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 صاحب السعادة،

، أت مممرا بار مممارة  ل  (2006) 1718باسمممج لجنج مجاأل ا من المن ممم ة لمر بال رار 

، الاتين طابتج فيهما  لفاءين من الاجنج، لمر 2018كانون ا ول/ديسمبر  19رسالتيكج المؤرختين 

، لاسممماب بصيصممال سممام تعتزج اسممتخدامها وكالج (2017) 2397من قرار مجاأل ا من  25بالف رة 

المعونج ارنسممانيج السممويسممريج، التي تعد جزءا من الوكالج السممويسممريج لاتنميج والتعاون،   را 

اسمممتخداج متمممخا  ” نسمممانيج في جمهوريج كوريا ال مممعبيج الديم راطيج لم مممرولي الوكالج ب ممم ن 

 قامج حاجز من ”وب  ن  “عج هوانغهي ال ماليج مسيج لنظاج مياه ال رب في ريونغونغ ري، بم اط

أكياأل الرمل لحمايج السمممممممكان المتتمممممممررين من الفيتمممممممانا  في م اطعتي هوانغهي ال مممممممماليج 

.“والجنوبيج  

وي مممممممرفني كألي أن أحيطكج لاما ب نإ، بعد  يرء النظر الواجب، قرر  الاجنج المواف ج 

من قرار مجاأل  25لفتي الأكر، لمر بالف رة لا  طابي ارلفاءين الواردين في الرسمممممالتين السممممما

، ب ن ُتن ل في  تممممون ا  ممممهر السممممتج الم باج قالمج ا صممممناا الواردة في (2017) 2397ا من 

د تجميعها أو رسالتيكج، والتي أرف   بهأه الرسالج كتميمج. وُطاِب  حن ا صناا مرة واحدة بع

 بطري ج موحدة بهدا زيادة كفاءة ال حن والتخايص الجمركي.

وتؤكد الاجنج مجددا أن تدابير الجزاءا  التي فرتممممممها مجاأل ا من في قراراتإ المتعا ج 

بجمهوريج كوريا ال ممممممعبيج الديم راطيج   تهدا  ل   لحا  لثار سممممممابيج ب ممممممعب جمهوريج كوريا 

المأكرة ال مممفويج التي وجهتها الاجنج  ل  جميم الدول ا لتممماء وكألي ال مممعبيج الديم راطيج، وأن 

SC/13113بيانها الصحفي  سمبر  8المؤرخ   ، يتتمنان توتيحا  ب  ن 2017كانون ا ول/دي

ر المأكرة ال فويج كألي ب نإ  ت ديج المعونج ارنسانيج  ل  جمهوريج كوريا ال عبيج الديم راطيج. وتأكِّ

ن الدول ا لتممممممماء أن تنفأ تدابير مجاأل ا من أا  الصممممممماج تنفيأا تاما مم يجب لا  كل دولج م

مرالاة تممرورة أن توتممك لاكيانا  من ال طالين العاج والخاص الخاتممعج لو يتها ال تمماليج أنإ 

في حين يتعين تنفيأ جزاءا  ا مج المتحدة ب مممممكل مرلج،   ينبغي ت ييد ا ن مممممطج ارنسمممممانيج دون 

 مبرر.

اجنج كألي ت ييدها ومواف تها لسمممممممويسمممممممرا لت وج بالمعامر  التجاريج والماليج وتمنك ال

التمممممروريج  ن ت مممممتري ف ط السمممممام والخدما  التي منح  الاجنج  لفاء ب ممممم نها والتي ترد في 

 التميمج، دون المساأل بال رارا  التجاريج أا  الصاج.

 صاحب السعادة،

 يورغ  وبر

 الممثل الدالج لسويسرا لدى ا مج المتحدة 

 نيويوري

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)


وفي الوق  نفسإ، تطاب الاجنج  ل  المنظما  المعنيج التي ت دج المسالدا  ارنسانيج  ل  

لزمنيج لإللفاء التي واف   لايها الاجنج، وأن جمهوريج كوريا ال عبيج الديم راطيج أن تت يد بالفترة ا

بال وانين والاوالك و مممممممروط الترخيص الوطنيج أا  الصممممممماج التي تنظج تاتزج وتت يد لا  نحو تاج 

جاريج ومعامر  ال مممممممحن والتخايص الجمركي التي تجري في الو يا   يج والت مال المعامر  ال

 ال تاليج لادول ا لتاء المعنيج.

 وأود أن أباغكج ب نإ سمميتج ن ممر هأه الرسممالج ومرف ها لا  الموقم ال ممبكي لاجنج المن مم ة

لُيتاب لاجمهور ا طرع لايها، بما في ألي السممممممماطا  الوطنيج المعنيج التي  1718لمرً بال رار 

ت اري في استعرا  العمايا  المعفاة لن ل المواد  ل  جمهوريج كوريا ال عبيج الديم راطيج، وألي 

 لمدة ستج أ هر.

 وتود الاجنج أن ت كر سويسرا لا  بأل العنايج الواجبج.

سعادتكج ب بول أسم  ليا  الت دير. وتفتاوا  

كريستوا هيوسغن )توقيم(  

 رليأل

 لجنج مجاأل ا من المن  ة

(2006) 1718لمر بال رار   

 التميمج:

 قالمج با صناا الم رر ن اها  ل  جمهوريج كوريا ال عبيج الديم راطيج

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


Item Detailed specifications Value 

Solar pump drinking water 

supply system (5.5 kW)  
See below 26,952 USD 

No. Item Specification Unit Quantity 

1 PE C-SJ42-3, Rp 3" 
Multi-stage Centrifugal Pump End, non-return valve 

item code: 14-000840  pc 1 

2 
AC Drive Sub 6" 

5.5Kw380v-3Ph-50hz 

Submersible AC DRIVE, water filled 6", three phase 

item code: 18-000040  pc 1 

3 
PSk2-7 controller- 

5.5kVA-D  

Pump controller, for solar(PV) operation 

item code: 09-000150  pc 1 

4 Well Probe sensor 

water level sensor for dry run protection. 

POM protection enclosure, max. 5bar item 

code: 19-000000  
pc 1 

5 
Cable splice Kit 6- 

10sqmm  

submersible cable splice kit for ECDRIVE, 6 to 

10sqmm, item code: 19-000020  pc 1 

6 Float Swtich 
Float Switch for tank, 2m cable, change-over switch 

function, item code: 19-000030  set 1 

7 Surge protector 
item code: 19-000280  

surge protector, outdoor, max 5v 
set 2 

8 
PV Disconnect 1000-

405  
PV disconnect switch 1000VDC/40A, Max. 5 strings, 

plastic box, IP54, item code: 19-000115  pc 1 

9 PV Protect 1000-125 

Surge Protective Device for PV Systemes, 

1000VD/125A, plastic box, IP54 

item code: 19-000117  
pc 1 

10 LC260-P60, PV-Module 
Photo Voltaic Nodule, Poly crystalline, junction box, 

cable, item code: 23-000450  pc 42 

11 PV wire 
4sqmm, MC, single male plug, 2m 

item code: 19-000530  pc 2 

12 PV wire 
4sqmm, MC, single female plug, 2m 

item code: 19-000520  pc 2 

13 PV module wire 
4sqmm, male-female, MC4, 10m 

item code: 19-000432  pc 4 

14 Pump wire 
2*1.5sqmm for Well probe 

item code: 19-000570  pc 50 

15 Pump wire 
2*1.5sqmm for float switch 

item code: 19-000575  m 50 

16 Pump wire 
3*6sqmm& 1*4sqmm, round 

item code: 19-000620  m 50 

17 Safety Rope 
item code: 19-000350  

Dia 8mm, UHMW PE, 6000kg max. load 
m 50 

18 Hook 
SS, Φ6, for safety rope, on top of well 

item code: 19-000810  m 1 

19 Ring Hook 
SS, Φ6, hanged on pump for Safety Rope 

item code: 19-000811  pc 2 

20 isolation tape 

PVC, D56x17mm 

item code: 19-

002720  
pc 10 

21 Cable ties 
Nylon Max, Dia 50mm, 200mm 100pc 

item code: 19-000700  coil 1 

22 Cable black item code: 19-003270, 4sqmm m 50 

23 Cable red item code: 19-003260, 4sqmm m 50 

Cost estimate of the solar system for Ryonggung Ri USD 26,952 



Item description Quantity Value of goods Comment 

Galvanized iron wire 

Specification: diameter 2.7 mm; zinc 

coating 350-550 N/mm2 & 180 g/m2  

53 metric tons € 63,600 Shipment into the DPR Korea  by 

road from warehouse in 

Dandong, P.R.C.  
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