
 بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطيةبقائمة الجزاءات  ينمدرج وكيان تعديل ببيانات شخص

لشعبية ( والقرارات الالحقة له، بشأن جمهورية كوريا ا2006)1718قامت لجنة الجزاءات المنشأة عمال بقرار مجلس األمن 
 بهذه القائمة مدرجين البيانات الخاصة بشخص وكيان، بتعديل الديموقراطية

 2018.1-07-09بتاريخ ، وذلك بعد التعديل بالجدول أدناه( بالشخص والكيان)موضحة كافة البيانات الخاصة  

 

( بموجب الفصل السابع 2006)1718المطبقة وفقا لما ورد بالبنود )د( و )ه( من الفقرة الثامنة من قرار مجلس األمن  وال تزال الجزاءات

 2األشخاص والكيانات األخرى المدرجة بتلك القائمة. كذلك و الشخص والكيانمن ميثاق األمم المتحدة، تسرى على هذا 

 البيانات الخاصة بالشخص بعد التعديل:

 KPi.004 إلدراجمسلسل ا

 RI االسم األول

 HONG-SOP االسم الثاني

 na االسم الثالث

 na االسم الرابع

 na االسم الرسمي

 المهنة
Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, and Head of Nuclear 
Weapons Institute 

 1940 تاريخ الميالد

 na محل الميالد

 na تأكيدها( أسماء أخرى )تم

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 Democratic People's Republic of Korea الجنسية

 na رقم جواز السفر

 na الهويةرقم 

 na العنوان

 Jul. 2009 (amended on 9 July 2018) 16 تاريخ اإلدراج

 معلومات إضافية

 Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, oversaw three 
core facilities that assist in the production of weapons-grade 
plutonium: the Fuel Fabrication Facility, the Nuclear Reactor, and the 
Reprocessing Plant. 

 

 

                                                           
1 https://www.un.org/press/en/2018/sc13413.doc.htm  
 نموذج استرشادي للمؤسسات المالية وأصحاب المهن واألعمال غير المالية المحددة لما تم تعميمه على السلطات الرقابية على تلك الجهات 2

https://www.un.org/press/en/2018/sc13413.doc.htm


 بعد التعديل:بالكيان البيانات الخاصة 

 KPe.028 مسلسل اإلدراج

 MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT االسم 

 na االسم الرسمي

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(
a) Military Supplies Industry Department  
b) MID 

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 na الجنسية

 Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea العنوان

 Mar. 2016 (amended on 9 July 2018) 2 تاريخ اإلدراج

 معلومات إضافية

 The Munitions Industry Department is involved in key aspects of the 
DPRK's missile program.   

 MID is responsible for overseeing the development of the DPRK's 
ballistic missiles, including the Taepo Dong-2.  

  The MID oversees the DPRK's weapons production and R&D 
programs, including the DPRK's ballistic missile program.   

 The Second Economic Committee and the Second Academy of Natural 
Sciences — also designated in August 2010 — are subordinate to the 
MID.   

 The MID in recent years has worked to develop the KN08 road-mobile 
ICBM.  

  The MID oversees the DPRK’s nuclear program.   

 The Nuclear Weapons Institute is subordinate to the MID. 
 

 

 

 

 


