
 

18-14354 (A) 

 

من قرار  ٦قائمة السفن احملدَّدة أمساؤها واحملظورة من دخول املوانئ عمال ابلفقرة   
 )٢٠١٧( ٢٣٧٥من قرار اجمللس  ٦والفقرة  )٢٠١٧( ٢٣٧١جملس األمن 

 
راد حظرها من  )٢٠٠٦( ١٧١٨جيوز للجنة املنشـــــــأة عمال ابلقرار  

ُ
أن حتدِّد ابالســـــــم الســـــــفن امل

ذات الصــــلة، ومن بينها نقل األصــــناف احملظورة  دخول املوانئ بســــبب األنشــــطة احملظورة مبوجب القرارات
 ٦والفقرة  )٢٠١٧( ٢٣٧١من قرار جملس األمن  ٦من مجهورية كور� الشــعبية الدميقراطية، عمال ابلفقرة 

 ،)٢٠١٧( ٢٣٧٥من قرار جملس األمن 
 ما مل يكن الدخول ضرور�ً يف حالة طوارئ • 
 أو يف حالة عودة السفينة إىل امليناء الذي انطلقت منه • 
أو ما مل تقّرِر اللجنة سلفاً أن هذا الدخول ضروري ألغراض إنسانية أو ألية أغراض أخرى تتفق  • 

 مع أهداف القرارات املتخذة يف هذا الصدد
 

 السفينةاسم  
رقم التســجيل لدى املنظمة 

 لبحرية الدوليةا
اتريخ اإلدراج ضمن اجلهات 

 اخلاضعة للجزاءات
    ١ - PETREL 8 

 معلومات أخرى: غري متوفرة
9562233 

(MMSI: 620233000) 
ــــــــــــن األول/ ٣  تشـــــــــــــــــــــــــري

 ٢٠١٧ أكتوبر

٢ - HAO FAN 6 
 معلومات أخرى: غري متوفرة

8628597 
(MMSI: 341985000) 

 

٣ - TONG SAN 2 
 معلومات أخرى: غري متوفرة

8937675 
(MMSI: 445539000) 

 

٤ - JIE SHUN 
 معلومات أخرى: غري متوفرة

8518780 
(MMSI: 514569000) 

 

٥ - BILLIONS NO. 18 
 معلومات أخرى: غري متوفرة

 كــــــــــــــانــــــــــــــون األول/  ٢٨ 9191773
 ٢٠١٧ ديسمرب

٦ - UL JI BONG 6 
 معلومات أخرى: غري متوفرة

9114555  

٧ - RUNG RA 2 
 معلومات أخرى: غري متوفرة

9020534  

٨ - RYE SONG GANG 1 
 معلومات أخرى: غري متوفرة

7389704  

٩ - CHON MYONG 1 
معلومــــات أخرى: أجرت الســــــــــــــفينــــة �قلــــة النفط 

CHON MYONG 1  �لة يف مجهورية كور املســــــــــــــجَّ
الشــعبية الدميقراطية عملية نقل مادة من ســفينة إىل 
ـــون  ـــفـــط، يف أواخـــر كـــــــان ح أ�ـــــــا ن ـــرجـــَّ أخـــرى، ي

 .٢٠١٧األول/ديسمرب 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٣٠ 8712362

https://undocs.org/ar/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375(2017)
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 السفينةاسم  
رقم التســجيل لدى املنظمة 

 لبحرية الدوليةا
اتريخ اإلدراج ضمن اجلهات 

 اخلاضعة للجزاءات
    ١٠ - AN SAN 1 

معلومـــات أخرى: كـــانـــت الســــــــــــــفينـــة �قلـــة النفط 
AN SAN 1  املســـــــــجَّلة يف مجهورية كور� الشـــــــــعبية

الدميقراطية ضــــــالعة يف عملية نقل مادة من ســــــفينة 
إىل أخرى، يرجَّح أ�ـــــــا نفط، يف أواخر كـــــــانون 

 .٢٠١٨الثاين/يناير 

7303803  

١١ - YU PHYONG 5 
 YU PHYONG 5معلومات أخرى: قامت الســـــفينة 

املســـــــــــــجَّلـة يف مجهوريـة كور� الشـــــــــــــعبيـة الـدميقراطيــة 
ابســــــــــترياد منتجات نفطية مكررة إىل �مبو جبمهورية 

تشـــــــــــــرين  ٢٩كور� الشـــــــــــــعبيــــــة الــــــدميقراطيــــــة يوم 
من خالل عملية نقل ســــــــــفينة  ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

ــثـــــــاين/ ٢٦إىل أخــرى أجــريـــــــت يــوم   تشـــــــــــــــريــن ال
 .٢٠١٧ نوفمرب

8605026  

١٢ - SAM JONG 1 
 SAM JONG 1معلومات أخرى: كانت الســـــــــفينة 

املســــــــــــــجَّلة يف مجهورية كور� الشــــــــــــــعبية الدميقراطية 
ضــالعة يف عمليات نقل نفط من ســفينة إىل أخرى 

 .٢٠١٨يف أواخر كانون الثاين/يناير 

8405311  

١٣ - SAM JONG 2 
 SAM JONG 2معلومات أخرى: كانت الســـــــــفينة 

بية الدميقراطية املســــــــــــــجَّلة يف مجهورية كور� الشــــــــــــــع
ضــالعة يف عمليات نقل نفط من ســفينة إىل أخرى 

 .٢٠١٨يف أواخر كانون الثاين/يناير 

7408873  

١٤ - SAM MA 2 
معلومـــات أخرى: قـــامـــت الســــــــــــــفينـــة �قلـــة النفط 

SAM MA 2  املســـــــجَّلة يف مجهورية كور� الشـــــــعبية
الـــدميقراطيـــة ابســــــــــــــترياد منتجـــات نفطيـــة مكرَّرة يف 

أكتوبر وأوائل تشــــــــرين الثاين/نوفمرب تشــــــــرين األول/
من خالل  ٢٠١٧ومنتصــــف تشــــرين الثاين/نوفمرب 

 عمليات نقل متعددة من سفينة إىل أخرى.

8106496  

١٥ - YU JONG 2 
معلومـــات أخرى: كـــانـــت الســــــــــــــفينـــة �قلـــة النفط 

YU JONG 2  املســــــجَّلة يف مجهورية كور� الشــــــعبية
الدميقراطية ضالعة يف عمليات نقل نفط من سفينة 

ـــــــاين/نوفمرب إىل أخرى يف . ٢٠١٧ تشــــــــــــــرين الث
 YU JONG 2كانت الســــــــــــــفينة �قلة النفط  كما

املســــــــــــــجَّلة يف مجهورية كور� الشــــــــــــــعبية الدميقراطية 
ضـــــالعة يف عملية نقل مادة من ســـــفينة إىل أخرى، 

ح أ ــــرجــــَّ ــــلـــــــة ي ـــــــة �ق ــــن ــــفــــط، مــــع الســـــــــــــــــفــــي  �ـــــــا ن
، متـــــــت يــوم MIN NING DE YOU 078الــنــفــط 

 .٢٠١٨شباط/فرباير  ١٦

8604917  
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 السفينةاسم  
رقم التســجيل لدى املنظمة 

 لبحرية الدوليةا
اتريخ اإلدراج ضمن اجلهات 

 اخلاضعة للجزاءات
    ١٦ - PAEK MA 

معلومـــات أخرى: كـــانـــت الســــــــــــــفينـــة �قلـــة النفط 
PAEK MA  املســــــــــجَّلة يف مجهورية كور� الشــــــــــعبية

الدميقراطية ضالعة يف عمليات نقل نفط من سفينة 
 .٢٠١٨الثاين/يناير  إىل أخرى يف منتصف كانون

9066978  

١٧ - JI SONG 6 
 JI SONG 6معلومــات أخرى: كــانــت الســــــــــــــفينــة 

املســــــــــــــجَّلة يف مجهورية كور� الشــــــــــــــعبية الدميقراطية 
ضــالعة يف عمليات نقل نفط من ســفينة إىل أخرى 

 .٢٠١٨يف منتصف كانون الثاين/يناير 

8898740  

١٨ - CHON MA SAN 
 CHON MA SANمعلومات أخرى: كانت السفينة 

املســــــــــــــجَّلة يف مجهورية كور� الشــــــــــــــعبية الدميقراطية 
ضــالعة يف عمليات نقل نفط من ســفينة إىل أخرى 

 .٢٠١٧يف منتصف تشرين الثاين/نوفمرب 

8660313  

١٩ - NAM SAN 8 
معلومات أخرى: يُعتقد أن الســــــــــــــفينة �قلة النفط 

ل NAM SAN 8اخلام  ة يف مجهورية كور� املســــــــــــــجَّ
الشـــعبية الدميقراطية كانت ضـــالعة يف عمليات نقل 

 نفط من سفينة إىل أخرى.

8122347  

٢٠ - YU SON 
معلومات أخرى: يُعتقد أن الســــــــــــــفينة �قلة النفط 

YU SON  املســــــــــــــجَّلة يف مجهورية كور� الشــــــــــــــعبية
الدميقراطية كانت ضالعة يف عمليات نقل نفط من 

 سفينة إىل أخرى.

8691702  

٢١ - WOORY STAR 
معلومـــات أخرى: يُعتقـــد أن ســــــــــــــفينـــة الشــــــــــــــحن 

WOORY STAR  �لـــــة يف مجهوريـــــة كور املســــــــــــــجَّ
الشــــعبية الدميقراطية كانت ضــــالعة يف عمليات غري 
مشـــــــــــروعة لنقل ســـــــــــلع حمظورة على مجهورية كور� 

 الشعبية الدميقراطية.

8408595  

٢٢ - ASIA BRIDGE 1 
 ASIA BRIDGEمعلومات أخرى: قامت السفينة 

بشــــــــــــــحن فحم من مجهوريـــــة كور� الشــــــــــــــعبيـــــة  1
ــــة  ــــة كور� الشــــــــــــــعبي ــــة يف �مبو جبمهوري ــــدميقراطي ال

 ٢٠١٧تشـــــــــرين األول/أكتوبر  ٢٢الدميقراطية يوم 
 ونقلته إىل كام فا بفييت �م.

8916580  

٢٣ - XIN GUANG HAI 
 XIN GUANGمعلومات أخرى: قامت الســــــــفينة 

HAI  بشــــــــــــــحن فحم من مجهورية كور� الشــــــــــــــعبية
ــــة كور� الشــــــــــــــعبيــــة  ــــة يف اتّ�ن جبمهوري ــــدميقراطي ال

 ٢٠١٧تشـــــــــرين األول/أكتوبر  ٢٧الدميقراطية يوم 
ـــــه إىل بورت كالنغ مبـــــاليز� يوم  كـــــانون   ١٨ونقلت

 .٢٠١٧األول/ديسمرب 

9004700  
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 السفينةاسم  
رقم التســجيل لدى املنظمة 

 لبحرية الدوليةا
اتريخ اإلدراج ضمن اجلهات 

 اخلاضعة للجزاءات
    ٢٤ - HUA FU 

بشحن  HUA FUمعلومات أخرى: قامت السفينة 
فحم من مجهوريــة كور� الشــــــــــــــعبيــة الــدميقراطيــة يف 

ور� الشــــــــــــــعبيـــة الـــدميقراطيـــة يوم �جني جبمهوريـــة ك
 .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٤

9020003  

٢٥ - YUK TUNG 
 YUK TUNGمعلومات أخرى: قامت الســــــــــــــفينة 

بعملية نقل مادة من ســـــــفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا 
يف كانون  RYE SONG GANGنفط، مع الســـفينة 

 .٢٠١٧الثاين/يناير 

9030591  

٢٦ - KOTI 
بعملية  KOTIمعلومات أخرى: قامت الســــــــــــــفينة 

نقل مادة من ســــــــــفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا نفط، 
كـــانون   ٩يوم  KUM UN SAN 3مع الســــــــــــــفينـــة 
 .٢٠١٧األول/ديسمرب 

9030591  

٢٧ - DONG FENG 6 
 DONG FENG 6معلومات أخرى: قامت السفينة 

بشـــــحن فحم لتصـــــديره من مجهورية كور� الشـــــعبية 
الدميقراطية يف هامهونع جبمهورية كور� الشــــــــــــــعبيـة 

ـــة يوم  ـــدميقراطي ـــه  ١١ال ، منتهكـــة ٢٠١٧متوز/يولي
 جزاءات األمم املتحدة.

9008201  

٢٨ - HAO FAN 2 
 HAO FAN 2معلومات أخرى: قامت الســــــــــــــفينة 

بشـــــحن فحم لتصـــــديره من مجهورية كور� الشـــــعبية 
ــــة  ــــة كور� الشــــــــــــــعبي ــــة يف �مبو جبمهوري ــــدميقراطي ال

، منتهكــة ٢٠١٧حزيران/يونيــه  ٣الــدميقراطيــة يوم 
 جزاءات األمم املتحدة.

8747604  

٢٩ - HAO FAN 6 
 HAOمعلومات أخرى: قامت الســـــــــــفينة التجارية 

FAN 6 ة بشــــــــحن فحم من مجهورية كور� الشــــــــعبي
ــــة  ــــة كور� الشــــــــــــــعبي ــــة يف �مبو جبمهوري ــــدميقراطي ال

 .٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٧الدميقراطية يوم 

8628597  

٣٠ - JIN HYE 
بعملية  JIN HYEمعلومات أخرى: قامت الســفينة 

نقــل مــادة من ســــــــــــــفينــة إىل أخرى مع الســــــــــــــفينــة 
CHON MA SAN  ــــــــوم ــــــــون األول/  ١٦ي  كــــــــان

 .٢٠١٧ ديسمرب

8518572  

٣١ - FAN KE 
بشحن  FAN KEمعلومات أخرى: قامت السفينة 

فحم من مجهوريــة كور� الشــــــــــــــعبيــة الــدميقراطيــة يف 
ــــة يف  ــــدميقراطي ــــة ال ــــة كور� الشــــــــــــــعبي �مبو جبمهوري

 .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  -أيلول/سبتمرب 

8914934  
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 السفينةاسم  
رقم التســجيل لدى املنظمة 

 لبحرية الدوليةا
اتريخ اإلدراج ضمن اجلهات 

 اخلاضعة للجزاءات
    ٣٢ - WAN HENG 11 

 WAN HENG 11معلومات أخرى: قامت السفينة 
بعملية نقل مادة من ســـــــفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا 

يوم  RYE SONG GANGنفط، مع الســــــــــــــفينــــــة 
 .٢٠١٨شباط/فرباير  ١٣

، اليت كانت ســابقاً ترفع WAN HENG 11الســفينة 
علم بليز، تعمل اآلن كســــــــــــــفينة ترفع علم مجهورية 
كور� الشــــــــــــــعبيـــــــة الـــــــدميقراطيـــــــة وحتمـــــــل اســــــــــــــم 

KUMJINGANG3  أو اسمKUM JIN GANG 3. 

8791667  

٣٣ - MIN NING DE YOU 078 
 MIN NING DEمعلومات أخرى: قامت السفينة 

YOU 078  ،بعملية نقل مادة من ســفينة إىل أخرى
 YU JONG 2يرجَّح أ�ا نفط، مع السفينة التجارية 

 .٢٠١٨شباط/فرباير  ١٦يوم 

  غري موجود

  تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر ١٨   
٢٠١٨ 

٣٤ - SHANG YUAN BAO 
، قـــــامـــــت الســــــــــــــفينــــــة ٢٠١٨أ�ر/مـــــايو  ١٨يف 

SHANG YUAN BAO  بعمليـــــة نقـــــل مـــــادة من
ســــــــــفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا نفط، مع الســــــــــفينة 

PAEK MA  املســــــــــجلة يف مجهورية كور� الشــــــــــعبية
الدميقراطية واحملدَّدة ابالســـم من قبل األمم املتحدة. 

، قـــامـــت الســــــــــــــفينــــة ٢٠١٨حزيران/يونيـــه  ٢ويف 
SHANG YUAN BAO  بعمليـــــة نقـــــل مـــــادة من

ســــــــــفينة إىل أخرى، يرجَّح أ�ا نفط، مع الســــــــــفينة 
MYONG RYU 1  �املســــــــــــــجلــــة يف مجهوريـــة كور
 الشعبية الدميقراطية.

8126070  

٣٥ - NEW REGENT 
ــــه  ٧يف  ــــامــــت الســــــــــــــفينــــة ٢٠١٨حزيران/يوني ، ق

NEW REGENT  بعملية نقل مادة من ســـــــفينة إىل
ح أ�ـــــــا نـــفـــط، مـــع �قـــ لـــــــة الـــنـــفـــط أخـــرى، يـــرجـــَّ

KUM UN SAN 3  �املســــــــــــــجلـــة يف مجهوريـــة كور
 الشعبية الدميقراطية.

8312497  

٣٦ - KUM UN SAN 3 
، قـــامـــت �قلـــة النفط ٢٠١٨حزيران/يونيـــه  ٧ يف

KUM UN SAN 3  �املســــــــــــــجلــة يف مجهوريــة كور
الشعبية الدميقراطية بعملية نقل مادة من سفينة إىل 
ـــــــة  ح أ�ـــــــا نــــفــــط، مــــع الســـــــــــــــــفــــيــــن أخــــرى، يــــرجــــَّ

NEW REGENT. 

8705539 
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