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United Nations

يرجى العلم بأننا قمنا بترحيل موقعنا. �� يجب أن تختبر أي اخت��فات ملحوظة. ومع ذلك ، إذا واجهت أي مشاكل ، فيرجى
ا��ب��غ عنها عبر هذا الرابط

بيانات صحفية

مجلس ا��من

SC / 14983
يوليو 2022 26

لجنة مجلس ا��من المنشأة عم��ً بالقرار 1718 (2006) تعدل 44 قيدًا في
قائمة جزاءاتها

في 26 تموز / یولیو 2022 ، اعتمدت لجنة مجلس األمن المنشأة عمالً بالقرار 1718 (2006) التعدیالت المشار إلیھا بالكلمات التي تم شطبھا أو تسطیرھا في المدخالت التالیة في قائمة
 .األفراد والكیانات الخاضعین للعقوبات

أ. الناس

KPi.001 1  :االسم: YUN 2: HO-JIN 3: na 4: غیر متوفر 
تاریخ المیالد:  13 أكتوبر 1944  مكان المیالد:  غیر متوفر  نوعیة جیدة ویعرف أیًضا  Namchongang Trading Corporation العنوان:  غیر متوفر  التعیین:  مدیر شركة
غیر  متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:  غیر متوفر  رقم التعریف الوطني:  غیر متوفر :. chin  Low quality a.k.a- باسم :  یون ھو
Namchongang العنوان:  بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة غیر المدرجة في:  16 یولیو 2009  (تم تعدیلھ في 26 یولیو 2022) معلومات متنوعة:    مدیر شركة
Trading Corporation ؛ یشرف على استیراد المواد الالزمة لبرنامج تخصیب الیورانیوم. 

KPi.004 1  :االسم: RI 2: HONG-SOP 3: na 4: غیر متوفر  
 na  Good a.k.a. :  na  :للبحوث النوویة ومدیر معھد األسلحة النوویة  تاریخ المیالد:  1940  مكان المیالد Yongbyon العنوان:  غیر متوفر  التعیین:  المدیر السابق لمركز
Low-trust a.k.a .: غیر  متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:  غیر متوفر  رقم التعریف الوطني:  غیر متوفر العنوان:  بیونغ یانغ ، جمھوریة
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة غیر المدرجة في:  16 یولیو 2009 (تعدیالت 9 یولیو 2018)   26 تموز (یولیو) 2022 ) معلومات أخرى:  المدیر السابق لمركز یونغبیون لألبحاث
 .النوویة ، أشرف على ثالث منشآت رئیسیة تساھم في إنتاج البلوتونیوم المستخدم في صنع األسلحة: محطة إنتاج الوقود ، والمفاعل النووي ، ومصنع إعادة المعالجة

KPi.008 1  :االسم: RA 2: KY'ONG-SU 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
تاریخ المیالد:  4 یونیو 1954  مكان المیالد: غیر  متوفر  نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم . : أ)  را  (TCB) العنوان:  غیر متوفر  التعیین:  المدیر التنفیذي لبنك تانتشون التجاري
كیونغ - سو  ب)  تشانغ میونغ ھو  ج) تشانغ میونغ ھو د) تشانغ میونغ ھو منخفض الجودة ویعرف أیًضا باسم: غیر  متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز
السفر:  645120196 ، صادر في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم الھویة الوطنیة:  غیر متوفر  العنوان:  غیر متوفر تاریخ اإلدراج:  22 ینایر 2013 (تم تعدیلھ في 2
وبھذه الصفة قام بتسھیل المعامالت التي تم تنفیذھا نیابة عن (TCB) مارس 2016 و 26 یولیو 2022  )  معلومات أخرى:  را كیونج سو ھو مدیر تنفیذي لبنك تانتشون التجاري
مصرف. یعتبر بنك تانتشون التجاري ، الذي تم إدراجھ من قبل اللجنة في أبریل 2009 ، الكیان المالي الرئیسي في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة المسؤول عن بیع األسلحة التقلیدیة
 .والصواریخ البالیستیة ومكونات تجمیع ھذه األسلحة وتصنیعھا

KPi.012 1  :االسم: MUN 2: CHO'NG-CH'O'L 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
 na  : تاریخ المیالد:  غیر متوفر  مكان المیالد: غیر  متوفر  االسم المستعار موثوق  (TCB) التجاري Tanchon العنوان:  غیر متوفر  المسمى الوظیفي :  المدیر التنفیذي لبنك
s / c  :االسم المستعار غیر الموثوق بھ: غیر  متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:  غیر متوفر  رقم التعریف الوطني:  غیر متوفر  العنوان
Tanchon Commercial Bank، Pyongyang، جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة، Saemaeul 1-Dong، District of Pyongchon nd  7  : تاریخ التسجیل
مارس 2013 (تم التعدیل في 26 یولیو 2022) معلومات أخرى:  مون تشونج تشول ھو مدیر تنفیذي لبنك تانتشون التجاري وبھذه الصفة قام بتسھیل المعامالت نیابة عن البنك. یعتبر بنك
تانتشون التجاري ، الذي تم إدراجھ من قبل اللجنة في أبریل 2009 ، الكیان المالي الرئیسي في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة المسؤول عن بیع األسلحة التقلیدیة والصواریخ
 .البالیستیة ومكونات تجمیع ھذه األسلحة وتصنیعھا

KPi.013 1  :االسم: CHOE 2: CHUN-SIK 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
العنوان:  غیر متوفر  التعیین: أ)  مدیر األكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة  ب)  مدیر برنامج الصواریخ طویلة المدى لجمھوریة جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. كوریا  تاریخ
المیالد:  12 أكتوبر 1954  مكان المیالد:  غیر متوفر  نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم : أ)  تشوي تشون سیك  ب ) تشوي تشون سیك  ذات جودة منخفضة ویعرف أیًضا باسم  :  غیر
مارس 2 التاریخ: مدرجة غیر الدیمقراطیة الشعبیة كوریا :جمھوریة الثان العنوان معرف: بال وطن غیر السفر: جواز رقم الدیمقراطیة الشعبیة كوریا جمھوریة الجنسیة: متاح

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccBgmV6tY7OZJkhZk2cX6t39UOUZETUoxN0lMRkE1SEtSWVY0RzkxRTc4UyQlQCN0PWcu
https://press.un.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://press.un.org/fr/conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9
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متاح  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر: غیر  وطني  بال معرف:  العنوان  الثاني  :جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة غیر  مدرجة  التاریخ:  2 مارس
2016  (تعدیل 26 یولیو 2022) معلومات أخرى:  تشوي تشون سیك كان مدیًرا لألكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة ومدیًرا لبرنامج الصواریخ طویلة المدى في جمھوریة كوریا
.الدیمقراطیة. كوریا

KPi.017 1  :االسم: JANG 2: YONG SON 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
تاریخ المیالد:  20 فبرایر. 1957  مكان المیالد:  غیر  Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) العنوان:  غیر متوفر  التعیین:  ممثل شركة
متوفر  بجودة جیدة ویعرف أیًضا باسم :  غیر متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر: 563110024  ( صادر عن جمھوریة كوریا الشعبیة
الدیمقراطیة) غیر متوفر  رقم الھویة الوطنیة:  غیر متوفر العنوان:  غیر متوفر  تاریخ  التسجیل :  2 مارس 2016 (التعدیالت  1 یونیو   2017  و 26 یولیو 2022 )  معلومات
 .(KOMID) أخرى:  كان الممثل في جمھوریة إیران اإلسالمیة لمؤسسة تطویر التعدین الكوریة التجاریة

KPi.019 1  :االسم: KANG 2: MUN KIL 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
العنوان:  غیر متوفر  التسمیة:  غیر متوفر  تاریخ المیالد: غیر  متوفر  مكان المیالد:  غیر متوفر  ذات نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم : أ)  جیانغ وین جي  ب) جیان وینجي لو الجودة
تاریخ انتھاء الصالحیة: 4 یولیو 2017)  رقم الھویة الوطنیة:  غیر) PS 472330208  :الملقب:  غیر متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر
Kang Mun Kil متوفر  العنوان:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة غیر متوفر تاریخ التسجیل:  2 مارس 2016  (التعدیالت 26 یولیو ، 2022)  معلومات أخرى:  أجرى
 .(Namhung أو) Namchongang أنشطة شراء المواد النوویة كممثل لـ

KPi.023 1  :االسم: KIM 2: TONG MY'ONG 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
أ)  كیم شین - سوك  ب)  كیم .na  Safe a.k.a  :التجاري  تاریخ المیالد:  أ) 1964 ب) 28 أغسطس 1962  مكان المیالد Tanchon العنوان:  غیر متوفر  التعیین:  رئیس بنك
تونغ میونغ  ج)  كیم جین سوك  د)  كیم ھیوك تشول  إي) كیم تونغ میونغ   و) كیم تونغ میونغ ز) كیم ھیوك تشول اسم مستعار غیر موثوق بھ:  غیر  الجنسیة:  رقم جواز سفر
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  :  290320764 (صادر عن جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة بدون تاریخ   رقم الھویة الوطنیة:  غیر متوفر  العنوان:  غیر متوفر  تاریخ
اإلدراج:  2 مارس 2016 (تم تعدیلھ في 26 یولیو 2022) معلومات أخرى:  رئیس مجلس إدارة بنك تانتشون التجاري ؛ شغل مناصب مختلفة في البنك منذ عام 2002 على األقل ؛
   .Amroggang لعب أیًضا دوًرا في إدارة شؤون بنك

KPi.024 1  :االسم: KIM 2: YONG CHOL 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
تاریخ المیالد:  18 فبرایر. 1962  مكان المیالد:  غیر  Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) العنوان:  غیر متوفر  التعیین:  ممثل شركة
متوفر  ذات نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم: أ) كیم یونغ تشول ب) كیم یونغ تشول ج) كیم یونغ تشول د) یونغ شول نا ذات  جودة منخفضة ویعرف أیًضا باسم : غیر متوفر  الجنسیة: 
رقم الھویة الوطنیة:  غیر متوفر  العنوان:  غیر     nd جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:  472310168 (صادر عن جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
متوفر  تاریخ التسجیل:  2 مارس 2016 (التعدیالت  1 یونیو 2017  و 26 یولیو 2022 )  معلومات أخرى:  كان الممثل في جمھوریة إیران اإلسالمیة لشركة تنمیة التعدین الكوریة
 .( (COMID) التجاریة

KPi.028 1  :االسم: YU 2: CHOL  U 3: na 4: غیر متوفر  
العنوان:  غیر متوفر  التعیین:  مدیر اإلدارة الوطنیة لتطویر الفضاء الجوي  تاریخ المیالد:  8 أغسطس 1959 غیر متوفر مكان المیالد:  غیر متوفر  نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم:
غیر  مستعار غیر موثوق بھ: غیر  متاح  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:  غیر متوفر  رقم التعریف الوطني:  غیر متوفر  العنوان:  جمھوریة كوریا
  :الشعبیة الدیمقراطیة غیر متوفر تاریخ اإلدراج:  2 مارس 2016  (المعدل 26 یولیو 2022)   معلومات عامة و متنوعة

KPi.035 1  :االسم: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: غیر متوفر  
Jin : تاریخ المیالد:  11 مارس 1971  مكان المیالد:  غیر متوفر  ذات نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم  Daedong Credit (DCB) العنوان:  غیر متوفر  التعیین:  ممثل عن بنك
Tiesan (金铁 三)  na Low quality a.k.a .:  غیر متوفر الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر : 645120378 (صادر عن جمھوریة كوریا
Kim  :الشعبیة الدیمقراطیة) غیر متوفر رقم التعریف الوطني:  غیر متوفر  العنوان:  غیر متوفر  التاریخ:  30 نوفمبر 2016    (تم التعدیل في 26 یولیو 2022) معلومات أخرى
Chol Sam ھو ممثل بنك Daedong Credit Bank (DCB) الذي شارك في إدارة المعامالت لشركة DCB Finance Limited. وألنھ یمثل مكتب التنسیق والتعاون في
الخارج ، فإنھ یُشتبھ في قیامھ بتسھیل معامالت بقیمة عدة مئات من الدوالرات: ربما كان یدیر مالیین الدوالرات في حسابات مرتبطة بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ، فیما یتعلق
.ببرامج األسلحة النوویة والصواریخ

KPi.036 1  :االسم: KIM 2: SOK CHOL 3: 4: غیر متوفر  
تاریخ المیالد:  8 مایو 1955  مكان المیالد:  غیر .KOMID العنوان:  غیر متوفر  التعیین: أ)  عمل كسفیر لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في میانمار  ب)  یعمل كمیسر لـ
متوفر    نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم  : غیر متوفر  بجودة منخفضة ویعرف أیًضا باسم :  غیر متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:
472310082  رقم الھویة الوطنیة: غیر  متوفر  العنوان:  میانمار غیر مدرج في:  30 نوفمبر 2016   (تم التعدیل في 26 یولیو 2022) معلومات أخرى:  كان كیم سوك تشول
KOMID بما في ذلك لقاء بین ، KOMID حصل على أموال مقابل مساعدتھ ونظم اجتماعات نیابة عن .KOMID سفیر جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة في میانمار ویعمل كمیسر
  .وممثلین عن وزارة الدفاع في میانمار لمناقشة المسائل المالیة

KPi.040 1  :االسم: CHO 2: IL U 3: na 4: غیر متوفر  
المقاطعة الشمالیة ، جمھوریة Musan، Hamgyo'ng  :اللقب:  غیر متوفر  التعیین:  مدیر المكتب الخامس لمكتب االستطالع العام  تاریخ المیالد:  10 مایو 1945  مكان المیالد
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  ذات نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم :  أ) تشو إیل وو  ب) تشو تشول ج) جو تشول منخفض الجودة ویعرف أیًضا باسم :  غیر متوفر  الجنسیة:  جمھوریة
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:  736410010  رقم الھویة الوطنیة :  غیر متوفر  العنوان:  جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة غیر متوفر  تاریخ اإلدراج:  2 یونیو
.2017  (تم التعدیل في 26 یولیو 2022)    معلومات أخرى:  ورد أن تشو مسؤول عن عملیات التجسس في الخارج وجمع المعلومات االستخباریة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
 

KPi.041 1  :االسم: CHO 2: YON CHUN 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
العنوان:  غیر متوفر  التعیین:  نائب مدیر إدارة التنظیم والتوجیھ ، الذي یشرف على التعیینات في المناصب الرئیسیة في حزب العمال وفي جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تاریخ

ً أ ة



27/07/2022 08:36 لجنة مجلس األمن المنشأة عمالً بالقرار 1718 (2006) تعدل 44 إدخاالً في قائمة العقوبات الخاصة بھا | مطبعة االمم المتحدة

https://press.un.org/fr/2022/sc14983.doc.htm 3/6

الجنسیة:  جمھوریة  Jo Yon Jun Low quality a.k.a:  na  :المیالد  بالجیش  : 28 سبتمبر 1937  مكان المیالد:  غیر متوفر  معروف بجودة جیدة ویعرف أیًضا باسم
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر: غیر  متوفر  رقم الھویة الوطنیة: غیر  متوفر  العنوان:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تاریخ التسجیل:  2 یونیو 2017  (تعدیالت
  :26 یولیو 2022)  معلومات متنوعة

KPi.048 1  :االسم: PAEK 2: SE BONG 3: غیر متوفر  
Paek  Se Pong na Low quality :العنوان:  غیر متوفر  التسمیة:  غیر متوفر  تاریخ المیالد:  21 مارس 1938  مكان المیالد:  غیر متوفر  نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم
a.k.a .:  na  الجنسیة :  جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  رقم جواز السفر:  غیر متوفر  رقم التعریف الوطني:  غیر  متوفر  تاریخ اإلدراج  :  2 یونیو 2017  (تم تعدیلھ في
 .26 یولیو 2022) معلومات متنوعة:    بایك سي بونغ ھو الرئیس السابق للجنة االقتصادیة الثانیة ، وعضو سابق في لجنة الدفاع الوطني ، ونائب مدیر سابق لقسم صناعة الذخائر

KPi.050 1  :االسم: PAK 2: TO CHUN 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
-'To العنوان:  غیر متوفر  التسمیة:  غیر متوفر  تاریخ المیالد:  9 مارس 1944  مكان المیالد:  غیر متوفر  ذات نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم :  أ) باك دو تشون  ب) باك
Ch'un Low quality a.k.a .:  غیر  متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  رقم جواز السفر: غیر  متوفر  رقم الھویة الوطنیة: غیر  متوفر  العنوان:  غیر
مدرج في:  2 یونیو 2017  (تم تعدیلھ في 26 یولیو 2022) معلومات أخرى:  باك آ تشون ھو السكرتیر السابق إلدارة صناعة الذخائر ویعمل حالیًا مستشاًرا لشؤون البرامج النوویة
.والصاروخیة. وھو عضو سابق في لجنة الشؤون العامة وعضو المكتب السیاسي لحزب العمال الكوري

KPi.053 1  :االسم: RI 2: YONG MU 3: na 4: غیر متوفر  
ھو نائب رئیس لجنة الشؤون العامة ، التي توجھ وتوجھ جمیع الشؤون العسكریة والدفاعیة واألمنیة. جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة Ri Yong Mu  :العنوان:  غیر متوفر  التعیین
Ri Yong-Mu na Low quality  :، بما في ذلك الشراء والشراء  تاریخ المیالد:  25 كانون الثاني (ینایر) 1925  مكان المیالد:  غیر متوفر  نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم
a.k.a .:  na  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:  غیر متوفر  رقم التعریف الوطني :  غیر متوفر  العنوان:   جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة بدون
     :تاریخ تاریخ اإلدراج :  2 یونیو 2017 (معّدل 26 یولیو 2022) معلومات أخرى

KPi.063 1  :االسم: PAK 2: YONG SIK 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر  
Pak  :العنوان:  غیر متوفر  التسمیة:  عضو اللجنة العسكریة المركزیة لحزب العمال الكوري  تاریخ المیالد:  1950  مكان المیالد:  غیر متوفر  ذات نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم
Yo 'ng-sik nd Low quality a.k.a  .:   :غیر متوفر  الجنسیة  :  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:  غیر متوفر  رقم الھویة الوطنیة:  غیر متوفر  العنوان
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ، 2022)   معلومات أخرى:  باك یونغ سیك ھو عضو في اللجنة العسكریة المركزیة لحزب العمال الكوري ، والمسؤول عن صیاغة وإنفاذ السیاسة
.العسكریة لحزب العمال الكوري ، ویقود ویسیطر على جیش جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. جمھوریة كوریا وتساعد في اإلشراف على قطاع الدفاع في البالد

KPi.068 1  :االسم: KIM 2: TONG CHOL 3: na 4: غیر متوفر  
ممثل خارجي لبنك التجارة الخارجیة  تاریخ المیالد:  28 كانون الثاني (ینایر) 1966  مكان المیالد: غیر  متوفر  نوعیة جیدة Kim Tong Chol  :العنوان:  غیر متوفر  التعیین
غیر  متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر: أ) 927234267 ب) Kim Tong-ch'o'l  Low quality a.k.a .: 108120258  : الملقب
(صادر عن جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في 14 فبرایر 2018 ؛ تاریخ انتھاء الصالحیة 14 فبرایر 2023) غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:  غیر متوفر    العنوان:  تاریخ
  التسجیل:  22  دیسمبر. 2017  (تم تعدیلھ في 26 یولیو 2022)  معلومات أخرى:  الجنس: ذكر

KPi.077 1  :االسم: RI 2: SONG HYOK 3: na 4: na  
في الخارج  تاریخ المیالد:  19 مارس 1965  مكان المیالد: Koryo Credit Development وبنك Koryo ھو ممثل بنك Ri Song Hyok  :العنوان:  غیر متوفر  التعیین
غیر  متوفر  الجنسیة:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  رقم جواز السفر:  Li Cheng He  Low quality a.k.a .: 654234735  : غیر  متوفر  ذات نوعیة جیدة الملقب
تم التعدیل في 26 یولیو) Dec. 2017 (صادر عن جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة) غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر  متوفر  العنوان:  غیر متوفر  تاریخ التسجیل:  22
 .أسس شركات وھمیة لشراء البضائع وإجراء المعامالت المالیة نیابة عن كوریا الشمالیة. الجنس: ذكر Ri Song Hyok 2022)  معلومات أخرى:  یُزعم أن

ب- الكیانات والمجموعات األخرى

KPe.004 االسم:  NAMCHONGANG TRADING CORPORATION  
NOMCHONGANG  (د  NAM CHON GANG CORPORATION  (ج  NAMCHONGANG TRADING  (ب  NCG  (اسم (أسماء) أخرى معروفة: أ
TRADING CO.  ھـ)  NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION  f)  Namhung Trading Corporation  g)  Korea Daeryonggang
Trading Corporation  h)  Korea Tearyonggang Trading Corporation  المعروفة سابقًا باسم:  na  العنوان: أ)  تشیلغول ، بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا الشعبیة
بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة المدرجة  :  16 یولیو Mangyongdae ، 2009 منطقة ، (Kwangbok-dong أو) / Sengujadong 11-2 (الدیمقراطیة  ب
ھي شركة استیراد وتصدیر تابعة لكوریا الدیمقراطیة تحت إشراف Namchongang :(تم تعدیلھ في 2 مارس 2016 و 5 یونیو 2017  و 26 یولیو 2022 )  معلومات أخرى
المكتب العام للطاقة الذریة. وشاركت في شراء مضخات تفریغ یابانیة المنشأ تم تحدیدھا في محطة طاقة نوویة في الدولة ، وكذلك مشتریات متعلقة بالصناعة النوویة من خالل مواطن
ألماني. كما شاركت ، منذ نھایة التسعینیات ، في شراء أنابیب األلمنیوم وغیرھا من المعدات التي تم تكییفھا خصیًصا لبرنامج تخصیب الیورانیوم. ممثلھا ھو دبلوماسي سابق مثل جمھوریة
كوریا الدیمقراطیة الشعبیة أثناء التفتیش على منشآت یونغبیون النوویة من قبل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في عام 2007. تثیر أنشطة االنتشار لھذه الشركة مخاوف جدیة بالنظر إلى
 .أنشطة االنتشار السابق للبالد. أرقام الھاتف: 18111-2-850 + ، 18222 (داخلي 8573). الفاكس: + 4687-381-2-850

KPe.008 االسم:  KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION  
Ryungseng Trading Corporation c) Ryung Seng Trading Corporation (ب Kuryonggang Trading Corporation (اسم (أسماء) أخرى معروفة:  أ
d) Ryungsong Trading Corporation e) Kore Kuryonggang Trading Corporation nd المعروفة سابقًا باسم:  na  العنوان :  بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا
الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ اإلدراج:  16 تموز (یولیو) 2009 (معّدل في 26 تموز (یولیو) 2022) معلومات أخرى:    شركة تانجون التجاریة الكوریة تابعة لألكادیمیة الثانیة للعلوم
الطبیعیة في كوریا الدیمقراطیة. وھي مسؤولة بشكل أساسي عن شراء السلع والتكنولوجیا لدعم برامج البحث والتطویر الدفاعیة في البالد ، بما في ذلك (على سبیل المثال ال الحصر) أسلحة
 .الدمار الشامل وبرامج أنظمة إیصالھا ، بما في ذلك المواد الخاضعة للرقابة أو المحظورة بموجب أنظمة الرقابة المتعددة األطراف المعمول بھا



27/07/2022 08:36 لجنة مجلس األمن المنشأة عمالً بالقرار 1718 (2006) تعدل 44 إدخاالً في قائمة العقوبات الخاصة بھا | مطبعة االمم المتحدة

https://press.un.org/fr/2022/sc14983.doc.htm 4/6

KPe.020 االسم:  OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY، LIMITED (OMM) 
غیر المعروفة سابقًا (ھـ) تحت Haeyang Crew Management اسم (أسماء) أخرى معروفة:  أ) شركة الشحن البحري الشرقي ب) شركة كوریا میرا للشحن المحدودة ج) شركة
Dongheung-dong  (جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  ب ، Donghung Dong ، Central District ، PO Box 120 ، Pyongyang  (العنوان: أ  na  :االسم من
Changgwang Street ، Chung-Ku ، PO Box 125 ، Pyongyang ، 2022 جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ اإلدراج:  28 یولیو 2014  (المعدل 26 یولیو
وقد لعبت دوًرا رئیسیًا في شحن شحنة مخبأة من .Chong Chon Gang ھي الشركة المشغلة لسفینة Ocean Maritime Management Company Limited )    شركة
األسلحة واألعتدة ذات الصلة من كوبا إلى جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في تموز / یولیھ 2013. ونتیجة لذلك ، شاركت في أنشطة محظورة بموجب عدة قرارات ، بما في ذلك
القرار 1718 (2006) ، بصیغتھ المعدلة بـ القرار 1874 (2009) ، الذي فرض حظًرا على األسلحة ، وشجع على االلتفاف على التدابیر المفروضة بموجب تلك القرارات. رقم
 .1790183 :(IMO) التسجیل بالمنظمة البحریة الدولیة

KPe.022 االسم:  شركة CHONGCHONGANG للشحن  
العنوان:  na  :المعروفة سابقًا باسم Chongchongang Shipping Co LTD ب) شركة .Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd (اسم (أسماء) أخرى معروفة:  أ
،Haeum، Tonghun-dong، Chung- gu ،جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  ب)  Haeun، Donghung-dong، Central District، Pyongyang، 817 أ)  817
Pyongyang، .5342883 :الشعب الدیمقراطي جمھوریة كوریا  تاریخ اإلدراج:  2 مارس 2016  (معّدل 26 یولیو 2022) معلومات أخرى: رقم تسجیل المنظمة البحریة الدولیة
 .استیراد شحنات غیر مشروعة من األسلحة التقلیدیة في یولیو Chong Chon Gang ، 2013 باستخدام سفینتھا ، Chongchongang حاولت شركة الشحن

KPe.023 االسم: DAEDONG  CREDIT BANK (DCB)  
،a)  Suite 401 :العنوان  na  :المعروف سابقًا باسم Dae-Dong Credit Bank (ج  Taedong Credit Bank  (ب  DCB  (اسم (أسماء) أخرى معروفة: أ
Potonggang HotelAnsan-Dong، منطقة بیونغشون ، بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  ب)  أنسان دونغ ، فندق بوتونغغانغ ، بونغشون ، بیونغ یانغ ، جمھوریة
Daedong Credit یقدم مصرف .DCBKKPPY :كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  تاریخ التسجیل:  2 مارس 2016  (تم تعدیلھ في 26 یولیو 2022) معلومات متنوعة:  سویفت
Bank الخدمات المالیة لشركة Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) و Tanchon Commercial Bank. ، منذ عام 2007 على األقل
  .قام بنك دبي التجاري بتسھیل مئات المعامالت المالیة بمالیین الدوالرات نیابة عن كومید وبنك تانتشون التجاري. لجأت في بعض الحاالت إلى ممارسات مالیة احتیالیة

KPe.030 39 االسم:  المكتب  
االسم (األسماء) األخرى المعروفة: أ)  المكتب رقم 39  ب)  المكتب رقم 39  ج)  المكتب 39  د)  مكتب اللجنة المركزیة 39  ھـ)  الطابق الثالث  و)  القسم 39  المعروف سابقًا
الحكومي الثاني (كوري - تشونغسا ، المدینة الحضریة (كوریان دونغ) ، تشونغ وارد ، بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة KWP باسم:  غیر متوفر  العنوان:  أ) مبنى
 ب) تشونغ غیوك (المنطقة الوسطى) ، شارع سوسونغ ، كیونغریم - دونغ ، بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ج) شارع تشانغوانغ ، بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا الشعبیة
 الدیمقراطیة    تاریخ اإلدراج:  2 مارس 2016  (تعدیالت 26 یولیو 2022) معلومات أخرى:  الكیان الحكومي لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

KPe.036 االسم:  SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION  
 :العنوان:  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  تاریخ اإلدراج:  30 نوفمبر 2016 (معّدل 26 یولیو 2022)  معلومات أخرى  na  :أسماء أخرى معروفة: غیر معروف  سابقًا  باسم
Singwang Economics and Trading شركة جنرال كوربوریشن ھي شركة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تتاجر في الفحم. فھو یولد جزًءا كبیًرا من األموال الالزمة
.IMO: 5905801 لألسلحة النوویة وبرامج الصواریخ البالیستیة من خالل استخراج الموارد الطبیعیة التي یعید بیعھا في الخارج. رقم

KPe.042 االسم:  KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION  
Daesong Trading Company  c)  Korea Daesong Trading Company  d)  Korea  (ب  Daesong Trading  (اسم (أسماء) أخرى معروفة: أ
Daesong Trading Corporation  المعروفة سابقًا باسم:  na  العنوان:  Pulgan Gori Dong 1 ، منطقة Pot'onggang ، بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
تابعة للمكتب 39 من Korea Daesong General Trading Corporation معلومات أخرى: شركة  (Jul 2022 معّدل 26)  Nov 2016 الشعبیة  تاریخ اإلدراج:  30
خالل تصدیر المعادن (الذھب) والمعادن وأدوات اآلالت والمنتجات الزراعیة والجینسنغ والمجوھرات ومنتجات الصناعات الخفیفة. رقم الھاتف: + 850-2-18111-8208. الفاكس: +
.daesong@star-co.net.kp :850-2-381-4432. عنوان البرید اإللكتروني

KPe.044 االسم:  KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION  
جمھوریة كوریا ،Haeun  2-dong، Pyogchon District، Pyongyang City / Mangyongdae  :العنوان  na  :أسماء أخرى معروفة: غیر معروف  سابقًا باسم
الدیمقراطیة الشعبیة  الُمدرجة:  2 یونیو 2017  ( تعدیل 26 یولیو 2022) معلومات أخرى:  شركة كوریا كومسان التجاریة ھي جزء من المكتب العام للطاقة الذریة الذي یشرف على
البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة. تعمل تحت سیطرتھا أو تتصرف أو تدعي التصرف بشكل مباشر أو غیر مباشر نیابة عن المكتب أو باسمھ. رقم الھاتف: + 850-
.mhs-ip@star-co.net.kp :2-18111-8550. الفاكس: + 850-2-381-4410 / 4416. عنوان البرید اإللكتروني

KPe.045 االسم:  KORYO BANK  
جمھوریة كوریا الدیمقراطیة ، Koryo  Bank Building ، Pulgun Street ، Pyongyang  :العنوان  na  :االسم (األسماء) األخرى المعروفة: غیر معروف  سابقًا باسم
في قطاع الخدمات المالیة في اقتصاد جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة وھو Koryo الشعبیة  تاریخ اإلدراج:  2 یونیو 2017 (تعدیل 26 یولیو 2022 )  معلومات أخرى:  یعمل بنك
 .مرتبط بمكتبي 38 و 39 لبرنامج التسلح الكوري

KPe.047 االسم:  FOREIGN TRADE BANK (FTB)  
،FTB Building، Jungsong -dong  :العنوان  n.a  :المعروف سابقًا باسم .Korea Trading Bank n.d (ب Mooyokbank (اسم (أسماء) أخرى معروفة:  أ
Central District، Pyongyang، جمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة كوریا  تاریخ اإلدراج:  5 أغسطس 2017  (بصیغتھ المعدلة في 26 یولیو 2022) معلومات أخرى:  بنك التجارة
SWIFT .الخارجیة ھو بنك مملوك للدولة یعمل كبنك تداول العمالت الرئیسي في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ویقدم دعًما مالیًا بالغ األھمیة لمؤسسة كوریا كوانجسون المصرفیة
/ BIC: FTBDKPPY.   

KPe.050 االسم:  MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES  
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م
جمھوریة كوریا ، Yanggakdo International Hotel ، RYUS ، Pyongyang  :العنوان  nd  :المعروف سابقًا باسم  Mansudae Art Studio  :أسماء أخرى معروفة
في أو سھلت Mansudae Overseas Project معّدل في 26 یولیو 2022)  معلومات أخرى:  شاركت مجموعة شركات)  Aug 5، 2017  :الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ اإلدراج
أو كانت مسؤولة عن تصدیر العمالة الكوریة الشمالیة إلى بلدان أخرى ، ألغراض األنشطة المتعلقة بالبناء ، بما في ذلك صنع التماثیل واآلثار التي تھدف إلى تحقیق إیرادات لكوریا
لدیھا عملیات في بلدان في إفریقیا وجنوب شرق آسیا ، بما في ذلك Mansudae Overseas Project Group الشمالیة الحكومة أو حزب العمال الكوري. یقال إن مجموعة شركات
 .الجزائر وأنغوال وبوتسوانا وبنین وكمبودیا وتشاد وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وغینیا االستوائیة ومالیزیا وموزمبیق ومدغشقر ونامیبیا وسوریا الجمھوریة العربیة وتوغو وزیمبابوي

KPe.056 االسم:  CHONMYONG SHIPPING CO  
، Kalrimgil 2-dong  (العنوان: أ  nd  :المعروفة سابقًا باسم  CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED  :االسم (األسماء) المعروفة األخرى
Mangyongdae-guyok ، Pyongyang ، جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  ب)  Saemaul 2- dong ، Pyongchon-guyok ، Pyongyang ، جمھوریة كوریا

وھي سفینة ترفع علم ، CHON MYONG 1 الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ اإلدراج:  30 مارس 2018  (تم تعدیلھ في 26 یولیو 2022)  معلومات أخرى:  المالك المسجل لسفینة
IMO: 5571322 جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة والتي نقلت النفط في نھایة دیسمبر 2017. رقم

KPe.057 االسم:  FIRST OIL JV CO LTD  
جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  ، Jongbaek 1-dong ، Rakrang-guyok ، Pyongyang  :العنوان  nd  :المعروف سابقًا باسم  nd  :األسماء األخرى المعروفة
التي تم استخدامھا في عملیات نقل النفط في منتصف ینایر PAEK MA تعدیل 26 یولیو 2022)  معلومات أخرى:  مالك ناقلة كوریا الدیمقراطیة ) Mar 2018 تاریخ اإلدراج:  30
.IMO: 596335 2018.  رقم

KPe.058 االسم:  HAPJANGGANG SHIPPING CORP األسماء  
جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ ، Kumsong  3-dong ، Mangyongdae-guyok ، Pyongyang  :العنوان  na  :األخرى المعروفة: غیر معروف  سابقًا باسم
التي یُعتقد أنھا استخدمت في عملیات إعادة ، NAM SAN 8 معلومات أخرى:  المالك المسجل لناقلة كوریا الدیمقراطیة  Mar 2018  (Amends 26 Jul 2022 ) اإلدراج:  30
.IMO: 5787684 رقم  .HAP JANG GANG 6 شحن النفط ، ومالك السفینة

KPe.061 االسم:  KOREA ACHIM SHIPPING CO  
جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ ،Sochang  -dong، Chung-guyok، Pyongyang  :العنوان  na  :االسم (األسماء) األخرى المعروفة: غیر معروف  سابقًا باسم
CHON في ینایر 2018 ، استعدت .CHON MA SAN تم تعدیلھ في یولیو) 26 ، 2022)  معلومات أخرى: المالك المسجل لناقلة كوریا الدیمقراطیة)  Mar 30، 2018  :اإلدراج
MA SAN التي ترفع علم جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة لعملیات إعادة الشحن المحتملة. في 8 نوفمبر 2017 ، أبلغ قبطان الناقلة YU JONG 2 التي ترفع علم جمھوریة كوریا
قبل YU JONG 2 الدیمقراطیة الشعبیة إلى مراقب غیر معروف مقره في كوریا الدیمقراطیة أن سفینتھ كانت تتجنب عاصفة قبل إعادة الشحن. اقترح السید أن یتم تحمیل زیت الوقود
التي ترفع علم جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة ، نظًرا ألن األخیرة ، نظًرا لحجمھا األكبر ، كانت مناسبة بشكل أفضل لعملیات إعادة الشحن في الطقس CHON MA SAN الناقلة
على 1168 متًرا مكعبًا من زیت الوقود أثناء عملیة إعادة YU JONG 2 زیت الوقود من سفینة ، استحوذت CHON MA SAN العاصف. في 19 نوفمبر 2017 ، بعد تحمیل
.IMO: 5936312 الشحن. رقم

KPe.062 االسم:  شركة KOREA ANSAN للشحن  
، Pyongchon 1- dong  :العنوان  nd  :المعروف سابقًا باسم Ansan SHPG CO ب) كوریا  KOREA ANSAN SHPG اسم (أسماء) أخرى معروفة:  أ) شركة
Pyongchon-guyok ، Pyongyang ،  :جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة تاریخ اإلدراج  في كوریا  : 30 مارس 2018  (المعدل في 26 یولیو 2022) معلومات أخرى
  .IMO: 5676084 التي یُعتقد أنھا استخدمت في عملیات نقل النفط. رقم AN SAN 1 المالك المسجل لناقلة كوریا الدیمقراطیة

KPe.063 االسم:  KOREA MYONGDOK SHIPPING CO األسماء  
جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ ، Chilgol 2-dong ، Mangyongdae-guyok ، Pyongyang  :العنوان  nd  :المعروف سابقًا باسم  nd  :األخرى المعروفة
طنًا YU PHYONG 5 1721 في نھایة نوفمبر 2017 ، نقل .YU PHYONG 5 التعدیالت 26 یولیو 2022)  معلومات أخرى:  المالك المسجل لـ)  Mar 2018 اإلدراج:  30
.IMO: 5985863 من زیت الوقود.  رقم

KPe.064 االسم:  KOREA SAMJONG SHIPPING  
جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  ،Tonghung  -dong، Chung-guyok، Pyongyang  :العنوان  na  :االسم (األسماء) األخرى المعروفة: غیر معروف  سابقًا باسم
اعتباًرا من نھایة ینایر SAM JONG 2. ، 2018 و SAM JONG 1 تاریخ اإلدراج:  30 مارس 2018  (المعدل 26 یولیو 2022) معلومات أخرى  :  المالك المسجل للناقلتین
 .IMO: 5954061 ربما استوردت ھاتان السفینتان منتجات بترولیة مكررة في كوریا الدیمقراطیة ، في انتھاك لتدابیر عقوبات األمم المتحدة. رقم

KPe.065 االسم:  KOREA SAMMA SHIPPING CO األسماء  
بیونغ یانغ ، جمھوریة كوریا ، Rakrang 3-dong ، Rakrang-guyok  :العنوان  nd  :المعروفة سابقًا باسم Korea Samma SHPG CO nd  :األخرى المعروفة
وھي ناقلة ، SAM MA 2 الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ اإلدراج:  30 مارس 2018  (معّدل في 26 تموز (یولیو) 2022)  معلومات أخرى:   في منتصف أكتوبر 2017 ، قامت ناقلة
الكوریة للشحن وترفع علم جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ، بنقل النفط وأنتجت وثائق مزورة ، وحّملت ما یقرب من 1600 طن من زیت الوقود في ھذه Samma تابعة لشركة
من أجل ، "Hai Xin You 606" والكلمات باللغة الكوریة على شعار السفینة واستبدالھا بـ SAMMA SHIPPING الفرصة الوحیدة. صدرت تعلیمات لقبطان السفینة بمحو نقش
.IMO: 5145892 إخفاء أصل السفینة (جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة). رقم

KPe.067 االسم:  KOTI CORP  
العنوان:  مدینة بنما ، بنما  تاریخ اإلدراج:  30 مارس 2018  (التغییرات یولیو 26 2022) معلومات أخرى  :   nd  :معروف سابقًا باسم  nd  :االسم (األسماء) األخرى المعروفة
علم جمھوریة KUM UN SAN 3 ترفع علم بنما ، والتي نفذت في 9 دیسمبر 2017 شحنات من المحتمل أن تكون منتجات بترولیة ، مع رفع KOTI المالك والمشغل التجاري للسفینة
.IMO: 5982254 كوریا الدیمقراطیة الشعبیة. رقم
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KPe.068 االسم:  MYOHYANG SHIPPING CO  
جمھوریة كوریا ، Kumsong 3-dong ، Mangyongdae-guyok ، Pyongyang  :العنوان  nd  :المعروف سابقًا باسم  nd  :االسم (األسماء) األخرى المعروفة
YU SON معلومات أخرى  :  مالك ناقلة المنتجات البترولیة المكررة في كوریا الدیمقراطیة (2022 (Jul تم تعدیلھ في 26) Mar 2018 الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ اإلدراج:  30
.IMO: 5988369 یعتقد أنھ تم استخدامھ في عملیات نقل النفط. رقم

KPe.070 االسم:  PHYONGCHON SHIPPING & MARINE  
،Otan-dong، Chung-guyok، Pyongyang  :العنوان  na  :المعروفة سابقًا باسم  PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE  :األسماء األخرى المعروفة
یُعتقد JI SONG 6 تعدیالت 26 یولیو 2022)  معلومات أخرى:  المالك المسجل لناقلة كوریا الدیمقراطیة) Mar 30، 2018  :جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة  تاریخ اإلدراج
.IMO: 5878561 رقم .WOORY STAR و JI SONG 8 أنھ تم استخدامھ في عملیات إعادة شحن النفط في نھایة ینایر 2018. تمتلك الشركة أیًضا سفینتي

KPe.075 االسم: YUK TUNG  ENERGY PTE LTD  
تاریخ اإلدراج:   Raffles Place، # 17-22 UOB Plaza، Singapore، 048624، Singapore العنوان:  na  80  :المعروفة سابقًا باسم  na  :أسماء أخرى معروفة
30 Mar 2018 (معّدل 11 مایو 2020 و 26 یولیو 2022  )  معلومات أخرى :  المالك والمشغل التجاري لشركة YUK TUNG ، التي نقلت المنتجات البترولیة المكررة. رقم
IMO: 5987860.

: تُنشر البیانات الصحفیة المتعلقة بالتغییرات في قائمة العقوبات التي تحتفظ بھا اللجنة في قسم "البیانات الصحفیة" على موقع اللجنة على اإلنترنت

:على XML و PDF و HTML یمكن االطالع على النسخة المحّدثة من قائمة العقوبات التي تحتفظ بھا اللجنة والمتاحة بصیغ
https://www.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1718/ materials .

 . یتم أیًضا تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة كلما تم إجراء تغییرات على قائمة العقوبات التي تحتفظ بھا اللجنة ویمكن الوصول إلیھا على : قائمة

يا الديمقراطية االشعبية جمهورية كور
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