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ء ســـــــــــحب الَعَلم منها عمال قائمة الســـــــــــفن احملدَّدة أمساؤها واخلاضـــــــــــعة إلجرا  
 )٢٠١٦( ٢٣٢١من قرار جملس األمن  ١٢ ابلفقرة

 
، مىت توافرت لديها معلومات تشــكل أســاســاً )٢٠٠٦( ١٧١٨جيوز للجنة املنشــأة عمال ابلقرار  

ُفناً ترتبط يف الوقت الراهن أو كانت ترتبط يف املاضـــــــــي بربامج أو أنشـــــــــطة  معقوال لالعتقاد أبن هناك ســـــــــُ
و القذائف التســــيارية وحمظورة مبوجب القرارات ذات الصــــلة، أن تفرض تطبيق متصــــلة ابألســــلحة النووية أ

من قرار جملس  ١٢أي تدبري من التدابري التالية أو مجيعها فيما يتعلق ابلســـــــــــفن اليت حتدِّدها عمال ابلفقرة 
 ،)٢٠١٦( ٢٣٢١األمن 

 الَعَلم َعَلَمها عن السفينة اليت مت حتديدها؛ تسحب دولة (أ) 
توعز دولُة َعَلم الســــفينة احملددة إىل الســــفينة ابلتوجه إىل ميناء حتدِّده اللجنة، ابلتنســــيق  (ب) 

 مع دولة امليناء؛
حتظر مجيع الدول األعضــــــــــــاء على الســــــــــــفينة اليت مت حتديدها دخول موانئها، ما عدا يف  (ج) 

  حالة عودة السفينة إىل ميناء املغادرة األصلي، أو يف حالة صدور توجيه من اللجنة؛حاالت الطوارئ، أو يف
(د)  ٨ميد األصــــول املفروض يف الفقرة تقع الســــفينة اليت حتددها اللجنة حتت طائلة جت (د) 

 .)٢٠٠٦( ١٧١٨من القرار 
 

 اسم السفينة 
رقم التســــــــــــــجيل لدى 

 لبحرية الدوليةااملنظمة 
اتريخ اإلدراج ضمن اجلهات 

 اخلاضعة للجزاءات
    ١ - ASIA BRIDGE 1 

معلومـــات أخرى: معلومـــات أخرى: قـــامـــت الســــــــــــــفينـــة 
ASIA BRIDGE 1  �بشــــــــــــــحن فحم من مجهوريـــــة كور

الشـــــــــــــعبية الدميقراطية يف �مبو جبمهورية كور� الشـــــــــــــعبية 
ونقلته  ٢٠١٧تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٢الدميقراطية يوم 

 إىل كام فا بفييت �م.

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٣٠ 8916580 

٢ - XIN GUANG HAI  
 XIN GUANG HAIمعلومات أخرى: قامت الســــــــــــــفينة 

بشـــــــــحن فحم من مجهورية كور� الشـــــــــعبية الدميقراطية يف 
تشـــرين  ٢٧ور� الشـــعبية الدميقراطية يوم اتّ�ن جبمهورية ك

ونقلته إىل بورت كالنغ مباليز� يوم  ٢٠١٧األول/أكتوبر 
 .٢٠١٧ ديسمربكانون األول/  ١٨

 9004700  

٣ - HUA FU  
بشحن فحم من  HUA FUمعلومات أخرى: قامت السفينة 

مجهورية كور� الشــــــــعبية الدميقراطية يف �جني جبمهورية كور� 
 .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٤الشعبية الدميقراطية يوم 

 9020003  

٤ - YUK TUNG  
بعملية نقل  YUK TUNGمعلومات أخرى: قامت الســـــفينة 

مادة من ســــــــــفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا نفط، مع الســــــــــفينة 
RYE SONG GANG ٢٠١٨ كانون الثاين/يناير يف. 

 9030591  

https://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
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 اسم السفينة 
رقم التســــــــــــــجيل لدى 

 لبحرية الدوليةااملنظمة 
اتريخ اإلدراج ضمن اجلهات 

 اخلاضعة للجزاءات
    ٥ - KOTI  

بعملية نقل مادة  KOTIمعلومات أخرى: قامت السفينة 
من ســــــــــــــفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا نفط، مع الســــــــــــــفينة 

KUM UN SAN 3  ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٩يوم. 

 9417115  

٦ - DONG FENG 6  
 DONG FENG 6معلومـــات أخرى: قـــامـــت الســــــــــــــفينـــة 

بشـــــــــحن فحم من مجهورية كور� الشـــــــــعبية الدميقراطية يف 
ور� الشــــــــــــــعبيـــــة الـــــدميقراطيـــــة يوم هـــــامهونع جبمهوريـــــة ك

، لتصـــــــديره انتهاكاً للجزاءات اليت ٢٠١٧متوز/يوليه  ١١
 فرضتها األمم املتحدة.

 9008201  

٧ - HAO FAN 2  
بشحن فحم  HAO FAN 2معلومات أخرى: قامت السفينة 

� الشـــــــــــــعبيــة الــدميقراطيــة يف �مبو جبمهوريـة من مجهوريــة كور 
، ٢٠١٧حزيران/يونيــه  ٣كور� الشـــــــــــــعبيــة الــدميقراطيــة يوم 

 لتصديره انتهاكاً للجزاءات اليت فرضتها األمم املتحدة.

 8747604  

٨ - HAO FAN 6  
بشـــــحن  HAO FAN 6معلومات أخرى: قامت الســـــفينة 

فحم من مجهوريــة كور� الشــــــــــــــعبيــة الــدميقراطيــة يف �مبو 
ـــــــة كــــ ـــــــة يــــوم جبــــمــــهــــوري ـــــــدميــــقــــراطــــي ـــــــة ال ور� الشـــــــــــــــــعــــبــــي

 .٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٧

 8628597  

٩ - JIN HYE  
بعملية نقل  JIN HYEمعلومات أخرى: قامت الســــــــفينة 

 CHON MA SANمادة من سفينة إىل أخرى مع السفينة 
 .٢٠١٧كانون األول/ ديسمرب   ١٦يوم 

 8518572  

١٠ - FAN KE  
بشـــحن فحم  FAN KEمعلومات أخرى: قامت الســـفينة 

من مجهورية كور� الشــــــعبية الدميقراطية يف �مبو جبمهورية 
تشـــــــرين  -كور� الشـــــــعبية الدميقراطية يف أيلول/ســـــــبتمرب 

 .٢٠١٧األول/أكتوبر 

 8914934  

١١ - WAN HENG 11  
بعملية  WAN HENG 11معلومات أخرى: قامت الســــــــفينة 

نقل مادة من سفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا نفط، مع السفينة 
RYE SONG GANG 1  ٢٠١٨شباط/فرباير  ١٣يوم. 

، اليت كانت ســـــابقاً ترفع علم WAN HENG 11الســـــفينة 
بليز، تعمل اآلن كسفينة ترفع علم مجهورية كور� الشعبية 

أو اســــــــــــــم  KUMJINGANG3الدميقراطية وحتمل اســــــــــــــم 
KUM JIN GANG 3. 

 8791667  

١٢ - MIN NING DE YOU 078  
 MIN NING DE YOU 078معلومات أخرى: قامت الســفينة 

بعملية نقل مادة من ســـــــــــفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا نفط، مع 
 .٢٠١٨شباط/فرباير  ١٦يوم  YU JONG 2السفينة 

  غري موجود
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 اسم السفينة 
رقم التســــــــــــــجيل لدى 

 لبحرية الدوليةااملنظمة 
اتريخ اإلدراج ضمن اجلهات 

 اخلاضعة للجزاءات
       

 
 
 

 تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر ١٨
٢٠١٨ 

١٣ - SHANG YUAN BAO 
ـــــــة ٢٠١٨أ�ر/مـــــــايـــــو  ١٨يف  ، قـــــــامـــــــت الســــــــــــــــــفـــــيـــــن

SHANG YUAN BAO  بعملية نقل مادة من ســــفينة إىل
 PAEK MAأخرى، يرجَّح أ�ــــــا نفط، مع الســــــــــــــفينــــــة 

املســــــــجلة يف مجهورية كور� الشــــــــعبية الدميقراطية واحملدَّدة 
ـــــــل األمم املتحـــــــدة. ويف   حزيران/ ٢ابالســــــــــــــم من قب

 SHANG YUAN BAO، قامت الســــــــــفينة ٢٠١٨ يونيه
بعملية نقل مادة من ســــــفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا نفط، 

املسجلة يف مجهورية كور�  MYONG RYU 1مع السفينة 
 الشعبية الدميقراطية.

 8126070  

١٤ - NEW REGENT 
ـــــــه  ٧يف  ـــــــة ٢٠١٨حــزيــران/يــونــي ، قـــــــامـــــــت الســـــــــــــــفــيــن

NEW REGENT  ،بعملية نقل مادة من سفينة إىل أخرى
 KUM UN SAN 3قلـــــة النفط يرجَّح أ�ـــــا نفط، مع �

 املسجلة يف مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية.

 8312497  

١٥ - KUM UN SAN 3 
ـــــــه  ٧يف  ، قـــــــامـــــــت �قلـــــــة النفط ٢٠١٨حزيران/يوني

KUM UN SAN 3  املســـــــجلة يف مجهورية كور� الشـــــــعبية
الدميقراطية بعملية نقل مادة من ســفينة إىل أخرى، يرجَّح 

 .NEW REGENTأ�ا نفط، مع السفينة 

 8705539  
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