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٢٠١٩متوز/يوليه  ١
السيدة تسابيا احملرتمة،

(، ُي مممرأن أش أإمممس لت  سمممال  ن ٢٠٠٦) ١٧١٨ابسمممن  جمة  األ ا ممل املجم ممم ة قرا ابل را  
ممل  ٢5احلصممممممممممممموع قا  لققاة، قرا  ابلق رة  ، اليت طاب ن أيها ممل الاججمة٢٠١٩حزيراش/يونيه  3املؤ خة 
، لاسمممممممممممممممرماال بجم مت ا مواع الازمة ل شغيمة ال  ماليحت ال  مممممممممممممممشيايمة مل  م  ا  ا  (٢٠١٧) ٢3٩٧ال را  

 ال مممممملبية الدة راطية، ل ي ا و ويب لألممل الشذائي،  غراض ت دمي املسمممممماقدة اةنسممممممانية ي  هو ية  و ا
( وهي إمممر ة ليغالية أاز  ي مجما صمممة أجراها Agriconsulting SAت ّدم إمممر ة أغري ونسممما يجمي أ  أ  )

ا  ا  ا و ويب بشرض ت دمي الدقن ال  ن  رهو ية  و ا ال مملبية الدة راطية ي املسممائت امل صمماة ابلشذاة، 
 ية  و ا ال لبية الدة راطية أ  ساع أو موا .مع اةإا ة لت أنه لمل يجم ت لت  هو 

وي مممممممممممممممرأن  ذلا أش أحيغ ن قارا لنه، بلد لياة الجمتر الواج ،  ّر   الاججمة املواأ ة قا  
، (٢٠١٧) ٢3٩٧ممل  را   األ ا ممل  ٢5طا  اةققاة الوا   ي الرسالة السالقة الذ ر، قرا ابلق رة 

لش تجم ت ا مواع املذ و ة ي الرسالة ي غضوش ا إهر الس ة وأ ا اب دوع املرأق هبذه الرسالة  ضريرة.
وتؤ ممد الاججمممة ممل جممديممد أّش ال ممدابس ا زائيممة اليت أر مممممممممممممممهمما  األ ا ممل  وجمم   را اتممه امل لا مة 

ف لت لحلاق آاث  سممممممممممممابية ب ممممممممممممل   هو ية  و ا ال مممممممممممملبية جبرهو ية  و ا ال مممممممممممملبية الدة راطية    د
الدة راطية، وأّش املذ رة ال مممممممممممقوية اليت وجه ها الاججمة لت  يع الدوع ا قضممممممممممماة، و ذا بيا ا الصمممممممممم قي 

SC/13113  ي ضمممرجماش تو مممي ا  ب ممم ش ت دمي امللونة اةنسمممانية ٢٠١٧ انوش ا وع/ يسمممر    ٨املؤ خ ،
بية الدة راطية. وتذ ِّر املذ رة ال مممممممممممممممقوية  ذلا لنه قا   ت  ولة ممل الدوع لت  هو ية  و ا ال مممممممممممممممل

ا قضممممممممماة أش تجمّقذ تدابس  األ ا ممل  ا  الصممممممممماة تجمقيذا  ما وأش  را قا  أش ي وش وا ممممممممم ا لد  
ال ياان  ممل ال غاقني اللام واخلاا اخلا ممممممممممممممملة لو ي ها ال ضمممممممممممممممائية أنه   بد ممل تجمقيذ جزاةا  ا من 

  دة بلجماية ول مل ممل  وش أرض  يو    م   هلا قا  ا ن غة اةنسانية.امل
ومتجمح الاججمة  ذلا ليغاليا أتييدها ومواأ  ها ل  وم ابمللاما  املالية وال جا ية الضمممممممممممممممرو ية  ش 
ت ممممممممرت  أ و السمممممممماع واخلدما  اليت أقق ها الاججمة وتر  ي الضممممممممريرة،  وش املسمممممممما  ابل را ا  ال جا ية 

الصاة.  ا 

 السيدة ما ا أجنيا تسابيا
ممثاة ليغاليا لد  ا من امل  دة

نيويو ك

https://undocs.org/ar/S/AC.49/2019/OC.XXX
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)


وي الو ت نقسمممممممممممممه، تغا  الاججمة لت املجمترا  امللجمية اليت ت دم املسممممممممممممماقدا  اةنسمممممممممممممانية لت 
تا زم  هو ية  و ا ال ممممممممممممممملبية الدة راطية أش ت  يد ابلقرتة الزمجمية ل ققاة اليت واأ ت قايها الاججمة، وأش 

وت  يد قا  حنو  م ابل وانني والاوائح وإمممممممممروا الرتخي  الوطجمية  ا  الصممممممممماة اليت تجمتن امللاما  املالية 
وال جا ية وملاما  ال  مل وال خاي  ا رر ي اليت جتر  ي الو ا  ال ضائية لادوع ا قضاة امللجمية.

و ع ال ممممب ي لاججمة املجم مممم ة قرا  وأو  أش أباش ن لنه سممممي ن ن ممممر هذه الرسممممالة ومرأ ها قا  امل
لُي اال لاجرهو  ا طاع قايها،  ا ي  لا السممممممممممممممماغا  الوطجمية امللجمية اليت ت ممممممممممممممما ك ي  ١٧١٨ابل را  

اس لراض اللرايا  امللقاة لجم ت املوا  لت  هو ية  و ا ال لبية الدة راطية، و لا ملدة س ة أإهر.
اللجماية الواجبة. وتو  الاججمة أش ت  ر ليغاليا قا  بذع

 مع خال  ال  دير،

هويسغن ريس وف   )تو يع(
 ئيأل  جمة  األ ا ممل املجم  ة

(٢٠٠٦) ١٧١٨قرا ابل را  

 الضريرة:
جدوع ال  ويت لت  هو ية  و ا ال لبية الدة راطية -

https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)




local (second hand vehicle 

Purchase Vehicles 
bought in DPRK). Exemption: (i} 

(2) 
- - 50,000 50,000 UN Resolution 2397-2017 par. 

25; (ii) EU Regulation 1509·2017 
art. 22, par.1 & 2. 
Different fuels stations and local 
dealers for spare parts and 

Vehicle Running Korean General Insurance 
costs and spare 

36 6 314,500 
52,500 Company Exemption: (i) UN 

parts vehicles (fleet Resolution 2397-2017 par. 25; (ii) 
of4) UN Resolution 2371-2017 par. 

26; (iii) EU Regulation 1509-2017 
art. 22, par. 1 & 2. 
To be paid to experts for living 
allow;ince and for local 

Field visits for FSO 
50,000 8,500 

transportation Exemption: (i) UN 
Team Resolution 2397-2017 par. 25; (ii) 

EU Regulation 1509-2017 ;irt. 22, 
par.1&2. 
Mainly for purchase of 
stationary, training material, 

Other project 
travel allowance to the training 

running cost 
participants, fuel costs food, 

{training, local 
water refreshments etc. and paid 

travel, Workshops, 
36 6 90,000 15,000 to many different DPRK based 

visibility materials, 
supplier and training participants. 

badges etc.) 
Exemption: (i) UN Resolution 
2397-2017 par. 25; (ii) EU 
Regulation 1509-2017 ;irt.22, p;ir. 
1 & 2. 

Total 1,060,000 222,500 

{*) Expected expenses in DPRK only. The value of the AESA contr;ict is EURO 2,478,520. 
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