األمــم املتحـدة

جملس األمن

)S/RES/2270 (2016

القرار )2016 ( 2270
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7638املعقودة يف  2آذار/مارس 2016
إن جملس األمن،
إذ يشيير إىل قراراتــه الســاذقت ذاص ال ــلت ،اــا رارــا القــرار  ،)1993( 825والقــرار
 ،)2004( 1540والقـــــــــرار  ،)2006( 1695والقـــــــــرار  ،)2006( 1718والقـــــــــرار
 ،)2009( 1874والقـــــــــرار  ،)2009( 1887والقـــــــــرار  ،)2013( 2087والقـــــــــرار
 ،)2013( 2094وإىل ذاانــــــاص رملاســــــه امل ر ــــــت  6تشــــــرلن األوب /تـــــــوذر 2006
( )S/PRST/2006/41و  13ناســــــــــــا  /ذرل  )S/PRST/2009/7( 2009و  16ناســــــــــــا /
ذرل ،)S/PRST/2012/13( 2012
وإذ يؤكد من جديد انتشـار األلـلحت الووولـت واليائااملاـت والواولوجاـت ،وولـامل
إل اهلا ،لشي هتدلداً للسالم واألمن الدولاني،
وإذ يعرب عـن دـد القلـز إ ال التةرذـت الووولـت الـ جرهتـا مجرورلـت ورلـا الشـعوات
الدميقراطات يف  6ـانو الاا//لوـالر  ،2016يف انتـرا للقـراراص  )2006( 1718و 1874
( )2009و  )2013( 2087و  ،)2013( 2094وإ ال التحدي الذي تشـيله ذـذه التةرذـت
ملعاذـدة عــدم انتشــار األلــلحت الووولــت وللةرــود الدولاــت الراماــت إىل تعمللــمل الو ــام العــامل لعــدم
انتشار األللحت الووولت ،وما متاله من طر على السالم وااللتقرار يف املوطقت و ارجرا،
وإذ يشدد مرة رى علـى ياـت تسـتةا مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت
للشواغ األموات واإلنسانات األ رى للئةتئع الدويل،
وإذ يشييدد لضــا علــى التــداذو املمبروبــت اوجـ ذــذا القــرار ال لق ــد تترت ـ
علارا آثار بارة من الواحات اإلنسانات ذالسيا املدناني جلئرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات،
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وإذ يعرب عن األسف أل مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات تقوم ذتحولـ املـوارد
املالاـــت والتقواـــت وال ـــواعات اللـــتيدامرا يف تطـــولر ذرناجمرـــا لذلـــلحت الووولـــت والقـــذامل
التساارلت ،وإذ يدين اعتملامرا املعلن تطولر األللحت الووولت،
وإذ يعرب عن قلز عئاز إ ال العسر الشدلد الذي لعا /موه دـع مجرورلـت ورلـا
الشعوات الدميقراطات،
وإذ يعيييرب عـــن ذـــالق القلـــز مـــن مواعـــاص مجرورلـــت ورلـــا الشـــعوات الدميقراطاـــت
من األللحت قد تولدص عورا إلراداص لتم حتوللرا للسع حنو امتال األللحت الووولت والقذامل
التساارلت ،يف حني ملواطين مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات احتااجاص ووة مل تُل ذعد،
وإذ يعرب عن ذالق القلز من مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات واصـل انتـرا
قــراراص جملــس األمــن ذاص ال ــلت مــن ــالب عئلاــاص إطــالر القــذامل التســاارلت املتيــررة
يف عام  2014و  ،2015ذاإلبارت إىل إجرال ا توار إلطـالر قـذامل تسـاارلت مـن غواصـت
يف عام  ،2015وإذ ينوه إىل مجاع األنشطت املتعلقت ذالقـذامل التسـاارلت تسـاذم يف تطـولر
مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت ملو ومــاص إل ــاب األلــلحت الووولــت وتمللــد مــن التــوتر
يف املوطقت و ارجرا،
وإذ يعييرب عــن قلقــه املتواص ـ مــن مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت تس ـ ل
التيدام االمتاا اص واحل اناص املئووحت اوج اتمبـاقا رااوـا ذشـا العالقـاص الدذلومالـات
والعالقاص القو لات،
وإذ يعرب عن دد القلز من ما تضـطلع ذـه مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت
مــن نشــطت جارلــت مت ــلت ذاوــاب الوــووي وذالقــذامل التســاارلت قــد لــمبر عــن لــادة التــوتر
يف املوطقت و ارجرا ،وإذ يقرر نه ال لملاب ذوا هتدلد وابح للسالم واألمن الدولاني،
وإذ يتصيير اوج ـ المب ـ الســاذع مــن مااــار األمــم املتحــدة ،وإذ لتيــذ تــداذو
اوج املادة  41موه،
 - 1يييدين ذادــد العوــاراص التةرذــت الووولـت الـ جرهتــا مجرورلــت ورلــا الشــعوات
الدميقراطاـــت يف  6ـــانو الاا//لوـــالر  ،2016يف انتـــرا ولاذـ ـ لـــارر لقـــراراص اولـــس
ذاص ال لت ،ويدين ذلك عئلاـت اإلطـالر الـ جرهتـا مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت
يف  7دــواف/ريالر  ،2016والــتيدم رارــا تيوولوجاــا القــذامل التســاارلت والـ دــيل
انتــــــرا ا طــــــوا للقــــــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و ،)2013( 2087
و )2013( 2094؛
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 - 2يعيد تأكيد قراراته نـه ال وـو جلئرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت إجـرال
عئلااص إطالر رى تستيدم رارا تيوولوجاا القذامل التسـاارلت ،و إجـرال لـارو نوولـت،
و القاــام ذــاي عئــاب الــتمبملا لت ــرى ،و علارــا تعلــز مجاــع األنشــطت ذاص ال ــلت
ذيناجمرا للقذامل التساارلت ،و تعـود ،يف ذـذا السـاار ،إىل تطواـز التملاماهتـا السـاذقت ذوقـ
عئلااص إطالر القذامل  ،ويطالب ذا متتا مجرورلت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت علـى المبـور
وذ ورة تامت هلذه االلتملاماص؛
 - 3يعيد تأكيد قراراته تتيلى مجرورلت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت عـن مجاـع
األلـلحت الووولــت والـيامن الووولــت احلالاـت ذشــي امـ ومييـن التحقــز موـه وال رجعــت راــه،
و توق رورا مجاع األنشطت ذاص ال لت؛
 - 4يعيييد تأكيييد قــراره علــى مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت تتيلــى
عــن مجاــع ذــرامن لــلحت الــدمار الشــام والقــذامل التســاارلت احلالاــت ذشــي ام ـ ومييــن
التحقز موه وال رجعت راه؛
 - 5يعييييد التأكييييد نـــه ،عئـــال ذـــالمبقرة ( 8ج) مـــن القـــرار ،)2006( 1718
علــى مجاــع الــدوب األعضــال متوــع نق ـ ي دــي مــن دــياب التــدرل الــتقين و املشــورة
و اخلــدماص و املســاعدة املت ــلت ذتــورو األصــوا واملــواد واملعــداص والســلع والتيوولوجاــا
ذاص ال ــلت ذاوــاب الوــووي و القــذامل التســاارلت و غوذــا مــن لــلحت الــدمار الشــام ،
و ت ــواعرا و صــاانترا و الــتيدامرا ،إىل مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت عــن طرلــز
رعالا الدوب و انطالقا مـن رابـارا ،و مـن مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت عـن طرلـز
رعالاذــا و انطالقــا مــن رابــارا؛ ويشييدد علــى ذــذا احليــم ى ــر علــى مجرورلــت ورلــا
الشــعوات الدميقراطاــت اال ــراف يف ي دــي مــن دــياب التعــاو الــتقين مــع الــدوب األعضــال
األ ــرى يف عئلاــاص اإلطــالر الـ تســتيدم رارــا تيوولوجاــا القــذامل التســاارلت ،حــو ولــو
وصمب ذاهنا إطالر للسوات و ملر وت رضاملات؛
 - 6يقييييييرر التــــــداذو املو ــــــوف علارــــــا يف المبقــــــرة  ) ( 8مــــــن القــــــرار
 )2006( 1718تســري لضــا علــى مجاــع األلــلحت ومــا لت ـ ــا مــن عتــاد ،اــا يف ذلــك
ا من عتـاد ،و ـذلك علـى املعـامالص املالاــــت
األللحت ال غوة واألللحت اخلمبامبت وما لت
و التدرلـــــ التقوـــ و املشــــورة و اخلــدماص و املســاعدة املت ــلت ذتــورو تلــك األلــلحت
ا من عتاد و ت واعرا و صاانترا و التيدامرا؛
وما لت
 - 7يؤكييد االلتملامــاص املمبروب ـت يف المبقــراص  ) ( 8و ( 8و) و ( 8ج) مــن
القـــــرار  ،)2006( 1718ذوطاقرـــــا املولـــــع اوجـــ ـ المبقـــــرتني  9و  10مـــــن القـــــرار
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 ،)2009( 1874توطوــز علــى دــحن األصــوا إىل مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت
و موـــرا ،ذغـــرح اإلصـــالة وال ـــاانت والتةدلـــد واال توـــار والتمبياـــك ذغـــرح االلتوســـا
والتســـولز ،ذغـــر الو ـــر عئـــا إذا ـــا قـــد ل نقـ ـ ملياتـــرا و الســـلطت علارـــا ،ويشيييدد
علـــى التـــداذو اةـــددة يف المبقـــرة ( 8ذــــ) مـــن القـــرار  )2006( 1718تســـري لضـــا
على ي ررد لسارر ذغرح االبطالع ذاألنشطت الواردة يف ذذه المبقرة؛
 - 8يقييييرر التــــداذو املمبروبــــت يف المبقــــراص  ) ( 8و ( 8و) مــــن القــــرار
 )2006( 1718توطوز لضا على ي صو  ،ذالتاوال األغذلت و األدولت ،إذا قـررص الدولـت
ذذا ال و ميين لسرم ذ ورة موادـرة يف توئاـت مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت
للقــدراص التشــغالات لقواهت ـا املســلحت ،و ال ــادراص ال ـ تــدعم و تعــمل القــدراص التشــغالات
للقــواص املســلحت التاذعــت لدولــت عضــو ــرى ــارج مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت،
ويقرر لضا لتوق تطواز ذذا احليم على تورلد صو ما و ذاعه و نقله و درامله إذا:
( ) قــررص الدولــت ذــذا الوشــاف وــري ح ــرا ألغــراح إنســانات و ح ــرا
ألغــراح معاشــات لــن لســتيدمرا رــراد و اانــاص يف مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت
لتولاد إلراداص ،و ال صلت له لضا ذاي نشـاف ظ ـور اوجـ القـراراص )2006( 1718
و  )2009( 1874و  )2013( 2087و  )2013( 2094و ذـــذا القـــرار ،دـــرلطت
تقوم الدولـت ذخ طـار اللةوـت مسـوقا اـا قررتـه ،و تولغرـا لضـا ذالتـداذو املتيـذة ملوـع حتولـ
ال و اللتيدامه ألغراح رى ،و
(و) قررص اللةوت ،يف حالت على حدة ،التورلد و الواع و الوقـ يف حالـت
ظـــــــددة ال لتعـــــــارح مـــــــع ذـــــــدا القـــــــراراص  )2006( 1718و )2009( 1874
و  )2013( 2087و  )2013( 2094و ذذا القرار؛
 - 9يشييير إىل المبقـــرة  9مـــن القـــرار  )2009( 1874تقتضـ ـ مـــن الـــدوب
حت ر احل ـوب مـن مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت علـى التـدرل الـتقين و املشـورة
و اخلدماص و املساعدة املت لت ذتورلد األللحت واألعتدة ذاص ال لت و ت واعرا و صـاانترا
ذــذه المبقــرة حت ــر علــى الــدوب التضــارت املــدرذني و املستشــارلن
و الــتعئاهلا ،ويوض ي
و غوذم من املس ولني ألغراح التدرل العسيري و دوه العسيري و ألغـراح التـدرل
املت ذالشرطت؛
 - 10يقييييرر توطوــــز لضــــا التــــداذو اةــــددة يف المبقــــرة ( 8د) مــــن القــــرار
 )2006( 1718علــى الياانــاص واألرــراد املدرجــت ــا ذم يف املررــز األوب والاــا /هلــذا
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القرار ،وعلى ي ااناص و رراد لت ررو ذالوااذت عوـرم و ذتوجاـه موـرم ،وعلـى الياانـاص
ال ميليوهنا و لساطرو علارا ،اا يف ذلك عن طرلز ولامل غو مشروعت؛
 - 11يقرر التداذو اةددة يف المبقرة ( 8ذـ) من القرار  )2006( 1718توطوـز
لضا على األرراد املدرجت ا ذم يف املررز األوب هلذا القـرار وعلـى األرـراد الـذلن لت ـررو
ذالوااذت عورم و ذتوجاه مورم؛
 - 12يؤكييد ”املــوارد االقت ــادلت“ املشــار إلارــا يف المبقــرة ( 8د) مــن القــرار
 ،)2006( 1718تشــئ األصــوب ئاــع نواعرــا ،لــوال انـ ملئولــت و غــو ملئولــت،
موقولت و غو موقولت ،رعلات و ظتئلت ،ال ميين التيدامرا للح وب على األمواب و السـلع
و اخلدماص ،ما السمبن (اا يف ذلك السمبن الوحرلت)؛
 - 13يقييرر نــه إذا ر ص دولــت عضــو دذلومالــاا مــن مجرورلــت ورلــا الشــعوات
الدميقراطات و مماال حيوماا هلـا و لـا مـن رعالاذـا العـاملني ذ ـمبت حيوماـت ،لعئـ ذالـم رـرد
و اا ل إدراجه يف القاملئت و ذتوجاه موه ،و ذالم ررد و ااناص تساعد علـى التـررو مـن
اجلــملالاص و علــى انتــرا حيــام القــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و 2087
( )2013و  )2013( 2094و ذــذا القــرار ،و ذتوجاــه موــرا ،رعلــى الدولــت تطــرد ذلــك
المبرد من رابارا ذغرح إعادته إىل مجرورلت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت اـا لتسـز مـع القـانو
الوطين والدويل املوطوقني ،درلطت ال ليو يف ذذه المبقرة ما لعاز مرور ممال حيومت مجرورلت
ورلا الشعوات الدميقراطاـت املتـوجرني إىل مقـر األمـم املتحـدة و غـوه مـن مرارـز األمـم املتحـدة
للقاام ذاعئاب تتعلز ذاألمم املتحدة ،ويقرر حيام ذذه المبقرة ال توطوز علـى رـرد معـني إذا:
( ) ا وجود المبرد برورلا لتومباـذ عئلاـت قضـاملات( ،و) ـا وجـود المبـرد بـرورلا ذ ـورة
ح ــــرلت ألغــــراح طواــــت و ألغــــراح تتعلــــز ذالســــالمت و ألي غــــراح إنســــانات ــــرى،
(ج) إذا قررص اللةوت ،يف حالت على حـدة ،طـرد المبـرد لتعـارح مـع ذـدا القـراراص
 )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و  )2013( 2094وذذا القرار؛
 - 14يقييرر نــه ،إذا ر ص دولــت عضــو رــردا مــن غــو رعالاذــا لعئـ ذالــم رــرد
و اا ل إدر اجه و ذتوجاه موه و لساعد على التررو من اجلملالاص و على انترا حيـام
القــــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و )2013( 2094
و ذذا القرار ،رعلى الدوب األعضال تطرد ذلك المبرد من رابارا ذغـرح إعادتـه إىل دولـت
اجلوسات ،اا لت سز مـع القـانو الـوطين والـدويل املوطـوقني ،إال إذا ـا وجـود المبـرد بـرورلا
لتومباذ عئلات قضاملات و ألغراح طوات و غـراح تتعلـز ذالسـالمت و ألغـراح إنسـانات ـرى
ح را ،و إذا قـررص اللةوـت ،يف ـ حالـت علـى حـدة ،طـرد المبـرد لتعـارح مـع ذـدا
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القــــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و )2013( 2094
و ذذا القرار ،درلطت ال ليو يف ذذه المبقرة ما لعاز مرور ممالـ حيومـت مجرورلـت ورلـا
الشعوات الدميقراطات املتوجرني إىل مقر األمم املتحدة و غوذا مـن مرارـز األمـم املتحـدة للقاـام
ذاعئاب تتعلز ذاألمم املتحدة؛
 - 15يشييدد علــى نــه ،نتاةــت لتومباــذ االلتملامــاص املمبروبــت يف المبقــرة ( 8د) مــن
القـــرار  ،)2006( 1718والمبقـــرتني  8و  11مـــن القـــرار  ،)2013( 2094تقـــوم مجاـــع
الــدوب األعضــال ذــخغالر مياتــ متااــ الياانــاص الــ ل إدراجرــا وحت ــر مشــار ت ذــذه
الياانــاص ،و ــذلك األرــراد و الياانــاص العاملــت حلســا ا و ذالوااذــت عوــرا ذ ــورة موادــرة
و غــــو موادــــرة ،يف املشــــارلع املشــــتر ت و غوذــــا مــــن الترتاوــــاص التةارلــــت ،ويشييييدد
على نه إذا ـا مماـ ذـذا امليتـ مـن رعالـا مجرورلـت ورلـا الدميقراطاـت الشـعوات الوطواـت،
لــتعني علــى الــدوب طــرد المبــرد مــن رابــارا ذغــرح إعادتــه إىل مجرورلــت ورلــا الشــعوات
الدميقراطات الوطوات متشاا مع القانو الوطين والدويل املوطـوقني ،وذلـك عئـال ذـالمبقرة  10مـن
القرار  )2013( 2094ومتشاا معرا؛
 - 16ينييوه إىل مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت تســتيدم يف حاــا ــاوة
در اص صورلت ودر اص ويات ومشارلع مشتر ت وذاا متشعوت وغو دمبارت ذغرح انترا
التداذو املمبروبت يف قراراص جملس األمن ذاص ال لت ،ويوعز ،يف ذذا ال دد ،إىل اللةوت ،ذدعم
من المبرلز ،حتدد اليااناص واألرراد الذلن لقومو ذه املئارلاص و تدرجرم يف القاملئـت،
عوــــد االقتضــــال ،إل ضــــاعرم للتــــداذو املمبروبــــت يف القــــراراص  )2006( 1718و 1874
( )2009و  )2013( 2087و  )2013( 2094وذذا القرار؛
 - 17يقرر متوع مجاع الدوب األعضال تو ام ي تـدرلس و تـدرل متي ـني
لرعالا مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطاـت يف رابـارا و مـن جانـ رعالاذـا ،يف خت ـاص
قــد تســرم يف مــا تقــوم ذــه مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت مــن نشــطت نوولــت حسالــت
علــى صــعاد االنتشــار و يف تطــولر مو ومــاص إل ــاب األلــلحت الووولــت ،ولشــئ ذلــك تــورو
التعلـــام و التـــدرل يف جمـــاب المبامللـــال املتقدمـــت ،واةا ـــاة احلالـــوذات املتقدمـــت ومـــا لت ـ ـ
ـا مـن علـوم احلالـوو ،واملالحـت اجلغراراـت املياناـت ،واهلودلـت الووولـت ،واهلودلـت المبضـاملات،
وذودلت الطوا والتي اص ذاص ال لت؛
 - 18يقرر تقوم الدوب ارت ذتمبتاش الشحواص املوجودة يف رابـارا و العـاذرة
من رابارا ،اـا يف ذلـك مـا لوجـد موـرا يف مطاراهتـا ومواننرـا ومواطقرـا املي ـت للتةـارة
احلرة ،ال م ـدرذا مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت و املتةرـت إلارـا ،و الـ تولـط
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رارا و لسَّـرهتا مجرور لـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت و رعالاذـا و رـراد و اانـاص لعئلـو
ذالوااذت عورم و ذتوجاه مورم ،و ااناص ميتليوهنـا و لسـاطرو علارـا ،و رـراد و اانـاص
من املدرجت ا ذم يف قاملئت اجلملالاص ،و ال تُوق على مـ طـاملراص و لـمبن ةرلـت تررـع
علم مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات ،لغرح التا د مـن لـاس يف الشـحواص مـا لشـي
نقله انتـرا ا للقـراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و 2094
( )2013وهلذا القرار ،وهتا ذالدوب لري عئلااص التمبتـاش ذـذه ذطرلقـت تقلـ إىل د
حد من تاثوذا على نق الشحواص ال ترى الدولت هنا موجرت لذغراح اإلنسانات؛
 - 19يقرر حت ر الدوب األعضـال علـى رعالاذـا واملقـائني يف رابـارا إعـارة و
تــاجو لــمبن و طــاملراص تررــع علئرــا جلئرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت ،و تملولــدذا
خبدماص الطـواقم ،ويقيرر لوطوـز ذـذا احل ـر لضـا رائـا لتعلـز ذـاي اانـاص و رـراد مـن
املدرجت ا ذم يف القاملئت ،و ي اانـاص تاذعـت جلئرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت ،و ي
رــراد و اانــاص تــرى الدولــت هنــم لــاعدوا يف التــررو مــن اجلــملالاص و يف انتــرا حيــام
القــــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و )2013( 2094
و حيام ذذا القرار ،و ي رراد و ااناص ممن لت ـررو ذالوااذـت عـن ي ممـن لـوز ذ ـرذم
و ذتوجاه مورم ،و ي ااناص ميليرا و لساطر علارا ي ممن لوز ذ رذم؛ ويهييب ذالـدوب
األعضــال إلغــال تســةا ي لــمباوت متليرــا و تشــغلرا مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت
و تعئ ا طواقم تاذعت هلا؛ ويهيب ذلك ذالدوب األعضال متتوع عـن تسـةا ي لـمباوت
تيو دولت عضو رى قد لغ تسةالرا عئال ـذه المبقـرة؛ ويقيرر ال لوطوـز ذـذا احليـم
رائا لتعلز ذعئلااص اإلعارة و التاجو و تقدمي دماص الطواقم ال لقـدم ـا إ طـار مسـوز
حالـت علـى حـدة ،مشـمبوعا اـا للـ  ) ( :معلومـاص تـوني ذـذه األنشـطت
إىل اللةوت ،يف
موجرــت ح ــرا ألغــراح معاشــات لــن لســتيدمرا األرــراد و الياانــاص يف مجرورلــت ورلــا
الشعوات الدميقراطاـت لتـدر علـارم د ـال( ،و) ومعلومـاص عـن التـداذو املتيـذة للحالولـت دو
إلرام ذذه األنشطت يف انترا القراراص املذ ورة عاله؛
 - 20يقييرر حت ــر مجاــع الــدوب علــى رعالاذــا واألدــياف اخلابــعني لواللتــرا
والياانــاص املوشــاة علــى رابــارا و اخلابــعت لواللتــرا تســةا الســمبن يف مجرورلــت ورلــا
الشــعوات الدميقراطاــت ،واحل ــوب علــى اإلذ ألي لــمباوت ذررــع علــم مجرورلــت ورلــا الشــعوات
الدميقراطاــت ،وامــتال و الــتنةار و تشــغا و تقــدمي ــدماص لت ــوا الســمبن و إصــدار
الشراداص هلا و ي دماص مرتوطت ذـذلك ،و تـامني ي لـمباوت تررـع علـم مجرورلـت ورلـا
الشعوات الدميقراطات؛ ويقرر ال لسري ذذا اإلجرال على األنشطت الـ لُقـدم ـا إ طـار مسـوز
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إىل اللةوت ،يف حالت على حدة ،ذعد مواراة اللةوت اعلوماص ممب ـلت عـن األنشـطت ،اـا يف
ذذه األنشـطت موجرـت
ذلك ال من لشار رارا من األرراد واليااناص ،واعلوماص تاو
ح ــرا ألغــراح معاشــات لــن لســتيدمرا األرــراد و الياانــاص يف مجرورلــت ورلــا الشــعوات
الدميقراطاــت لتــدر علــارم د ــال ،واعلومــاص عــن التــداذو املتيــذة للحالولــت دو إلــرام ذــذه
األنشــــطت يف انتــــرا القــــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و )2013( 2087
و  ،)2013( 2094وذذا القرار؛
 - 21يقرر تررر مجاع الدوب اإلذ ألي طاملرة ذـا تقلـع مـن رابـارا و هتـو
رارا و حتلز يف جواملرا ،إال ذشرف اهلووف ق د اخلضوع للتمبتاش ،إذا انـ لـدلرا معلومـاص
تشــي لــووا اراــا لالعتقــاد ذــا الط ـاملرة حتئ ـ صــوارا ظ ــورا تورلــدذا و ذاعرــا و نقلــرا
و ت ــــــــــدلرذا ذــــــــــالقراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و ،)2013( 2087
و  ،)2013( 2094و ذا القرار ،إال يف حاالص اهلووف االبطراري؛ ويهيب ئاـع الـدوب
لري تقاائا لعوام اخلطر املعرورت عود الو ر يف إميانات موح اإلذ ذعوور اواب اجلوي؛
 - 22يقرر حت ر مجاـع الـدوب األعضـال د ـوب ي لـمباوت إىل مواننرـا إذا ـا
لدى الدولت العضو معلوماص تشي لـووا اراـا لالعتقـاد ذـا السـمباوت مملو ـت لمبـرد و اـا
مــن املدرجــت ــا ذم يف القاملئــت ،و لســاطر علارــا رــرد و اــا مــن املدرجــت ــا ذم يف
القاملئت ،ذ ورة موادرة و غو موادـرة ،و حتئـ ذضـاعت ظ ـورا تورلـدذا و ذاعرـا و نقلـرا
و ت ــــــــــدلرذا ذــــــــــالقراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و )2013( 2087
و  ،)2013( 2094و ــذا القــرار ،مــا مل ليــن د ــوب الســمباوت بــرورلا حلالــت طارملــت،
و ان السمباوت عاملـدة إىل ماوـال موطلقرـا ،و لغـرح التمبتـاش ،و مـا مل تقـرر اللةوـت لـلمبا
ذــذا الــد وب بــروري لذغــراح اإلنســانات و ي غــراح ــرى تتســز مــع ذــدا
ذذا القرار؛
 - 23يشيير إىل اللةوــت درج ـ يف قاملئتــرا دــر ت
التاذعت جلئرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات ،ولالحظ السمبن املدرجت يف املررز الاالث هلـذا
القــرار ذ ـ مــوارد اقت ــادلت تــتحيم رارــا و تشــغلرا دــر ت ،ecOceeaeOi ecirirae naecO
ومن مث لسري علارا لئاد األصوب املمبروح يف المبقـرة ( 8د) مـن القـرار ،)2006( 1718
ويؤكد الدوب األعضال مطالوت ذتومباذ األحيام ذاص ال لت من ذلك القرار؛
Ocean Maritime Management

 - 24يقييرر تتيلــى مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت عــن مجاــع األلــلحت
اليائااملات والواولوجات واليامن املتعلقت ذاألللحت ،و تت ر يف إطار التقاد التام ذالتملاماهتـا
ذوصــمبرا دولــت طررــا يف اتمباقاــت ح ــر الــتحداي وإنتــاج وختــمللن األلــلحت الويترلولوجاــت
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(الواولوجات) والتيساوات وتدمو تلـك األلـلحت ،وييدعو مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت
إىل االنضــئام إىل اتمباقاــت ح ــر الــتحداي وإنتــاج وختــمللن والــتعئاب األلــلحت اليائااملاــت
وتدمو تلك األللحت ،واالمتااب ذعد ذلك ألحيامرا على المبور؛
 - 25يقرر تعدل التداذو املمبروبت اوج المبقرة  8مـن القـرار )2006( 1718
وذــذا القــرار مــن ــالب إدراج لــلع إبــارات يف قاملئــت احل ــر ،ويييوعز إىل اللةوــت تضــطلع
اا لترت علارا من مرام لتحقاز ذذا الغرح و تقدم تقرلـرا عـن ذلـك إىل جملـس األمـن يف
غضو مخست عشر لوما من اختاذ ذذا القرار ،ويقرر ذلك نه ،يف حاب مل تتيـذ اللةوـت ي
إجرال ،رخ جملس األمن لاتوىل اختاذ اإلجرال لتعدل التداذو يف غضو لـوعت لـام مـن تـارل
تلقاه لذلك التقرلر؛
 - 26يوعز إىل اللةوت ذا تستعرح وتستيئ قاملئت األصـوا الـواردة يف الوثاقـت
 S/2006/853/Corr.1يف موعــد ال لتةــاو لــتني لومــا مــن تــارل اختــاذ ذــذا القــرار مث تقــوم
ذذلك عام؛
 - 27يقييرر تســري لضــا التــداذو املمبروبــت يف المبقــرتني  ) ( 8و ( 8و) مــن
القرار  )2006( 1718على ي صـو تـرى الدولـت نـه مييـن لسـرم يف الـيامن الووولـت
جلئرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات و ذراجمرا املتعلقت ذالقذامل التساارلت و ذراجمرا األ ـرى
املتعلقت ذاللحت الدمار الشـام  ،و األنشـطت اة ـورة ذـالقراراص  )2006( 1718و 1874
( )2009و  )2013( 2087و  ،)2013( 2094و ذا القـرار ،و يف التـررو مـن التـداذو
املمبروبــــت ذــــالقراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و 2094
( ،)2013و ذا القرار؛
 - 28يؤكييد ميين جديييد المبقــراص مــن  14إىل  16مــن القــرار ،)2009( 1874
والمبقرة  8من القرار  ،)2013( 2087ويقرر تسري ذذه المبقراص لضا رائا لتعلـز ذـاي
صــوا ى ــر تورلــدذا و ذاعرــا و نقلــرا ذــالقراراص  )2006( 1718و )2009( 1874
و  )2013( 2087و  ،)2013( 2094و ذا القرار ،وتُضـو يف عئلاـاص التمبتـاش الـ
تُةرى عئال ذالمبقرة  18من ذذا القرار؛
 - 29يقرر متتوع مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطاـت عـن تورلـد و ذاـع و نقـ
المبحــم واحلدلــد ور ــا احلدلــد ،ذشــي موادــر و غــو موادــر ،مــن رابــارا و عــن طرلــز
رعالاذا و ذالتيدام السمبن و الطاملراص ال تررع علئرا ،و حت ر مجاع الـدوب دـرال ذـذه
املـــواد مـــن مجرورلـــت ورلـــا الشـــعوات الدميقراطاـــت مـــن قوـ ـ رعالاذـــا و ذالـــتيدام الســـمبن
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و الطاملراص ال تررع عالمرا ،لـوال ـا موشـا تلـك املـواد م مل ليـن يف رابـ مجرورلـت
ورلا الشعوات الدميقراطات؛ ويقرر ال لسري ذذا احليم على ما لل :
المبحم الذي ت د الدورة املشـترلت لـه ،ذااللـتواد إىل معلومـاص موثوقـت ،نـه
()
لايت من ارج مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات ،و نه مل لوق عي مجرورلت ورلا الشـعوات
الدميقراطات إال ذغرح ت دلره من ماوال راجني ،درف ختطـر الدولـت اللةوـت ذـذلك مسـوقا،
و ال تيو هلذه املعـامالص ي عالقـت ذـاليامن الووولـت و ذـرامن القـذامل التسـاارلت اة ـورة
اوجــ ـ القــــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و 2094
( )2013و ذذا القرار؛
(و) املعــامالص الـ لاوـ هنــا موجرــت ح ــرا ألغــراح معاشــات ال تيــو مــدرة
إللراداص تُستعئ يف ال يامن الووولت جلئرورلت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت و ذراجمرـا املتعلقـت
ذالقـــذامل التســـاارلت و غـــو ذلـــك مـــن األنشـــطت اة ـــورة ذـــالقراراص )2006( 1718
و  )2009( 1874و  )2013( 2087و  ،)2013( 2094و ذا القرار؛
 - 30يقرر متتوع مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطاـت عـن تورلـد و ذاـع و نقـ
الــذذ ور ــا التاتــاناوم ور ــا المبوــادلوم ومعــاد األرح الوــادرة ،ذشــي موادــر و غــو
موادر ،من رابارا و عن طرلز رعالاذا و ذالتيدام السمبن و الطاملراص ال تررـع علئرـا،
و حت ــر مجاــع الــدوب دــرال ذــذه املــواد مــن مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت مــن قو ـ
رعالاذـا و ذالــتيدام الســمبن و الطـاملراص الـ تررــع عالمرــا ،لــوال ـا موشــا ذــذه املــواد
و مل لين يف راب مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات؛
 - 31يقرر متوع مجاع الدوب ذاع و تورلـد وقـود الطـاملراص ،اـا يف ذلـك ذوــمللن
الطاملراص ووقود اةر اص الومباثت من نوع نارتا ووقود اةر ـاص الومباثـت مـن نـوع اليوولـني
ووقود ال وارل من نوع اليوولني ،من قو رعالاذـا و مـن رابـارا و ذالـتيدام السـمبن
و الطاملراص ال تررع عالمرا ،لوال ـا موشـا تلـك األصـوا و مل ليـن يف رابـارا ،إىل
راب مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات ،ما مل توارز اللةوت مسوقا ،يف حالـت الـتاواملات
على حدة ،على نقـ ذـذه املـواد إىل مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت ذسـو احتااجـاص
إنسانات لالات متحقز مورا ،رذوـا ذتحدلـد الترتاوـاص الال مـت للرصـد المبعلـ لعئلاـت التسـلام
وااللتيدام ،ويقرر لضـا ال لوطوـز ذـذا احليـم علـى ذاـع و تورلـد وقـود الطـاملراص لتملولـد
طاملرة ر او مدنات ارج مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات ذغرح الـترال ه ح ـرا ثوـال
طواهنا إىل مجرورلت ورلت الشعوات الدميقراطات وللعودة مورا؛
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 - 32يقرر لسري لئاـد األصـوب املمبـروح ذـالمبقرة ( 8د) مـن القـرار 1718
( )2006على مجاع األمواب وغوذا من األصـوب املالاـت واملـوارد االقت ـادلت ـارج مجرورلـت
ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت ال ـ متليرــا و تســاطر علارــا ،ذ ــورة موادــرة و غــو موادــرة،
ص تاذعــت حليومــت مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت و حلــملو العئــاب اليــوري،
اانــا ت
ص
و جراصت من األرراد و اليااناص تت ر ذالم تلك اليااناص و ذتوجاـه موـرا ،و اانـا ت
يف ملياتــرا و حت ـ لــاطرهتا ،وال ـ ت ـرى الدولــت هنــا مرتوطــت ذــاليامن الووولــت جلئرورلــت
ورلــــا الشــــعوات الدميقراطاــــت و ذراجمرــــا املتعلقــــت ذالقــــذامل التســــاارلت و غوذــــا مــــن
األنشـــطت اة ـــورة ذـــالقراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و )2013( 2087
و  ،)2013( 2094و ذا القرار؛ ويقرر ذلك تعئ مجاع الـدوب ،ذالـتاوال مجرورلـت
ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت ،علــى موــع قاــام رعالاذــا و ي رــراد و اانــاص دا ـ رابــارا
ذختاحت ي مواب و صـوب مالاـت و مـوارد اقت ـادلت لتلـك اجلرـاص مـن األرـراد و الياانـاص
و لمباملدهتا ،و ملن لت ر من األرـراد والياانـاص ذا رـا و ذتوجاـه موـرا ،و للياانـاص الـ
متليرـا و تسـاطر علارــا؛ ويقيرر ال تسـري ذــذه التـداذو علـى األمــواب وغوذـا مـن األصــوب
املالاــت واملــوارد االقت ــادلت الضــرورلت لالبــطالع ذانشــطت ذعاــاص مجرورلــت ورلــا الشــعوات
الدميقراطات لـدى األمـم املتحـدة وو االهتـا املتي ـت واملو ئـاص املرتوطـت ـا ،و غوذـا مـن
ذعاــاص مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت الدذلومالــات والقو ــلات ،وال علــى ي مــواب
وغوذا مـن األصـوب املالاـت واملـوارد االقت ـادلت الـ تقـرر اللةوـت مسـوقا ،يف ـ حالـت علـى
حدة ،هنا برورلت إلل اب املساعداص اإلنسانات و نملع السالة الوـووي و ألي غـرح آ ـر
لتسز مع ذدا ذذا القرار؛
 - 33يقرر حت ر الدوب يف رابـارا ارتتـاة وتشـغا رـروع و م لسـاص تاذعـت
و مياتـ متاالاــت جدلــدة مل ــار مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت؛ ويقييرر ــذلك
حت ر الدوب على امل لسـاص املالاـت املوجـودة يف رابـارا و اخلابـعت لواللتـرا إقامـت مشـارلع
مشتر ت جدلدة مـع م ـار مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت و احل ـوب علـى حقـور
مليات رارا و إقامت و تعرـد عالقـاص مرالـلت معرـا ،مـا مل تيـن ذـذه املعـامالص قـد ح اـ
ذاملوارقت املسوقت من اللةوت؛ ويقيرر تتيـذ الـدوب التـداذو الال مـت إلغـالر القـاملم مـن ذـذه
المبروع وامل لساص التاذعت وامليات التئاالات ،و لضا إلهنال مـا ذوالـك مـن مشـارلع مشـتر ت
وحقور مليات وعالقاص مرالـلت م ـررات مـع م ـار مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت
يف غضو تسعني لوما من تارل اختاذ ذذا القرار؛
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 - 34يقرر حت ر الدوب على امل لساص املالات املوجودة يف رابارا و اخلابـعت
لواللتــرا رــتح ميات ـ متاالاــت و م لســاص تاذعــت جدلــدة و رــروع و حســاذاص م ــررات يف
مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات؛
 - 35يقرر تتيـذ الـدوب التـداذو الال مـت إلغـالر القـاملم مـن املياتـ التئاالاـت
و امل لســـاص التاذعـــت و احلســـاذاص امل ـــررات يف مجرورلـــت ورلـــا الشـــعوات الدميقراطاـــت ،يف
غضو تسعني لوما ،إذا ا لدى الدولت املعوات معلوماص موثوقت تشي لووا اراـا لالعتقـاد
ذــا ذــذه اخلــدماص املالاــت مييــن تســرم يف الــيامن الووولــت جلئرورلــت ورلــا الشــعوات
الدميقراطاــت و ذراجمرـــا املتعلقــت ذالقـــذامل التســاارلت ،و غـــو ذلــك مـــن األنشــطت اة ـــورة
ذــالقراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و ،)2013( 2094
و ذا القرار؛ ويقرر ذلك ال لسري ذذا احليم إذا ر ص اللةوت ،يف حالت علـى حـدة،
ذذه امليات و امل لسـاص التاذعـت و احلسـاذاص بـرورلت إلل ـاب املسـاعداص اإلنسـانات،
و لذنشطت ال تضطلع ا الوعااص الدذلومالات يف مجرورلت ورلا الشـعوات الدميقراطاـت عئـال
ذاتمباقات رااوا للعالقـاص الدذلومالـات ،و لذنشـطت الـ تضـطلع ـا األمـم املتحـدة و و االهتـا
املتي ــــت و املو ئــــاص املرتوطــــت ــــا ،و ألي غــــراح ــــرى تتســــز مــــع القــــراراص
 )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و  ،)2013( 2094و مــــــــع
ذذا القرار؛
 - 36يقرر حت ر مجاـع الـدوب تقـدمي الـدعم املـايل مـن امل ـادر العامـت واخلاصـت
انطالقــا مــن رابــارا ،و مــن قو ـ جرــاص مــن األدــياف و الياانــاص ابــعت لواللتــرا،
أل غــراح التةــارة مــع مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت (اــا يف ذلــك مــوح االملتئانــاص
و الضئاناص و التاماواص املتعلقت ذالت دلر لرعالاذا و اليااناص التاذعت هلا ممن لقومـو ـذه
التةارة) حاائا ا من دا ذذا الدعم املايل لسرم يف الـيامن الووولـت جلئرورلـت ورلـا
الشـــعوات الدميقراطاـــت و ذراجمرـــا املتعلقـــت ذالقـــذامل التســـاارلت و غـــو ذلـــك مـــن األنشـــطت
اة ـــورة ذـــالقراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و 2094
( ،)2013و ذا القرار ،اا يف ذلك المبقرة 8؛
 - 37يعرب عن القلز مـن عئلاـاص حتولـ الـذذ إىل مجرورلـت ورلـا الشـعوات
الدميقراطاـــت قـــد تســـتيدم يف التـــررو مـــن التـــداذو املمبروبـــت يف القـــراراص )2006( 1718
و  )2009( 1874و  )2013( 2087و  ،)2013( 2094ويف ذـــذا القـــرار ،ويوضي ي
علــى مجاــع الــدوب تطوــز التــداذو الــواردة يف المبقــرة  11مــن القــرار  )2013( 2094علــى
عئلاــاص حتولـ الــذذ  ،اــا يف ذلــك عــن طرلــز نــاقل الــذذ العــاذرلن إىل مجرورلــت ورلــا
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الشــعوات الدميقراطاــت وموــرا ،وذلــك ليمبالــت ال تســرم ذــذه التحــولالص مــن الــذذ يف الــيامن
الووولت جلئرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات و ذراجمرا املتعلقت ذالقذامل التساارلت ،و غو ذلـك
مـن األنشـطت اة ـورة ذــالقراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و )2013( 2087
و  ،)2013( 2094و ـذا القــرار ،و يف التــررو مــن التــداذو املمبروبــت ذــالقراراص 1718
( )2006و  )2009( 1874و  )2013( 2087و  ،)2013( 2094و ذا القرار؛
 - 38يشر إىل ررقت العئـ املعواـت ذـاإلجرالاص املالاـت دعـ الولـدا إىل إعئـاب
اململلـد مـن ال عوالـت الواجوـت والتـداذو املضـادة المبعالــت حلئالـت األقـالام الواقعـت حتـ واللتـرا مــن
األنشطت املالات غو املشـروعت جلئرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت ،وييدعو الـدوب األعضـال
إىل تطواز التوصات  7لمبرقـت العئـ ومـذ رهتا التمبسـولت وتوجاراهتـا يف ذـذا ال ـدد لتومباـذ مـا
لتعلز ذاالنتشار الوووي من جملالاص مالات ظددة اهلد تومباذا رعاال؛
 - 39يؤكيييد مييين جدييييد التـــداذو املمبروبـــت يف المبقـــرة  ‘3’ ) ( 8مـــن القـــرار
م ــطلح ”الســلع اليئالاــت“
 )2006( 1718يف مــا لتعلــز ذالســلع اليئالاــت ،ويوض ي
لشئ األصوا اةددة يف املررز اخلامس هلذا القرار ،دو االقت ار علارا؛
 - 40يييدعو مجاــع الــدوب إىل تقــدم تقرلــرا إىل جملــس األمــن يف غضــو تســعني
لوما من اختاذ ذذا القرار ،وذعد ذلك ذوال على طل اللةوت ،عن التداذو امللئولت الـ اختـذهتا
من جـ التومباـذ المبعلـ ألحيـام ذـذا القـرار ،ويطليب إىل ررلـز اخلـيال املوشـا عئـال ذـالقرار
 )2009( 1874لواصــــ جرـــــوده الراماــــت إىل مســـــاعدة الــــدوب يف إعـــــداد وتقـــــدمي
ذذه التقارلر يف املواعاد اةددة ،وذلك ذالتعاو مع لاملر ررقـت رصـد اجلـملالاص التاذعـت لذمـم
املتحدة ،وييوعز إىل اللةوـت ذـا تعطـ األولولـت لالت ـاب ذالـدوب األعضـال الـ مل تقـدم قـ
تقارلر عن التومباذ على حنو ما طلوه جملس األمن؛
 - 41يدعو مجاع الدوب إىل تقدم املعلوماص املتاحـت لـدلرا ذشـا عـدم االمتاـاب
للتــداذو املمبروبــت يف القــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و )2013( 2087
و  )2013( 2094و يف ذذا القرار؛
 - 42يشجع مجاع الـدوب علـى الو ـر يف فـرو انتـرا اص اجلـملالاص املولـق عوـرا
لاذقا ،ال لائا األصوا ال بُوط و األنشـطت الـ مُوعـ عئـال ذـالقراراص ذاص ال ـلت،
وذلك للئساعدة يف مبالـت التومباـذ التـام واملوالـ هلـذه القـراراص ،وال لـائا المبقـرة  27مـن
ذذا القرار ،ويالحظ يف ذذا ال دد التقرلر الـذي قدمـه ررلـز اخلـيال واملعلومـاص الـ نشـرهتا
اللةوت عن انترا اص اجلملالاص؛
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 - 43يييوعز إىل اللةوــت تت ــدى ذمبعالاــت النتــرا اص التــداذو املو ــوف علارــا
يف القــــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و  )2013( 2087و )2013( 2094
وذذا القرار ،ويوعز إىل اللةوت ،يف ذذا ال دد ،تدرج ااناص و ررادا إبـاراني إل ضـاعرم
للتــــداذو املمبروبــــت يف القــــراراص  )2006( 1718و  )2009( 1874و )2013( 2087
و  )2013( 2094وذذا القرار؛
 - 44يوعز إىل اللةوت تواص جرودذا الراماـت إىل مسـاعدة الـدوب األعضـال يف
تومباذ التداذو املمبروبت على مجرورلت ورلا الشـعوات الدميقراطاـت ،ويطليب يف ذـذا ال ـدد إىل
اللةوــت تعــد وتعئــم قاملئــت دــاملت جلئاــع التــداذو املمبروبــت يف القــراراص )2006( 1718
و  )2009( 1874و  )2013( 2087و  )2013( 2094ويف ذـــذا القـــرار ،وذلـــك مـــن
ج تاسو تومباذ الدوب األعضال هلذه التداذو؛
 - 45يوعز إىل اللةوت تقوم ذتحدلث املعلوماص الواردة يف القاملئت الـ وبـعترا
اللةوت ذا ال األرراد واليااناص ،اا لشئ إدراج ما لستةد من األ ال املسـتعارة والشـر اص
ال ورلت ،ويوعز إىل اللةوـت توةـمل ذـذه املرئـت يف غضـو  45لومـا مـن اختـاذ ذـذا القـرار
مث اثين عشر دررا ذعد ذلك؛
 - 46يقييرر تســري واللــت اللةوــت ،علــى الوحــو اةــدد يف المبقــرة  12مــن القــرار
 ،)2006( 1718على التداذو املمبروبـت يف القـرارلن  )2009( 1874و )2013( 2094
ويف ذذا القرار؛
 - 47يؤكد يات تتيذ مجاع الدوب ،اا رارا مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات،
التداذو ال ال مت ليمبالت عـدم تقـدمي ي مطالوـت ذخلعـا مـن مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت،
و مــن ي دــي و اــا يف مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت ،و مــن ي دــياف
و ااناص درجوا ذغـرح إ ضـاعرم للتـداذو املو ـوف علارـا يف القـراراص )2006( 1718
و  )2009( 1874و  )2013( 2087و  )2013( 2094و ذــــذا القــــرار ،و مــــن ي
دي لتقـدم اطالوـت نااذـت عـن ذـذا الشـي و الياـا و ملومبعتـرئا ،رائـا لت ـ ذـاي عقـد
و صمبقت رى حال دو تومباذيا التداذو املمبروبت اوج ذذا القرار و القراراص الساذقت؛
 - 48يشيييدد علـــى التـــداذو املمبروبـــت اوجـــ القـــراراص )2006( 1718
و  )2009( 1874و )2013( 2087و  )2013( 2094وذــــــــذا القــــــــرار ال لق ــــــــد
تترت علارا آثار بارة من الواحات اإلنسـانات ذالسـيا املـدناني جلئرورلـت ورلـا الشـعوات
الدميقراطات و ت ثر للوا علـى األنشـطت غـو اة ـورة اوجـ القـراراص )2006( 1718
و  )2009( 1874و  )2013( 2087و  )2013( 2094و ذــذا القــرار ،اــا يف ذلــك
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األنشــطت االقت ــادلت والتع ـاو االقت ــادي ،وعلــى عئ ـ املو ئــاص الدولاــت واملو ئــاص غــو
احليومات ال تومبذ نشطت للئساعدة واإلغاثـت يف مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت لمباملـدة
السيا املدناني جلئرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات؛
 - 49يعيد تأكيد يات صو السالم وااللتقرار يف دوه اجلمللرة اليورلت ويف مشـاب
درر آلاا عئوما ،ويعرب عن التملامه ذالتوص إىل ح للئ ودذلومال ولاال للحالـت،
ولرح ذـاجلرود الـ لوـذهلا عضـال اولـس ،و ـذلك دوب ـرى لتاسـو إوـاد حـ لـلئ
ودام عن طرلز احلوار واالمتواع عن ي إجرالاص قد تمبض إىل تمباقم التوتر؛
 - 50يؤكييييد ميييين جديييييد تالاــــده للئحادثــــاص السدالــــات األطــــرا  ،ويييييدعو
إىل الــــتنواررا ،ويكييييرر تأكيييييد دعئــــه لاللتملامــــاص الــــواردة يف الواــــا املشــــتر املــ ـ ر
 19للوب/لــوتئي  2005ال ــادر عــن االحتــاد الرولـ ومجرورلــت ورلــا ومجرورلــت ورلــا
الشعوات الدميقراطات وال ني والواللاص املتحدة والااذـا  ،وموـرا ذـد اةادثـاص السدالـات
األطرا ذو لرلد دوه اجلمللرة اليورلت من السالة الوووي ذطرلقـت لـلئات وعلـى حنـو مييـن
التحقــز موــه ،و ــال مــن الواللــاص املتحــدة ومجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت لتعرــد
ذــاحترام لــاادة او ــر وذالتعــالش الســلئ معــه ،و األطــرا الســتت تتعرــد ذتعمللــمل التعــاو
االقت ادي ،وجلئاع االلتملاماص األ رى ذاص ال لت؛
 - 51يؤكيييد نـــه لـ ـاُوق ت ـــرراص مجرورلـــت ورلـــا الشـــعوات الدميقراطاـــت قاـــد
االلتعراح املستئر و نه على التعداد لتعمللمل التداذو و تعدللرا و تعلاقرا و ررعرـا ،حسـوئا
تدعو إلاه احلاجت ،يف بول امتااب مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت ،ويعيرب عين عزمي ،
يف ذــذا ال ــدد ،علــى اختــاذ تــداذو مرئــت ــرى يف حــاب قاــام مجرورلــت ورلــا الشــعوات
الدميقراطات ذعئلات إطالر و لرذت نوولت رى؛
 - 52يقرر إذقال ذذه املسالت قاد ن ره.
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املررز األوب

ح ر السمبر/لئاد األصوب (األرراد)
-1

تشوي تشو  -لاك ()CHOE CHUN-SIK

( ) الوصف :عئ تشوي تشو  -لاك مدلرا لذ ادميات الاانات للعلوم الطواعاـت
ورملاسا لينامن القذامل التساارلت الوعادة املدى جلئرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات
(و) معرو

أيضا باسم:

Choe Chun Sik؛ Ch’oe Ch’un Sik

(ج) حمددات اهلوية :تـارل املـاالد 12 :تشـرلن األوب /تـوذر 1954؛ اجلوسـات:
مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات
-2

تشوي لونق إل ()CHOE SONG IL
()

الوصف :مما م ر

(و) معرو

تانشو التةاري يف راا نام

أيضا باسم :ال لوطوز

(ج) حمددات اهلوية :رقم جـوا السـمبر ،472320665 :تـارل انتـرال صـالحات
جــوا الســمبر 26 :للوب/لــوتئي 2017؛ رقــم جــوا الســمبر563120356 :؛ اجلوســات:
مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات
-3

ذاو

()
قطاع المبضال

وانق إل ()HYON KWANG IL
الوصف :ذاو

(و) معرو

وانق إل مدلر إدارة التطولر العلئ ذاهلانـت الوطواـت لتطـولر

أيضا باسم:

Hyon Gwang Il

(ج) حمييددات اهلوييية :تــارل املــاالد 27 :لار/مــالو 1961؛ اجلوســات :مجرورلــت
ورلا الشعوات الدميقراطات
-4

جانق ذوم لو ()JANG BOM SU
()

الوصف :مما م ر

(و) معرو
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(ج) حمددات اهلوية :تارل املـاالد 15 :ناسـا  /ذرل 1957؛ اجلوسـات :مجرورلـت
ورلا الشعوات الدميقراطات
-5
يف إلرا

جانق لونق  -لو ()JANG YONG SON
()

الوصييف :مماـ م لســت ورلــا التةارلــت لتطــولر التعــدلن (م لســت وماــد)

(و) معرو

أيضا باسم :ال لوطوز

(ج) حمددات اهلوية :تارل املـاالد 20 :دـواف/ريالر 1957؛ اجلوسـات :مجرورلـت
ورلا الشعوات الدميقراطات
-6

جو ماونق غو ()JON MYONG GUK
()

الوصف :مما م ر

(و) معرو

أيضا باسم:

تانشو التةاري يف لورلت
Cho’n Myo’ng-kuk

(ج) حمددات اهلوية :رقم جوا السمبر4721202031 :؛ تارل انتـرال صـالحات
جوا السمبر 21 :دواف/ريالر 2017؛ اجلوسات :مجرورلت ورلا الشـعوات الدميقراطاـت؛ تـارل
املاالد 18 :تشرلن األوب /توذر 1976
-7

انق مو

ا ()KANG MUN KIL

( ) الوصف :قام انق مو
نامشونغانق ،املعرورت لضا ذالم نامرونق
(و) معرو

ا ذانشطت درال مواد نوولت ذوصـمبه ممـاال لشـر ت

أيضا باسم :جاانق ولن  -ج ()Jiang Wen-ji

(ج) حميددات اهلوييية :رقــم جــوا الســمبرPS 472330208 :؛ تــارل انتــرال صــالحات
جوا السمبر 4 :متو /لولاه 2017؛ اجلوسات :مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات
-8

انق رلونق ()KANG RYONG

()
يف لورلت

الوصييف :مماـ م لســت ورلــا التةارلــت لتطــولر التعــدلن (م لســت وماــد)

(و) معرو
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(ج) حمددات اهلوية :تارل املاالد 21 :آو /غسطس 1969؛ اجلوسات :مجرورلـت
ورلا الشعوات الدميقراطات
-9

ام لونق جونق ()KIM JUNG JONG
()

الوصف :مما م ر

(و) معرو

أيضا باسم:

تانشو التةاري يف راا نام
Kim Chung Chong

(ج) حمددات اهلوية :رقم جـوا السـمبر ،199421147 :تـارل انتـرال صـالحات
جوا السمبر 29 :انو األوب/دلسئي 2014؛ رقم جوا السـمبر ،381110042 :تـارل
انتــــرال صــــالحات جــــوا الســــمبر 25 :ــــانو الاا//لوــــالر 2016؛ رقــــم جــــوا الســــمبر:
 ،563210184تــارل انتــرال صــالحات جــوا الســمبر 18 :حمللرا /لوناــه 2018؛ تــارل
املاالد 7 :تشرلن الاا//نورئي  ،1966اجلوسات :مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات
- 10

ام او ()KIM KYU

( ) الوصييف :موف ـ للش ـ و اخلارجاــت يف م لســت ورلــا التةارلــت لتطــولر
التعدلن (م لست وماد)
(و) معرو

أيضا باسم :ال لوطوز

(ج) حمييددات اهلوييية :تــارل املــاالد 30 :متــو /لولاــه  ،1968اجلوســات :مجرورلــت
ورلا الشعوات الدميقراطات
- 11

ام تونق ماونق ()KIM TONG MY’ONG

( ) الوصييف :ــام تونــق ماونــق رملــاس م ــر تانشــو التةــاري ،وقــد دــغ
عــدة مواص ـ يف م ــر تانشــو التةــاري موــذ عــام  2002علــى األق ـ  .ودــار لضــا
يف إدارة د و م لست مروغانق
(و) معيييرو

أيضيييا باسيييمKim Chin-So’k :؛ Kim Tong-Myong؛ Kim Jin-Sok؛

Kim, Hyok-Chol

(ج) حمييييددات اهلوييييية :تــــارل املــــاالد1964 :؛ اجلوســــات :مجرورلــــت ورلــــا
الشعوات الدميقراطات
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- 12

ام لونق تشوب ()KIM YONG CHOL
()

الوصف :مما م لست وماد يف إلرا

(و) معرو

أيضا باسم :ال لوطوز

(ج) حمددات اهلوية :تارل املـاالد 18 :دـواف/ريالر 1962؛ اجلوسـات :مجرورلـت
ورلا الشعوات الدميقراطات
- 13

و تاي ذو ()KO TAE HUN
()

الوصف :مما م ر

(و) معرو

تانشو التةاري

أيضا باسم :ام ماونق ج ()Kim Myong Gi

(ج) حمددات اهلوية :رقم جـوا السـمبر563120630 :؛ تـارل انتـرال صـالحات
جـــوا الســـمبر 20 :آذار/مـــارس  ،2018تـــارل املـــاالد 25 :لار/مـــالو 1972؛ اجلوســـات:
مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات
 - 14ري ما غو ()RI MAN GON
()

الوصف :ري ما غو و لر صواعت الذ املر

(و) معرو

أيضا باسم :ال لوطوز

(ج) حمددات اهلوية :تارل املاالد 29 :تشرلن األوب /توذر 1945؛ رقـم جـوا
الســـمبرPO381230469 :؛ تـــارل انتـــرال صـــالحات جـــوا الســـمبر 6 :ناســـا  /ذرل 2016؛
اجلوسات :مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات
 - 15رلو جني ()RYU JIN
()

الوصف :مما م لست وماد يف لورلت

(و) معرو

أيضا باسم :ال لوطوز

(ج) حمددات اهلوية :تارل املـاالد 7 :آو /غسـطس 1965؛ رقـم جـوا السـمبر:
563410081؛ اجلوسات :مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات
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 - 16لو تشوب و ()YU CHOL U
()

الوصف :لو تشوب و مدلر اهلانت الوطوات لتطولر قطاع المبضال

(و) معرو
(ج)

أيضا باسم :ال لوطوز

حمددات اهلوية :اجلوسات :مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات

األ ـــال األ ـــرى اجلدلـــدة :را ،اونـــق  -لـــو ( - )Ra, Kyong-Su (KPi.008االسيييم ا ييير
اجلديد :تشانق ،ماونق ذو ()Chang, Myong Ho
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املررز الاا/
-1

لئاد األصوب (اليااناص)
ادميات علوم الدراع الوطين ()Academy of National Defense Science
( ) الوصف :تساذم ادميات علوم الدراع الوطين يف اجلرـود الـ توـذهلا مجرورلـت ورلـا
الشعوات الدميقراطات من ج الوروح ذتطولر ذراجمرا للقذامل التساارلت واألللحت الووولت.
(و) معروفة أيضا باسم :ال لوطوز
(ج)

املكان :ذاونق لانق ،مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات.

 - 2در ت .Chongchongang Shipping Co. Ltd
()

الوصييف :حاولــ دـــر ت  ،Chongchongang Shipping Co. Ltdذالــتيدام لـــمباوترا
 ،Chong Chon Ganتســتورد ذ ــورة موادــرة دــحوت غــو مشــروعت مــن األلــلحت
التقلادلــت وغوذــا مــن األلــلحت إىل مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت يف متــو /
لولاه .2013

(و) معروفة أيضا باسم.Chong Chon Gang Shipping Co Ltd :
(ج)

املكان :العووا 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DPRK؛
العنييييييييوان ال ييييييييدي 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DPRK :؛
رقم التسةا لدى املو ئت الوحرلت الدولات5342883 :

 -3م ر
()

)Daedong Credit Bank (DCB

الوصيييف :لقـــدم م ـــر  Daedong Credit Bankاخلـــدماص املالاـــت مل لســـت ورلـــا
Tanchon Commercial
التةارلــــت لتطــــولر التعــــدلن (م لســــت  )KOMIDوم ــــر
 .Bankوموذ عام  2007على األق  ،قام م ر  DCBذتاسو املنـاص مـن املعـامالص
Tanchon
املالاــت تقــدر قائتــرا االلــني الــدوالراص ذالــم م لســت  KOMIDوم ــر
 .Commercial Bankويف ذعـــر احلـــاالص ،لسفـــر م ـــر  ،DCBعـــن لـــاذز علـــم،
معامالص ذالتيدام ممارلاص مالات تضلالات.

(و) معرو

16-03394
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أيضا باسم:
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(ج)

املكيييان :العوـــوا :

Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District,

Pyongyang, DPRK؛ العوـــوا الوـــدل :
Pyongyang, DPRK؛ رممل لولمب DCBK KKPY :

Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon,

 - 4م لست
()

Hesong Trading Corporation

الوصف :م لست ورلا التةارلـت لتطـولر التعـدلن (م لسـت  )KOMIDذـ الشـر ت
األم مل لست .Hesong Trading Corporation

(و) املكان :ذاونق لانق ،مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات.
 - 5م لست
()

)Korea Kwangson Banking Corp (KKBC

الوصيييف :تقـــدم م لســـت  KKBCاخلـــدماص املالاـــت مل ـــر
 Bankوم لست  ،Korea Hyoksin Trading Corporationوذـ رـرع تـاذع مل لسـت the
 .Korea Ryonbong General Corporationوقــــد الــــتعا Tanchon Commercial Bank
خبدماص م لسـت  KKBCمـن جـ تاسـو عئلاـاص حتولـ مـواب ت ـ قائتـرا علـى
األرجح إىل ماللني الدوالراص ،اا يف ذلك حتولالص تتعلز ذـامواب هلـا صـلت ا لسـت
ورلا التةارلت لتطولر التعدلن.
Tanchon Commercial

(و) املعروفة أيضا باسم:
(ج)
 - 6م لست
()

KKBC

العنوان.Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK :
Korea Kwangsong Trading Corporation

الوصف :م لسـت  Korea Ryonbong General Corporationذـ الشـر ت األم مل لسـت
.Korea Kwangsong Trading Corporation

(و) العنوان.Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK :
 - 7و ارة صواعت الطاقت الذرلت
()
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الوصف :نشن و ارة صواعت الطاقت الذرلت يف عام  2013من ج حتـدلث صـواعت
الطاقت الذرلت يف مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات د لادة إنتاج املواد الووولـت،
وحتسني نوعاترا ،و لادة تطولر صواعت نوولت قاملئت ذذاهتا يف مجرورلت ورلـا الشـعوات
الدميقراطاــت .وذالتــايل ،رــخ ذــذه الــو ارة معرورــت ذــدورذا الوــالق األياــت يف جرــود
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مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات يف جماب تطـولر األلـلحت الووولـت ،وذـ املسـ ولت
عن التشغا الاوم لينـامن األلـلحت الووولـت يف الولـد ،وتوضـوي حتتـرا جمئوعـت مـن
امل لساص األ رى املعوات ذاواب الوووي .وخيضع هلـذه الـو ارة عـدد مـن امل لسـاص
ومرا مل الوحوي ذاص ال لت ذاواب الوووي ،إبارت إىل جلوتني يا جلوت تطواز الو ـاملر
وجلوت الطاقت الووولت .وتتوىل ذذه الو ارة لضا توجاه عئاب مر ـمل للوحـوي الووولـت
يف لونغوــو  ،وذــو املوقــع الــذي توجــد راــه مرارــز الولوتوناــوم املعرورــت يف مجرورلــت
ورلا الشعوات الدميقراطات .وعـالوة علـى ذلـك ،دـار ررلـز اخلـيال يف التقرلـر الـذي
عــده عــام  2015ري ج ـ  -لــو  ،وذــو مــدلر لــاذز للئيت ـ العــام للطاقــت
الذرلـــت درجتـــه اللةوـــت املوشـــاة عئـــال ذـــالقرار  )2006( 1718يف عـــام 2009
ملشار ته يف ذرامن ذاص صلت ذاألللحت الووولت و لدعئه ذذه اليامن ،قد عُـني علـى
ر س الو ارة يف  9ناسا  /ذرل .2014
(و) معروفة أيضا باسم:
(ج)

MAEI

العنوان.Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK :

 - 8إدارة صواعت الذ املر
()

الوصيييف :تشـــار إدارة صـــواعت الـــذ املر يف اجلوانـ ـ الرملاســـات لينـــامن القـــذامل
يف مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت .وذـ مسـ ولت عــن اإلدــرا علــى تطــولر
Taepo
القذامل التساارلت يف مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات ،اا يف ذلك قـذامل
 .Dong -2وتشــر ذــذه اإلدارة علــى ذــرامن مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت
املتعلقــت ذاإلنتــاج والوحــث والتطــولر يف جمـاب األلــلحت ،اــا يف ذلــك ذــرامن القــذامل
التساارلت يف مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات .وختضع هلذه اإلدارة مـن اللةوـت
االقت ــادلت الااناــت واأل ادمياــت الااناــت للعلــوم الطواعاــت ،اللــتني حــددهتئا اللةوــت يف
آو /غسطس  .2010وقد عئل إدارة صـواعت الـذ املر يف السـوواص األ ـوة علـى
تطولر القذامل التساارلت العاذرة للقاراص املوقولت ذرا من طرا .KN08

(و) معروفة أيضا باسم :إدارة صواعت اإلمداداص العسيرلت
(ج)

16-03394
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 - 9اهلانت الوطوات لتطولر قطاع المبضال
()

الوصف :تُعـ ذـذه اهلانـت رـود مجرورلـت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت لتطـولر علـوم
وتيوولوجاا المبضال ،اا يف ذلك إطالر السوات وال وارل احلاملت.

(و) معروفة أيضا باسم:
(ج)
 - 10امليت
()

NADA

املكان :مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات.
39
الوصف :اا تاذع حليومت مجرورلت ورلا الدميقراطات الشعوات.

(و) معيييرو أيضيييا باسيييم :امليتـ ـ 39#؛ ومعيييرو أيضيييا باسيييم :امليتـ ـ رقـــم 39؛
ومعرو أيضا باسم :امليت 39؛ ومعرو أيضا باسم :ميت اللةوت املر مللت 39؛
ومعرو أيضا باسم :الطاذز الاالث؛ ومعرو أيضا باسم :الشعوت 39
(ج)
 - 11امليت

املكان :مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات
العام لاللتطالع

()

الوصييف :امليت ـ العــام لاللــتطالع ذــو اجلرــا االلــتيوارايت الرملاسـ يف مجرورلــت
ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت ،نش ـ يف مطلــع عــام  2009عــن طرلــز دمــن جرــملة
االلــــتيواراص التاذعــــت ليــ ـ مــــن حــــملو العئــــاب اليــــوري ،وإدارة العئلاــــاص،
وامليت ـ  35وميت ـ االلــتطالع التــاذع للةــاش الشــعو اليــوري .ولومب ـذ امليت ـ
العــــام لاللــــتطالع معــــامالص لارلــــت يف األلــــلحت التقلادلــــت ولراقــــ دــــر ت
مجرورلت ورلـا الشـعوات الدميقراطاـت لذلـلحت التقلادلـت ،وذـ م لسـت Green Pine
.Associated Corporation

(و)

معرو أيضا باسمChongch'al Ch'ongguk :؛ وحدة اجلاش الشعو اليوري 586؛

(ج)

املكيييييييان :العوـــــــوا :

RGB

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, DPRK; Alternate Address:

Nungrado, Pyongyang, DPRK؛ العووا الودل .Nungrado, Pyongyang, DPRK :

 - 12اللةوت االقت ادلت الاانات
()
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الوص  :تشار اللةوت االقت ـادلت الااناـت يف اجلوانـ الرملاسـات لينـامن القـذامل يف
مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت .وذــ املســ ولت عــن اإلدــرا علــى إنتــاج
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القــذامل التســاارلت يف مجرورلــت ورلــا الشــعوات الدميقراطاــت ،وتتــوىل توجاــه نشــطت
م لست .KOMID
(و) معروفة أيضا باسم :ال لوطوز
(ج)

املكان :انغدونق ،مجرورلت ورلا الشعوات الدميقراطات.

الــــــــتيئاب قاملئــــــــت األ ــــــــال األ ــــــــرى اجلدلــــــــدة:
) ،CORPORATION (KPe.004االسيييييييم ا ييييييير اجلدييييييييد :م لســـــــت
.Corporation

NAMCHONGANG TRADING

16-03394
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25/28

S/RES/2270 (2016)

املررز الاالث
)OMM( السمبن التاذعت لشر ت اإلدارة الوحرلت واةاطاص
اسم السفينة

16-03394

رقم التسجي لدى املنظمة ال حرية الدولية

8606173

CHOL RYONG (RYONG GUN BONG)

8909575

CHONG BONG (GREENLIGHT) (BLUE NOUVELLE)

8916293

CHONG RIM 2

9110236

DAWNLIGHT

8914934

EVER BRIGHT 88 (J STAR)

8405402

GOLD STAR 3 (BENEVOLENCE 2)

9041552

HOE RYONG

8330815

HU CHANG (O UN CHONG NYON)

8405270

HUI CHON (HWANG GUM SAN 2)

8602531

JH 86

8018900

JI HYE SAN (HYOK SIN 2)

9163154·

JIN TAl

9163166

JIN TENG

8829593

KANG GYE (PI RYU GANG)

8713471

MI RIM

9361407

MI RIM 2

8829555

RANG (PO THONG GANG)

9333589

ORION STAR (RICHOCEAN)

8625545

RA NAM 2

9314650

RANAM 3

8987333

RYO MYONG

8018912

RYONG RIM (JON JIN 2)

8819017

SE PHO (RAK WON 2)

8133530

SONGJIN (JANG JA SAN CHONG NYON HO)

8412467

SOUTH HILL 2

9138680

SOUTH HILL 5

7640378

TAN CHON (RYONG GANG 2)

9009085

THAE PYONG SAN (PETREL 1)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
26/28

S/RES/2270 (2016)

اسم السفينة

27/28

رقم التسجي لدى املنظمة ال حرية الدولية

7937317

TONG HUNG SAN (CHONG CHON GANG)

8511823

GRAND KARO

8661575

TONG HUNG 1

- 29
- 30
- 31

16-03394

)S/RES/2270 (2016

املررز الراذع

السلع اليئالات
( ) الســاعاص المبــا رة :لــاعاص املع ــم واجلا ـ وغوذــا مــن الســاعاص ذاص
العل امل ووعت من املعاد الومباست و من معد مغل اعد نمباس).
(و) األصوا

28/28

املستيدمت يف الوق  ،على الوحو التايل:

’‘1

املر واص املاملات التررارات (ما الملوارر الشي ات)

’‘2

عرذاص الالوج (ذقائت تمللد على  2 000دوالر)
امل ووعت من رلستاب الرصاف

(ج)

األصوا

(د)

املعداص الرلابات والتررارات

16-03394

