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تعديل على قائمة اجلزاءات ال�صادرة عن اجلهة ذات ال�صلة 

يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حتت الف�صل ال�صابع من 

ميثاق الأمم املتحدة ب�صاأن منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع 

وقْمع ووْقف انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل ومتويلها

الأموال  غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   ٢٠٠١ ل�شنة   )٤( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  وفقًا 

ومتويل الإرهاب، على الأ�شخا�ص الطبيعيني والعتباريني العمل بالتعديل على قائمة اجلزاءات 

املرافق، وال�شادر عن اجلهة ذات ال�شلة يف جمل�ص الأمن التابع لالأمم املتحدة حتت الف�شل 

ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

املحددة  والقواعد  والإجراءات  لالآليات  وْفقًا  تاأخري، وذلك  دون  فورًا  ال�شامل ومتويلها  الدمار 

بقرار جمل�ص الوزراء رقم )١٢( ل�شنة ٢٠٢١.
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تحیـاتهـا إلى الممثلین    )  2006( 1718تهـدي رئـاســــــــــــــة لجنـة مجلس األمن المنشــــــــــــــأة عمال �ـالقرار 

 :الدائمین/الممثالت الدائمات والمراقبین/المراقبات لدى األمم المتحدة وتود اإلبالغ �ما یلي

تحتها ســــــطر، في أو  �كلمات وســــــطها خط و/ المبیَّنة  ،التعدیالت، أجرت اللجنة 30/06/2022في  
 .التي تضم أسماء األفراد والكیاناتأدناه الُمدرج في قائمة الجزاءات الخاصة بها   المبّین القید

  األفراد –ألف 
KPi.029 غیر متوفر4: إیل 3: تشون 2: �اك 1: االسم : 

 تار�خ   �اك تشون إیل سفیرًا لجمهور�ة �ور�ا الشعبیة الد�مقراطیة في مصر  : عملَ الصفة: غیر متوفر  اللقب
كنیة غیر �افیة : غیر متوفر  �افیة لتحدید الهو�ةكنیة  : غیر متوفر  الوالدة  مكان  Jul. 1954 28:  الوالدة

 563410091:  السفر  رقم جوازالد�مقراطیة  : جمهور�ة �ور�ا الشعبیة  الجنسیة : غیر متوفر  لتحدید الهو�ة
ل (معدّ   Nov. 2016 30:  درج في القائمة بتار�خأُ : غیر متوفر  العنوان: غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة

الشعبیة  أخرى   معلومات  )2022حز�ران/یونیه    30بتار�خ   �ور�ا  لجمهور�ة  سفیرًا  إیل  تشون  �اك  عمَل   :
مدة   ى نهأ  ).KOMIDم الدعم إلى مؤسسة �ور�ا التجار�ة لتطو�ر التعدین ( الد�مقراطیة في مصر، وهو �قدِّ 

 . 2016تشر�ن الثاني/نوفمبر  15وغادر مصر یوم  خدمته
 

  الخاصة  جزاءاتالقائمة   ُتدخل على  يالت فیة المتعلقة �التغییرات ات الصحشر �مكن االطالع على الن  
 :التالي اإللكتروني على العنوان للجنة اللجنة في الجزء الخاص بـ ”النشرات الصحفیة“ من الموقع الشبكي� 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/press-releases  

ــخة ال و�مكن االطالع على  ــة �اللجنةالنســــــ ــكل متاحةال ،محّدثة من قائمة الجزاءات الخاصــــــ  في شــــــ
HTML و PDF و XML، التالي اإللكتروني العنوان في: 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/materials 

ــاً   تم و�  لجمیع التغییرات تبعـًا  دة لمجلس األمن التـا�ع لألمم المتحـدة  تحـدیـث القـائمـة الموحّـ   أ�ضـــــــــــــ
 العنوان اإللكتروني التالي:  في   متاحةٌ وهي    ، الخاصة �اللجنة الجزاءات  الُمدخلة على قائمة  

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list 
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