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،رايس احملرتم السيد
، يةممر أ  أ   مم  سا رسممال  جل (2006) 1718باسممجل ة جم س س انما امل ةمممال بال بال رار  
 25بالف رال  مب جبحلصمممم  ، ما  جل ا، اليت تضمممما ب   فا سا ال   جم 2019 ممممفاا/  اير  25املؤرخجم 

الةمممممممم فيجم   يام بمنةمممممممميجم سنسممممممممانيجم      ريجم   ريا ب ى سبفاء ل، (2017) 2397ما قرار س س انما 
.7رقجل    ا ملذ رال املسابدال ب ى ال  فيذوذلك و ، هبدف حتسني صحجم وتغذيجم ان فا الدمي را يجم 
 امل ا  جم ب ى، ب د سيلء ال ظر ال اجب، بمّأ ال   جم قد قّررتويةممممر أ  ذلك  أ  ميي جل ب اا  

وال ارد   الرسممممممممممممممممالمجم ، (2017) 2397ما قرار س س انما  25الف رال امل ممّدم، مب جممب    ممب افبفمماء
املفيَّ جم واخلدمات  قائاجم انصمممممم افتُ  ل   غضمممممم أ ان مممممم ر السمممممم جم امل ف جم السممممممالفجم الذ ر ما  جل  أ 

 امً ا د  جم وامدال  و  ممممح  الرسممممالجم  ضمممماياجم. وقد  ُ ذب  ممممحا  ذ  انصمممم افرسممممال  جل واملر هب جم هبذ  
 هبدف زيادال  فاءال الةحا وال خ يص اةار ي. سّا جمبيري جم 

قراراتمما امل    مجم  مب جممبال ممداب  اةئائيممجم اليت  رجمممممممممممممممم مما س س انما  وتؤ ممد ال   ممجم ما جممديممد  أّ  
ةمممممممممممم ب    ريجم   ريا الةمممممممممممم فيجم بآثار سمممممممممممم فيجم  سحلاقجبا  ريجم   ريا الةمممممممممممم فيجم الدمي را يجم    دف سا 

بياهنا الصممممممممممحفي  و ذااملذ رال الةمممممممممممف يجم اليت وج   ا ال   جم سا  يع الدو  انبضممممممممممماء،  الدمي را يجم، و أّ 
SC/13113  ي ضممما اأ ت جمممميحات بةممممأ ت دا امل  نجم افنسمممانيجم 2017 ان أ انو /ديسممما    8املؤرخ ،

لدو  سا    ريجم   ريا الةممممممممممممممم فيجم الدمي را يجم. وتذ ير املذ رال الةمممممممممممممممف يجم  ذلك بمنا ب ى  ل دولجم ما ا
و أ حترص ب ى  أ ي  أ واجممممممممممحا لد  ذ تداب  س س انما ذات الصممممممممم جم ت فيذا تاما  فّ انبضممممممممماء  أ تُ 

ت فيذ جئاءات انمجل    بد مال يانات ما ال يابني ال ام واخلاص اخلاجمممممممممممممممم جم ل  ي  ا ال ضمممممممممممممممائيجم  نا ا
  نةيجم افنسانيجم.ب  ايجم ول ا ما دوأ  رض قي د   م ر هلا ب ى انامل حدال 

ل ا املت املاليجم وال  اريجم اللزمجم  ة جم مي  نايب املر ئيجم اا  أ ال   جم تدبجل وتؤيد سجراء 
بال رارات  وما دوأ افخل   ط لةراء الس ع واخلدمات اليت  بف  ا ال   جم واليت ترد   الضاياجم 

ال  اريجم ذات الص جم.

  ريس   ر رايس  السيد
 ة جم مي  نايب املر ئيجم

  جم با مشا   رق آسياممثل ال 

https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)


اليت ت دم املسمممابدات افنسمممانيجم سا    ريجم  امل  يجمو  ال قب نفسممما، تي ب ال   جم سا امل ظاات  
د بالفرتال الئم يجم لإلبفاء اليت وا  ب ب ي ا ال   جم، و أ ت  ئم وت  يد ب ى   ريا الةمممممممممممممم فيجم الدمي را يجم  أ ت  يّ 

الرتخيص ال   يمجم ذات الصمممممممممممممم مجم اليت ت ظجل امل ماملت املماليمجم وال  ماريجم حن  تمام بمال  انني وال  ائو و ممممممممممممممروا 
وم املت الةحا وال خ يص اةار ي اليت جتري   ال  يات ال ضائيجم ل دو  انبضاء ذات الص جم.

ب ى امل قع الةمممف ي ل   جم امل ةممممال باًل ا ا و ود  أ  ب غ جل بمنا سمممي جل نةمممر  ذ  الرسمممالجم ومر   
ا، مبا   ذلك السممممممممممممم يات ال   يجم امل  يجم اليت تةمممممممممممممار   الُي اح ل  ا  ر ا  لع ب ي  1718بال رار 

 اس  راض ال ا يات امل فاال ل  ل امل اد سا    ريجم   ريا الة فيجم الدمي را يجم، وذلك ملدال س جم    ر.
ب ى بذ  ال  ايجم ال اجفجم. ة جم مي  نايب املر ئيجموت د ال   جم  أ تة ر  

ال  دير،مع خالص 
هيوسغن ريس  ف   )ت قيع(

الرئيس
بال ة جم س س انما امل ةمال

(2006) 1718بال رار 

نسممممخجم سا: امل سممممل امل يجل لدمجل امل حدال      ريجم   ريا الةمممم فيجم الدمي را يجم، بي ني ياني،    ريجم   ريا 
 يجم الدمي را يجم.الة ف

الضاياجم:
قائاجم بانص اف واخلدمات امل رر ن   ا سا    ريجم   ريا الة فيجم الدمي را يجم - 

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


Annex 1: MCC 2019 UN Sanctions Exemption 
Detailed Descriptions with Quantities/Specifications of goods/services, purpose, distribution (receiving entity) 



 





 



 

 



Annex 2: MCC 2019 UN Sanctions Exemption 
Table of proposed transfers: Dates, Routes, Methods, Departure/Entry, Identifiable Parties, Financial Transfers 
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