب الج ة المقّدمة للطلب خلف يلك بشأكأل 

قّدم تبريرا مستندا يل  األسس السليمة  مثأل تمّخرات النقأل المتصلة بجااحة ما  لكي تنار فيه اللجنة. محّدد وت 
يا لم يتمكن الطرف الحاصأأل بل  اإلبفاه من ينجار المشأروم في غ أون اإلطار الرمني لابفاه  توصأي  واِّ

مأل بل  األقأل من تاريخ انت اه  اللجنة بمن يقدم الطرف طلبا للتمديد مشأأأأفوبا باإلي أأأأاحات قبأل بشأأأأرال أيام ب
اإلبفاه. وتسأأأأتعر  اللجنة طلبات التمديد وطلبات اإلبفاه المعّدلة وطلبات المسأأأأابدال اإلنسأأأأانية العاجلة في 

  أو الكوارث 19-حايت الطوارئ  كتلك المقدمة ألغرا  ايسأأأأأأأتجابة لحايت تفشأأأأأأأي الجااحات  مثأل كوفيد
 الطبيعية  من يطار رمني معّجأل.

 
 لة الموافقة علن اإلعقان من اللجنةرسا  

يا وافقت اللجنة بل    بعد اسأأأأأتعرا  طلب اإلبفاه  تصأأأأأدر اللجنة قراراا بل  شأأأأأكأل رسأأأأأالة رّد. واِّ
الطلب  فإّن ا توّجه رسأأأأأأأأأأأأأالة يل  الطرف المقّدم للطلب تشأأأأأأأأأأأأأرا فيه بالتحديد البنود التي توافق بل  نقل ا يل  

يتم يرفاق رسأأأأأأالة الموافقة بقاامة معتمدال من السأأأأأألي والخدمات حسأأأأأأب جم ورية كوريا الديمقراطية الشأأأأأأعبية. و 
رسأأأأأالة الموافقة ومرفق ا  (2006) 1718الكمية وتاريخ الشأأأأأحن المقّرر. وتنشأأأأأر اللجنة المنشأأأأأمال بمل بالقرار  

طيلة فترال اإلبفاه. وتصترجم رسأأأأأأأأالة الموافقة يل  جميي لاات  بل  موقع ا الشأأأأأأأأبكي بعد يبلن ا للعموم  ويلك
يا كأانأت انأاك حأاجأة يل   األمم المتحأدال  ويجور للج أة المقأّدمأة للطلأب أن تصطلي األطراف المعنيأة بلي أا  واِّ
ترجمة المرفق  ويلك مثل للمسأأأأأأأأأابدال في بمليات المشأأأأأأأأأتريات أو التخليل الجمركي أو المعاملت المالية  

ن تدرج الج ة المقّدمة للطلب نسأأأأأأأأأأأخة مترجمة  أأأأأأأأأأأمن طلب ا األولي لنشأأأأأأأأأأأراا بل  اإلنترنت بمجرد ينباي أ
الموافقأة بليأه. ومن خلأل نشأأأأأأأأأأأأأأر اإلبفأاه  يصتأاا المجأاأل للسأأأأأأأأأأأأأألطأات الوطنيأة المعنيأة التي تقوم بأمدوار في 
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للملسأأأأأسأأأأأات المالية اسأأأأأتعرا  بمليات النقأل يل  جم ورية كوريا الشأأأأأعبية الديمقراطية المشأأأأأمولة باإلبفاه  و 
 .( 1) والموردين اليين يعملون مي الج ة المقّدمة للطلب  للقيام بالتحقق من اإلبفاه بشكأل سريي وممستقأل

 
 الممارسات القضلن  

تعتقد اللجنة أن المنامات الدولية وغير الحكومية التي تخطط لتنفيي أنشأأطة للمسأأابدال واإلغاثة في  
الديمقراطية لصالح السكان المدنيين في جم ورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد تستفيد  جم ورية كوريا الشعبية 

يا كان لدي أحد األطراف ايسأتعداد إلتاحة طلب  من اسأتعرا  طلبات اإلبفاه التي سأبق أن ووفق بلي ا. واِّ
توجي ات يل  طرف اإلبفاه اليل ووفق له بليه  أو جره منه  يسأتعرا أه للار  الميكور أبلال  أو لتقديم 

يا اختار أحد األطراف المشأأأأأأأأأاركة في ايا  آخر محتمأل  تطلب اللجنة يدراج ايال المعلومة  أأأأأأأأأمن الطلب. واِّ
الترتيب  يقوم أمين اللجنة  أو منسق األمم المتحدال المقيم  أو مكتب األمم المتحدال لتنسيق الشلون اإلنسانية  

م من المنامأات الأدوليأة والمنامأات غير الحكوميأة التي أو الأدولأة الع أأأأأأأأأأأأأأو المعنيأة  بأإطلم من يطلأب الأدب
يصحتمأل أن تقّدم طلبات بل  المعلومات المشأأأأأأأأأأأمولة باإلين. وي تلثر المشأأأأأأأأأأأاركة في العملية المتصأأأأأأأأأأألة ب يال 
الممارسأأأأأة الف أأأأأل  بل  الطلب المقّدم من الج ة التي تختار المشأأأأأاركة. وباإل أأأأأافة يل  يلك  سأأأأأيقوم أمين  

علومات يات الصأألة التي حصجبت اويات أصأأحاب ا من أجأل ايحتفاا بمسأأتودم للممارسأأات اللجنة بتجميي الم
 الف ل  بموما.

 
 القناة المصرفمة  

تدرك اللجنة تماما الحاجة الملّحة يل  ينشأأأأأاه قناال مصأأأأأرفية مسأأأأأتقرال وخالية من المخاطر لأغرا   
 أل.ينسانية  واي منخرطة في بملية نشطة إلنشاه قناال من ايا القبي 

 
 (2006) 1718القموى المقروضة علن اعقانات اللجنة المنشأة عمال بالقرار   

تيّكر اللجنة بمن الحصأأأأأأأأأأوأل بل  يبفاهات من لجنة جراهات األمم المتحدال ي يعفي تلك المنامات  
للوااح ومتطلبات الترخيل المحلية يات الصأأأأأأأأأألة الخاصأأأأأأأأأأة بالدوأل وما تقترحه من معاملت من الخ أأأأأأأأأأوم  

األب أأأأأأأأاه المشأأأأأأأأاركة في تلك المعاملت. ويجب بل  جميي المنامات الدولية أو المنامات غير الحكومية 
التي تطلب يبفاهات من اللجنة أن ترابي بشأأأأأأأأأأأأأكأل كامأل أي أأأأأأأأأأأأأا الشأأأأأأأأأأأأأروط التنايمية ومتطلبات الترخيل 

األب أأأأأأأأأأأأأأاه يات الوييأة بل  جميي جوانأب المعأاملت المقترحأة والج أات  الصأأأأأأأأأأأأأألأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة بأالأدوأل يات
المشأاركة  ويلك من قبيأل تقديم نسأخة مترجمة من مرفق رسأالة موافقة اللجنة بل  اإلبفاه يل  اياة الجمارك 

لشأأأراه في البلدان التي ي تكون اإلنكليرية يحدي لاات ا الرسأأأمية ومقت أأأيات ايلترام بالقيود المفرو أأأة بل  ا
 النقدل الفورل.

__________ 

وبدم نشأأأأراا بل  اإلنترنت  ينباي أن تبّين الج ة المقّدمة للطلب يلك  ييا طلبت الج ات المقّدمة للطلبات يبقاه أجراه من مرفقات ا سأأأأرية  (1) 
 أأأأأأمن طلب ا وأن تقدم مرفقا كامل يسأأأأأأتعرا أأأأأأه من قبأل اللجنة ومرفقا آخر حصجبت منه أجراٌه ألغرا  النشأأأأأأر بل  اإلنترنت في حاأل  

يا طلبت الج ة المقّدمة للطلب بدم الكشف بن اويت ا  يصنشر بل  اإل  نترنت خطاب موافقة يشير فقط يل  الدولة الع و التي  الموافقة. واِّ
تنتمي يلي ا الج ة ونوم المشأأأأأأأأأأأروم ووصأأأأأأأأأأأف موجر للعمأل الم أأأأأأأأأأأطلي به. وبل  الج ات المقّدمة للطلبات التي تطلب حجب أجراه من  

أل مسأأأأأأأأتقأل من أل أجراه من  المرفقات أو بدم الكشأأأأأأأأف بن اويت ا أن تنتبه يل  أن األطراف الثالثة قد ي تكون قادرال بل  التحّقق بشأأأأأأأأك 
 طلبات ا ي تكون منشورال بل  اإلنترنت  وأن بدم التحّقق قد يلثر بل  بع  بمليات المشتريات والتوصيأل المتعلقة بالمعونات. 
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