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  )٢٠١٣ (٢٠٨٧قرار ال    
 / الثــاينكــانون ٢٢، املعقــودة يف ٦٩٠٤يف جلــسته  األمــن جملــسالــذي اختــذه     

  ٢٠١٣ يناير
  

  ،إن جملس األمن  
) ١٩٩٣( ٨٢٥ إىل قراراته السابقة املتخذة يف هذا الصدد، مبـا فيهـا القـرارات          إذ يشري   

 ١٨٨٧ و) ٢٠٠٩( ١٨٧٤ و) ٢٠٠٦ (١٧١٨و    ) ٢٠٠٦ (١٦٩٥و    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ و
) S/PRST/2006/41 (٢٠٠٦أكتــوبر /  تــشرين األول٦، وإىل بيانــات رئيــسه املؤرخــة )٢٠٠٩(
 ٢٠١٢أبريـــــــــــل /نيـــــــــــسان ١٦ و) S/PRST/2009/7 (٢٠٠٩أبريـــــــــــل / نيـــــــــــسان١٣ و
)S/PRST/2012/13(،  

 بــأن مجيــع الــدول هلــا حريــة استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي وفقــا    وإذ يــسلّم  
  ، ذلك القيود املفروضة مبوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة باملوضوعللقانون الدويل، مبا يف

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٢ يف   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة     قيام   يدين  - ١  
 بعملية إطالق باستخدام تكنولوجيا القـذائف التـسيارية ويف انتـهاك ألحكـام القـرارين                ٢٠١٢
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨

 بأن متتنع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة عـن تنفيـذ أي عمليـات               لبيطا  - ٢  
ــرارين       ــام القـ ــل ألحكـ ــسيارية، وأن متتثـ ــذائف التـ ــا القـ ــتخدام تكنولوجيـ ــرى باسـ ــالق أخـ إطـ

بتعليــق مجيــع األنــشطة ذات الــصلة بربناجمهــا للقــذائف  ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦( ١٧١٨
اللتزامات اليت تعهدت هبا مـن قبـل بوقـف عمليـات            التسيارية، وأن تعيد يف هذا السياق إقرار ا       

  إطالق القذائف؛
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 بأن متتثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فوراً اللتزاماهتـا مبوجـب            يطالب  - ٣  
 عـن مجيـع األسـلحة       تتخلـى : ، مبا يف ذلك بأن    )٢٠٠٩ (١٨٧٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨القرارين  

 ال رجعــة فيــه وميكــن التحقــق منــه؛ وتوقــف مجيــع النوويــة والــربامج النوويــة القائمــة ختليــاً تامــاً
األنــشطة ذات الــصلة فــورا؛ ومتتنــع عــن إجــراء عمليــات إطــالق أخــرى باســتخدام تكنولوجيــا 

  القذائف التسيارية أو أي جتارب نووية أو استفزازات أخرى؛
) ٢٠٠٦ (١٧١٨ تــدابري اجلــزاءات احلاليــة الــواردة يف القــرارين  يعيــد تأكيــد  - ٤  

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٧٤ و
، )٢٠٠٦ (١٧١٨ مـن القـرار   ٨ إىل التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة      يشري  - ٥  

  : ما يليويقرر، )٢٠٠٩ (١٨٧٤بصيغتها املعدلة مبوجب القرار 
علــى ) ٢٠٠٦ (١٧١٨مــن القــرار ) د (٨تــسري التــدابري احملــددة يف الفقــرة    )أ(  

ثـــاين، وتـــسري التـــدابري احملـــددة  األفـــراد والكيانـــات الـــواردة أمســـاؤهم يف املـــرفقني األول وال 
  على األفراد الواردة أمساؤهم يف املرفق األول؛) ٢٠٠٦ (١٧١٨من القرار ) هـ (٨الفقرة  يف

ــة    )ب(   ــة يف الفقــــرات الفرعيــ  مــــن) ج(و ) ب(و ) أ(تــــسري التــــدابري املفروضــ
ــرة ــرار  ٨ الفقـــ ــن القـــ ــائق    ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ مـــ ــا يف الوثـــ ــوارد بياهنـــ ــناف الـــ ــى األصـــ علـــ

INFCIRC/254/Rev.11/Part 1و INFCIRC/254/Rev.8/Part.2  وS/2012/947؛  
 بالـدول األعـضاء     ويهيـب ،  )٢٠٠٩ (١٨٧٤ مـن القـرار      ١٨ إىل الفقرة    يشري  - ٦  

ــد مــن اليقظــة يف هــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك رصــد أنــشطة مواطنيهــا، واألشــخاص       تــوخي املزي
ـــا  املوجــودين يف أراضــيها، واملؤســسات املاليــة، وغريهــا مــن الكي  انــات املنظمــة مبوجــب قوانينهـ

مـع مؤسـسات ماليـة يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة               ) يف ذلك فروعهـــا يف اخلارج     مبا(
بامسها، أو أنشطة من يتصرفون باسم مؤسسات ماليـة جلمهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                  أو

  ؛وتوابعها يف اخلارجأو بتوجيه منها، مبا يف ذلك فروعها، وممثلوها، ووكاالؤها، 
ــالقرار  يــوعز  - ٧   ــة املنــشأة عمــال ب أن تقــوم بإصــدار ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ إىل اللجن

مذكرة مساعدة على التنفيذ تتعلق باحلـاالت الـيت تـرفض فيهـا سـفينة الـسماح بـإجراء تفتـيش                     
بعــدما أذنــت بــه الدولــة الــيت حتمــل الــسفينة علمهــا أو حينمــا تــرفض أي ســفينة حاملــة لعلــم    

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٧٤ من القرار ١٢ أن تفتش عمال بالفقرة  كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهورية
ــرار ١٤ إىل الفقـــــرة يـــــشري  - ٨    كـــــذلك ويـــــشري، )٢٠٠٩ (١٨٧٤ مـــــن القـــ

ــرارين      أن إىل ــام القـ ــا ألحكـ ــا وفقـ ــناف وأن تتـــصرف فيهـ ــصادر األصـ ــا أن تـ ــوز هلـ ــدول جيـ الـ
 كذلك أن طرائق تـصرف      حويوضوأحكام هذا القرار،    ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و  ) ٢٠٠٦( ١٧١٨
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ــدمريها أو إبطــال مفعوهلــا       ــذكر ال احلــصر، ت ــشمل، علــى ســبيل ال ــدول يف تلــك األصــناف ت ال
  ؛ختزينها أو نقلها إىل دولة أخرى غري دولة املنشأ أو دولة املقصد لغرض التصرف فيها أو

) ٢٠٠٩( ١٨٧٤ و) ٢٠٠٦ (١٧١٨ أن التــدابري املفروضــة يف القــرارين يوضــح  - ٩  
قل أي أصناف إذا كانت لدى دولة معنية مبعاملة ما معلومات توفر أساسا معقوال لالعتقـاد                حتظر ن 

  ؛بأن الفرد أو الكيان املعني هو املصدر أو املتلقي املقصود أو امليسر لعملية نقل األصناف
 بالدول األعضاء اليت مل تقدم بعد تقارير عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيـذ              يهيب  - ١٠  
شجع الـــدول يـــأن تقـــوم بـــذلك، و) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨القـــرارين أحكـــام 

األعــضاء األخــرى علــى أن تقــدم أي معلومــات إضــافية، إن كانــت لــديها، عــن تنفيــذ أحكــام 
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨القرارين 
 الوكــاالت الدوليــة علــى اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لــضمان أن تكــون   يــشجع  - ١١  

مــا يتعلــق جبمهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة متفقــة مــع أحكــام القــرارين مجيــع أنــشطتها في
التواصـل   كذلك الوكاالت ذات الصلة على       ويشجع،  )٢٠٠٩ (١٨٧٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨

ــة   ــع اللجن ــشأن م ــشطتها ب ــاملأن ــد تكــون      ةتعلق ــيت ق ــة ال ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري  جبمهوري
  صلة بأحكام هذين القرارين؛ ذات

) ٢٠٠٦ (١٧١٨ انتـــــهاكات التـــــدابري املفروضـــــة يف القـــــرارين  بيـــــشج  - ١٢  
ــن اجلــزاءات،        )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و ــتملص م ــة ضــخمة لل ــالغ نقدي ــك اســتخدام مب ــا يف ذل ، مب

يف القيام بأنشطة حمظـورة مبوجـب القـرارين    صنف ميكن أن يسهم  قلقه إزاء توريد أي      ويؤكد
ــه  أو ،)٢٠٠٩ (١٨٧٤أو ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ ــه أو نقلــ ــا الــــشعبية  مــــن مجهوبيعــ ــة كوريــ ريــ

الدميقراطية أو إليهـا أو عـن طريـق أقـاليم الـدول، وأمهيـة أن تتخـذ الـدول اإلجـراءات املناسـبة                        
 بالــدول تــوخي اليقظــة وضــبط الــنفس حيــال دخــول األفــراد الــذين   ويهيــبهــذا الــصدد،  يف

ة  إىل اللجنــويــوعزأو عبــورهم أراضــيها،  معــني أو بتوجيــه منــه، أو كيــانفــرد يعملــون باســم 
تــستعرض االنتــهاكات املبلَّــغ عنــها وتتخــذ مــا يقتــضيه األمــر مــن إجــراءات، مبــا يف ذلــك      أن

ــتملص مــن اجلــزاءات        ــدموا املــساعدة مــن أجــل ال ــذين ق ــراد ال ــد أمســاء الكيانــات واألف بتحدي
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨نتهاك أحكام القرارين ا يف أو

مبــا فيهــا مجهوريــة كوريــا الــشعبية  علــى أمهيــة أن تتخــذ مجيــع الــدول، يؤكــد  - ١٣  
الدميقراطيــة، اإلجــراءات الالزمــة لكفالــة عــدم تقــدمي أي مطالبــة بإيعــاز مــن مجهوريــة كوريــا    

ــشعبية، أو  ــة ال ــشعبية،     مــنالدميقراطي ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــان يف مجهوري  أي شــخص أو كي
 ١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨أي أشــــخاص أو كيانــــات حمــــددين وفقــــاً للقــــرارين      مــــن أو
أي شخص يتقدم مبطالبـة نيابـة عـن هـذا الـشخص أو الكيـان أو ملنفعتـهما،                   من  ، أو   )٢٠٠٩(
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يتصل بأي عقد أو صفقة أخرى حالت دون تنفيذمها التدابري املفروضة مبوجـب القـرارين                فيما
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨

 رغبتــه يف التوصــل إىل حــل ســلمي ودبلوماســي وسياســي  يؤكــد مــن جديــد  - ١٤  
وضع القائم، ويرحب بـاجلهود الـيت يبـذهلا أعـضاء اجمللـس وكـذلك الـدول األخـرى لتـسهيل             لل

ــوار،      ــق احلـ ــن طريـ ــامل عـ ــلمي وشـ ــل سـ ــل إىل حـ ــشددالتوصـ ــاع  ويـ ــرورة االمتنـ ــى ضـ  علـ
  عمل من شأنه أن يزيد حدة التوتر؛ أي عن

ــد   - ١٥   ــن جديـ ــد مـ ــده  يؤكـ ــسداسية تأييـ ــات الـ ــرافللمحادثـ ــدعو،  األطـ  إىل ويـ
الـسريع  جهودهم من أجل التنفيذ الكامل و     تكثيف   مجيع املشاركني فيها على      وحيثاستئنافها،  

 الصادر عن االحتاد الروسي ومجهوريـة كوريـا         ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٩للبيان املشترك املؤرخ    
ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة والـصني والواليـات املتحـدة واليابـان، وذلـك بغيـة جتريـد                   

بالوسـائل الـسلمية وبغيـة    وورية من السالح النووي على حنو ميكن التحقق منـه    شبه اجلزيرة الك  
  ؛صون السلم واالستقرار يف شبه اجلزيرة الكورية ويف مشال شرق آسيا

 جبميــع الــدول األعــضاء أن تنفِّــذ بالكامــل التزاماهتــا مبوجــب القــرارين  يهيــب  - ١٦  
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨

ــدداً  - ١٧   ــد جمـــ ــام   أن يؤكـــ ــدول األعـــــضاء أن متتثـــــل ألحكـــ ــع الـــ   علـــــى مجيـــ
ــرتني  ــرار  ) د (٨ و ‘٣’) أ (٨الفقــــ ــن القــــ ــشطة  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨مــــ ــالل بأنــــ دون اإلخــــ
ــا للعالقــات     البعثــات ــا الــشعبية الدميقراطيــة عمــال باتفاقيــة فيين الدبلوماســية يف مجهوريــة كوري

  الدبلوماسية؛
) ٢٠٠٦ (١٧١٨ علــــى أن التــــدابري املفروضــــة مبوجــــب القــــرارين يــــشدد  - ١٨  

ال ُيقصد أن تترتب عليها آثار ضارة من الناحيـة اإلنـسانية علـى الـسكان                ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤ و
  املدنيني جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛

ــد  - ١٩   ــد     يؤكـ ــة قيـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــصرفات مجهوريـ ــُيبقي تـ ــه سـ  أنـ
ملستمر وأنه على استعداد لتعزيز التدابري أو تعديلها أو تعليقها أو رفعهـا، حـسبما               االستعراض ا 

، ويعـرب عـن عزمـه      يف ضوء امتثال مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،             ،تدعو إليه احلاجة  
هذا الصدد، على اختـاذ إجـراءات هامـة يف حـال قيـام مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                يف

  أو جتربة نووية أخرى؛بعملية إطالق 
  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٠  
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  املرفق األول
  جتميد األصول/حظر السفر    

  هو - بايك تشانغ  - ١
 موظــف أقــدم ورئــيس مركــز املراقبــة بواســطة الــسواتل يف اللجنــة   :الوصــف  - أ  

  .الكورية لتكنولوجيا الفضاء
  .هو - تش آنغهو؛ بايك  -  باك تشانغ:اللقب  - ب  
؛ وتـاريخ إصـدار جـواز       ٣٨١٤٢٠٧٥٤:  رقم جـواز الـسفر     :حمددات اهلوية   - ج  

؛ تـــاريخ انتـــهاء صـــالحية جـــواز  ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٧: الـــسفر
ــسفر ــانون األول٧: ال ــسمرب / ك ــوالدة ٢٠١٦دي ــاريخ ال ــران ١٨: ؛ وت  /حزي
ــه  ــوالدة١٩٦٤يونيــ ــان الــ ــشعبية  : ؛ ومكــ ــا الــ ــة كوريــ كيــــسونغ، مجهوريــ

  .لدميقراطيةا
  
  تشني - تشانغ ميونغ  - ٢

 املدير العام حملطة صوهاي إلطالق السواتل ورئيس مركز اإلطـالق           :الوصف  - أ  
 / كــانون األول١٢ أبريــل و/ نيــسان١٣الــذي متــت فيــه عمليتــا اإلطــالق يف 

  .٢٠١٢ديسمرب 
  .دجني -  دجانغ ميونغ:اللقب  - ب  
  .١٩٦٥:  وتاريخ والدة بديل؛١٩٦٦:  تاريخ الوالدة:حمددات اهلوية  - ج  

  
  سو - را كي أونغ  - ٣

ر ـويـسَّ . سو مسؤول يف مصرف تانتشون التجـاري     -  را كي أونغ   :الوصف  - أ  
أبريـل  /وحـددت اللجنـة املـصرف يف نيـسان        . بصفته هذه معامالت للمصرف   

 باعتباره الكيان املايل الرئيسي يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة           ٢٠٠٩
عــن مبيعـــات األســلحة التقليديــة، والقـــذائف التــسيارية، والـــسلع     املــسؤول  

  .املرتبطة بتجميع تلك األسلحة وصنعها
    



S/RES/2087 (2013)
 

6 13-21394 
 

  إيل - كيم كوانغ  - ٤
ر ـويـسَّ . إيـل مـسؤول يف مـصرف تانتـشون التجـاري           -  كيم كوانـغ   :الوصف  - أ  

بــصفته هــذه معــامالت للمــصرف وملؤســسة كوريــا التجاريــة لتطــوير التعــدين   
 باعتبـاره   ٢٠٠٩أبريـل   /وحددت اللجنة املصرف يف نيسان    ). دمؤسسة كومي (

الكيــان املــايل الرئيــسي يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة املــسؤول عــن   
مبيعات األسلحة التقليدية، والقذائف التسيارية، والسلع املرتبطة بتجميـع تلـك           

  أيــضا، حــددت اللجنــة مؤســسة٢٠٠٩أبريــل /ويف نيــسان. األســلحة وصــنعها
كوميد، وهي أهم مؤسسات جتارة األسـلحة واجلهـة املـصدرة الرئيـسية للـسلع               
واملعدات املرتبطة بالقذائف التـسيارية واألسـلحة التقليديـة يف مجهوريـة كوريـا              

  .الشعبية الدميقراطية
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  املرفق الثاين
  جتميد األصول    

  اللجنة الكورية لتكنولوجيا الفضاء  - ١
ــة ا:الوصـــف  - أ    ــا الفـــضاء عملـــييت اإلطـــالق   رّتبـــت اللجنـ لكوريـــة لتكنولوجيـ

 عرب مركـز    ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢  و ٢٠١٢ أبريل/نيسان ١٣ يف
  .املراقبة بواسطة السواتل وساحة اإلطالق يف صوهاي

 جلنــة تكنولوجيــا الفــضاء التابعــة  :ألمســاء األخــرى الــيت يعــرف هبــا الكيــان ا  - ب   
ــة   ــشعبية الدميقراطيـــ ــا الـــ ــة كوريـــ ــضاء  جلمهوريـــ ــا الفـــ ؛ وإدارة تكنولوجيـــ

ــة ــضاء؛       التابع ــا الف ــة تكنولوجي ــة؛ وجلن ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري جلمهوري
  . اختصاراKCST و

  . بيونغ يانغ، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية:املكان  - ج   
  
  )BANK OF EAST LAND (مصرف إيست الند  - ٢

د املؤسـسة املاليـة جلمهوريـة       ر مصرف إيست الند، الـذي يعـ       ـّسـيـ ي :الوصف  - أ   
كوريا الشعبية الدميقراطية، املعامالت املتعلقة باألسلحة لصاحل مؤسسة غـرين          
باين الكورية املتحدة، املتخصصة يف تـصنيع األسـلحة وتـصديرها، وتـوفر هلـا               

ف مـصرف إيـست النـد تعاونـه مـع شـركة             ـوكثَّـ . أشكاال أخرى مـن الـدعم     
 ٢٠٠٧ويف عـامي    .  تتحايل على اجلزاءات   غرين باين لتحويل األموال بطرق    

ر املصرف معامالت كانـت مؤسـسة غـرين بـاين ومؤسـسات             ـ، يسّ ٢٠٠٨ و
ومـصرف سـبه،    ) بنـك ملـي   (مالية إيرانية، من بينها املصرف الـوطين اإليـراين          

مــصرف ســبه ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧وحـدد جملــس األمــن يف القـرار   . أطرافـا فيهــا 
وحـددت اللجنـة غـرين بـاين        . ف التسيارية لتقدميه الدعم لربنامج إيران للقذائ    

  .٢٠١٢أبريل /يف نيسان
 مـصرف دونـغ بـانغ؛ وتونـغ بـانغ        :ألمساء األخـرى الـيت يعـرف هبـا الكيـان          ا  - ب   

  .أوهنانغ؛ ومصرف تونغ بانغ
 PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong :املكــان  - ج   

District, Pyongyang, DPRK.  
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  ومريونغ التجارية الكوريةشركة ك  - ٣
) مؤسـسة كوميـد   ( اختذت مؤسسة كوريا التجارية لتطوير التعـدين         :الوصف  - أ  

وكانـت  . املـشتريات املتعلقـة ب  نـشطة   األمن هذه التسمية امسا مـستعارا لتنفيـذ         
ــسان    ــد يف ني ــد حــددت مؤســسة كومي ــة ق ــل /اللجن ، وهــي أهــم  ٢٠٠٩أبري

لرئيـسية للـسلع واملعـدات املرتبطـة        مؤسسات جتارة األسلحة واجلهة املصدرة ا     
بالقــــذائف التــــسيارية واألســــلحة التقليديــــة يف مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية   

  .الدميقراطية
  
  مؤسسة توسونغ لتجارة التكنولوجيا  - ٤

ــا التجاريـــة لتطـــوير التعـــدين  :الوصـــف  - أ    ) مؤســـسة كوميـــد( مؤســـسة كوريـ
 وكانـت اللجنـة قـد       .الشركة األم ملؤسـسة توسـونغ لتجـارة التكنولوجيـا          هي

، وهي أهم مؤسسات جتـارة      ٢٠٠٩أبريل  /حددت مؤسسة كوميد يف نيسان    
األســـلحة واجلهـــة املـــصدرة الرئيـــسية للـــسلع واملعـــدات املرتبطـــة بالقـــذائف   

  .التسيارية واألسلحة التقليدية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  .الدميقراطية بيونغ يانغ، مجهورية كوريا الشعبية :املكان  - ب   

  
  مؤسسة ريوهنا الكورية املشتركة لآلالت  - ٥

 مؤسسة ريونبونغ الكورية العامة هـي الـشركة األم ملؤسـسة ريوهنـا              :الوصف  - أ   
وكانــت اللجنــة قــد حــددت مؤســسة ريونبونــغ  . الكوريــة املــشتركة لــآلالت

، وهـي مؤسـسة اندماجيـة متخصـصة         ٢٠٠٩أبريـل   /نيسان الكورية العامة يف  
نــاء الــصناعات الدفاعيــة جلمهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، ودعــم   يف اقت

  .مبيعات هذا البلد ذات الصلة باجملال العسكري
 شــركة شوســن يوهنــا املــشتركة  :ألمســاء األخــرى الــيت يعــرف هبــا الكيــان  ا  - ب   

العمليــات لــآلالت؛ ومؤســسة رينــها الكوريــة املــشتركة لــآلالت؛ ومؤســسة   
  .التلآل ريوهنا املشتركة

 املقاطعة الوسطى، بيونغ يانغ، مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة؛             :املكان  - ج   
مانغونـــداغو، بيونـــغ يـــانغ، مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة؛ مقاطعـــة 

  .مانغيونغدي، بيونغ يانغ، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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  )غهونغ كون(املؤسسة التجارية الرائدة الدولية   - ٦
 تيــّسر الــشحنات باســم مؤســسة كوريــا التجاريــة لتطــوير التعــدين  :الوصــف  -أ    

وكانــــت اللجنــــة قــــد حــــددت مؤســــسة كوميــــد يف ). مؤســــسة كوميــــد(
أهم مؤسـسات جتـارة األسـلحة واجلهـة املـصدرة            ، وهي ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

 الرئيسية للسلع واملعدات املرتبطة بالقـذائف التـسيارية واألسـلحة التقليديـة يف         
  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 املؤســـسة التجاريـــة الدوليـــة   : الكيـــانهي يعـــرف بـــ االســـم اآلخـــر الـــذ    -ب    
  .احملدودة الرائدة

  .Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong :املكان  -ج    
  


