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لجنةةةج سجاأل ن سل نلأن ةةةةةةةةةةةةةة    أ    
 ب  ن سالي (٢01٧) ٢٣٧٤بالقرنر 

 
 [2018كانون الثاين/يناير   29]

  
كانون الثاين/يناير   29بالصيييياليت الت اهتا الا ال يفنيت    نلاجنجنلأبادئ نلتوجيهيج نلأنظِّأج لسةةةير  أ  

2018(1) 
 

 ب  ن سالي (٢01٧) ٢٣٧٤لجنج سجاأل ن سل نلأن     أ  بالقرنر  - 1 
بشيييييييييييييي ن با   (2017) 2374يشيييييييييييييياأل ن  ملنيت ة ع ا با ارنشيييييييييييييي   هت   بال راأل  )أ( 

 “.نلاجنج”ي ي باسم  فا ا
 ال يفنيت هائيت فرهتايت تابعيت جمل ع ا با وتا لف با مجاع أهتضاء اجمل ع. )ب( 
يُعِّين ة ع ا با ألئاع ال يفنيت كي يع ل بصييييييييصاة الشييييييييسصييييييييايت. ويعاون ألئاع  ال يفنيت  )ج( 
   ن بوصصه ا نائبِّي ل رئاع، ويعانه ا ة ع ا با أيضا.وفاان يع
 (2017) 2374با ال راأل  11يسيييييييييييييييياهتييا ال يفنيييت فريل قراء يُنشيييييييييييييييي   هت   بييالص ر   )د( 
 “(.فريق نلخبرنء”نلاة فا ا ي ي باسم  )يشاأل

 اراحا  لّ يفنيت الاهتم  ب هت ال ا بانيت. توفر ا بانيت العابيت لألبم )هي( 
 

 واليج نلاجنج - ٢ 
 فا ا ي ي: (2017) 2374با ال راأل  9تا ثل والييت ال يفنيت بصالاها احملاد    الص ر   )أ( 
 (2017) 2374با ال راأل  4و  1ألصيييييييييييييييييا تنصايي  الاييااب  ارصرو ييييييييييييييييييت   الص رتِّي  ‘1’ 

 ؛(“نلتدنبير”نلاها فا ا ي ي باسم  )يشاأل
با ال راأل  4حتايا أمساء ا فراد والكاانات اخلا ييييعِّي ل اااب  ارصرو يييييت قوة  الص ر   ‘2’ 

، واسييييييييييييييياعرال ارع وبييات اراع  يييت  يفالء ا فراد، والن ر     بييات (2017) 2374
 ؛(2017) 2374با ال راأل  5اإلهتصاء وف ا ل ص ر  

با ال راأل  1 اييييااب  ارصرو يييييييييييييييييييت قوةيييي  الص ر  حتييييايييييا أمسيييياء ا فراد اخلييييا يييييييييييييييعِّي ل ‘3’ 
، واسييييييييييييييياعرال ارع وبييات اراع  يييت  يفالء ا فراد، والن ر     بييات (2017) 2374

 ؛(2017) 2374با ال راأل  2اإلهتصاء وف ا ل ص ر  
 و ع ببادئ توةاهايت، حس  االقاضاء، لاسهال تنصا  الاااب ؛ ‘4’ 
تشييييييييفاع نةراء حواأل بِّي ال يفنيت والاول ا هتضييييييياء وارن  ات الاولايت واإلق ا ايت ودون  ‘5’ 

اإلق ا ايت ارها يت، وال سييييا ا دول وبن  ات ارن  يت، قا   عل  هتا  ريل دهتو   ث ي 

__________ 

 .https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374/guidelines اربادئ الاوةاهايت بااحيت هت ى اروقع الشبكي ل يفنيت هت ى (1) 
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ه ه الاول أو ارن  ات ل ةا اع بال يفنيت رناقشيييييييييييييييت تنصا  الاااب  ارصرو يييييييييييييييت بال راأل 
 ؛(2017) 2374

الا ييياي أع بع وبيييات تعارهيييا بصايييا  با مجاع الييياول وارن  يييات الييياولاييييت واإلق ا ايييت  ‘6’ 
ودون اإلق ا ايييت بشيييييييييييييييي ن اإلةراءات الت تاسيي هييا لانصايي  الاييااب  ارصرو يييييييييييييييييت بييال راأل 

 تنصا ا فعاال؛ (2017) 2374
 (2017) 2374فحص ارع وبيييات اراع  ييييت قناهتم اناهيييا  الايييااب  الواألد    ال راأل  ‘7’ 

 هتام االباثال هلا، واختاع اإلةراءات ال زبيت بش هنا. أو
 

 نجتأا ات نلاجنج - ٣ 
ات ال يفنيت، الرمسايت وغ  الرمسايت هت ى السيييييييييييييييواء،   أع وق  ير  الرئاع تُع ا اةا اهت )أ( 

 ييييروأل  ل ل ، أو بناء هت ى     أحا أهتضيييياء ال يفنيت. ويبّ   ا هتضيييياء قوهتا االةا اع قبل هت اه باوبي 
 هت ل، أو قا  أقصر   احلاالت العاة يت.

  الرمسايت. وهتنابا ياع أل ياو  الرئاع ألئاسيييييت االةا اهتات الرمسايت ل يفنيت وبشيييياوألالا غ  )ب( 
 هت اة تو  ألئاسيت اةا اع با، يعِّي أحا نائباة أو  ث  آقر با بعثاة الاائ يت لانوب هتنة   عل .

تع ا ال يفنيت اةا اهتالا وجترع بشيييييييييييياوألالا غ  الرمسايت   ة سييييييييييييات بل  يت با   ت رأل  )ج( 
ق ف عل . وجيوز ل يفنيت، نعا قرألت عل ، دهتو  غ  ا هتضييييييييييييييياء فاها، قا   عل  الاول ا هتضييييييييييييييياء 

لايييت، ا قر    ا بم اراحييا ، وا بييانيييت العييابيييت، وارن  ييات أو الوكيياالت دون اإلق ا ايييت واإلق ا ايييت واليياو 
وارن  ات غ  احلكوبايت، واخلراء با ا فراد، ل  شاألكيييييييت فيييييييييي اةا اهتالا وبشاوألالييييييا غ  الرمساييييييييييت بلرل 
ت امي بع وبات أو نيضياحات فا ا ياصيل قا ينهتم األتكابة با اناهاكات أو هتام اباثال ل اااب  ارصرو يت 

ص، نعا كان عل   يييييروأليا  (2017) 2374بال راأل  ، أو رسا بيت ال يفنيت وبسييييياهتالا، هت ى أسييييياي كصيييييّ
وبصااا  إلحراز ت ام   أهت اهلا. وتن ر ال يفنيت     بات الاول ا هتضيييييياء االةا اع بال يفنيت بلرل نةراء 

تب لة با ةهود لانصا   بناقشيييات أكثر تع  ا  ل  سيييائل عات الصييي يت، أو ت امي نحا ات  وهتايت بشييي ن با
 الاااب ، قا   عل  الاحايات اخلاصيت الت تعرقل تنصا  الاااب  بصوأل  كاب يت.

جيوز ل يفنيت أن تاهتو أهتضييياء فريل اخلراء حلضيييوأل االةا اهتات وارشييياوألات غ  الرمسايت  )د( 
 حس  االقاضاء.

يوبايييييت ال يفنيييييت   يُع ا هتا االةا يييياهتييييات وارشييييييييييييييييييياوألات غ  الرمسايييييت الت تع يييياهييييا  )هي( 
 .اراحا  ا بم
 

 نتخاذ نلقرنرنت - ٤ 
 تاس  ال يفنيت مجاع قراألالا باوافل اآلألاء بِّي أهتضائها.  )أ( 
نعا تع أل الاوصييل ن  توافل آألاء بشيي ن بسيي ليت بعانها، جيوز ل رئاع أن جيرع با قا ي نم  )ب( 

بشييييياوألات ةنائايت فا ا بِّي أهتضييييياء ال يفنيت با بشييييياوألات ن يييييافايت لااسييييي  االتصا ، أو يشييييييفنع هت ى نةراء 
 ارها ِّي، حسب ا يراه بناسبا ، لاسوييت ارس ليت و  ان س  هت ل ال يفنيت هت ى حنو فعال.
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نعا تع أل الاوصييل ن  توافل آألاء حب بعا نةراء ه ه ارشيياوألات، جيوز ل رئاع أن  ال  )ج( 
 ارس ليت ن  ة ع ا با.

كايييابايييا . و  هييي ه احلييياالت، “  إجرنء  ةةدا نال ترن ” جيوز اختييياع ال راألات قوةييي  )د( 
يُع نم ألئاع ال يفنيت هت ى مجاع أهتضييييييييييييييائها ال راأل ار لج أن تاس ه ال يفنيت، وي    نلاهم أن يبانوا، كااباا، 

اهتلال قا يكون لايهم هت ى ال راأل ار لج اختاعه   غضيييييييييون عسييييييييييت أيام هت ل، أو با  أقصييييييييير با  أع
ع   احلاالت ال األئيت هت ى أال ت ل هتاد  هتا يوبي هت ل. ونعا   يرد اهتلال لا  عل  قا يرتئاها الرئا

 اناهاء الصل  احملاد ، يعار أن ال راأل ار لج قا اخت .
  حال هتام اإلشاأل  ن  وةود اهتلال، جيوز  ع هتضو با أهتضاء ال يفنيت أن ي     )هي( 

  اقلاج با هتا  ريل تع ال ارس ليت. و  ه ه احلاالت، ارنيا با الوق  أةناء نةراء هتام االهتلال ل ن ر 
وهتنابا تكون ارسييي ليت بع  يت، جيوز أن ي وم أع هتضيييو با أهتضييياء ال يفنيت باع ال . “سعاَّقج”تعار ارسييي ليت 

ت   ارس ليت بصصيت شسصايت. وتاو  ا بانيت العابيت نق األ أهتضاء ال يفنيت ب  بات الاع ال. ونعا كان هتضو 
  الاع ال  ااج ن  بع وبات ن يييييافايت حلل ارسييييي ليت ارع ه يت، جيوز لة أن ي    ن  ال يفنيت ال يفنيت ال ع   

 الا اي بع وبات ن افايت با الاوليت أو الاول ارعنايت أو با فريل اخلراء.
ي ل تع ال ارسيييي ليت سيييياألع ارصعول ن  أن يعلل أع هتضييييو با أهتضيييياء ال يفنيت ال يا  )و( 

 ار لج اختاعه، أو ن  أن ترفع مجاع   بات الاع ال.   بوا تع ا ها هت ى ال راأل
تكصل ال يفنيت أال تل  أع بسييييييييييي ليت بع ه يت لصل  تنيا هتا سيييييييييييايت أشيييييييييييهر. و  هناييت فل   )ز( 

يعلل هتضييييو ال يفنيت ارعى هت ى ‘ 1’ا شييييهر السييييايت، يعار أنة قا ق  ارواف يت هت ى ارسيييي ليت ارع ه يت با   
يفنيت، بناء هت ى     هتضييييو ال يفنيت ارعى، هت ى أسيييياي كل حاليت هت ى حا ، أن  يت ت رأل ال ‘ 2’االقلاج؛ 

ظروفا اسيياثنائايت ت اضييي ارنيا با الوق  ل ن ر   االقلاج وقّاد الوق  ارااج ل ن ر   ارسيي ليت را  تصييل 
ة قا ق  ارواف يت ن  ة ةيت أشييهر هتنا هناييت فل  ا شييهر السييايت. ولا  اناهاء ه ه ارا  اإل ييافايت، يعار أن

 هت ى ارس ليت ارع ه يت با   يعلل هتضو ال يفنيت ارعى هت ى االقلاج.
يناهي أةل سييييريان تع ال أع بسيييي ليت با قبل هتضييييو   ال يفنيت لا  اناهاء فل  هتضييييوياة  )ج( 

ر ال يفنيت. و اط ا هتضييييييييياء املاد هت  ا ئ اع ارسيييييييييائل ارع  يت قبل باء فل  هتضيييييييييوياهم   ال يفنيت بشيييييييييه  
 واحا.

تسييييياعرل ال يفنيت هت ى حنو بنا م، حسييييي  االقاضييييياء، حاليت ارسيييييائل ارع  يت حسيييييب ا  )ط( 
 ت ّابة ا بانيت العابيت با بع وبات ُُمّاةيت.

 
 نلقائأج - 5 

قا حتاده با أفراد وكاانات ( “نلقائأج”تاعها ال يفنيت قائ يت )يشاأل نلاها فا ا ي ي بيييييييي  )أ( 
. وسيييييييييييييياحاد ال ائ يت الاااب  الت  ضييييييييييييييع (2017) 2374با ال راأل  8  هت   بارعاي  الواألد    الص ر 

 الصرد أو الكاان احملاد )نبا جت اا ا صول أو ح ر السصر، أو ك مها(. هلا
بع وبييات تاو  ال يفنيييت حتييايييئ ال ييائ يييت بييانا ييام هتنييابييا توافل هت ى ندألاج أو حيي ف  )ب( 

صيييييي يت وف ا إلةراءات اختاع ال راألات احملاد    ه ه اربادئ الاوةاهايت. وارع وبات عات الصيييييي يت الت  عات
تسااهتي حتايئ ال ائ يت قا تاض ا بشكل قاص بع وبات ن افايت ُماند  ل هوييت وغ ها با ارع وبات، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
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اد اريياألةيييت أمسييااهم   ال ييائ يييت ن  ةييانيي  بييا ييياهت هييا با وةييائل، قييا   عليي  بع وبييات هتا تن ييل ا فر 
 حبسهم أو وفالم وغ  عل  با ا حااث اهلابيت حان ا تصبح بااحيت. أو

تااج ال ائ يت احملّاةيت ئ اع ال لات الرمسايت هت ى بوقع ال يفنيت الشيييييييييييييييبكي   يوم الع ل  )ج( 
با ق ل ب كرات الاا . و  الوق  نصسييييييييية، تب   الاول ا هتضييييييييياء فوألا  ب ع تعايل يُاق ل هت ى ال ائ يت 

 شصوييت، قا   عل  هتا  ريل نسسيت نلكلونايت بسب يت، وبا ق ل النشرات الصحصايت لألبم اراحا .
)ب( أهت ه،  5  نصع الوق  ال ع حتّاث فاة، هت ى النحو ارنصوص هت اة   الص ر   )د( 

ه اربادئ الاوةاهايت، ت وم قائ يت املناءات الت و يييييييييييييييعاها ال يفنيت وف ا إلةراء اختاع ال راألات اربِّي   ه 
 ا بانيت العابيت أيضا باحايئ ال ائ يت اروحا  ملناءات ة ع ا با الاابع لألبم اراحا .

قيفرد نألسيييييييال ال ائ يت احملاةيت ن  الاول ا هتضييييييياء، تشييييييييفهع الاول هت ى تع ا ها هت ى  )هي( 
ار  وبيت )الت ميكا أن تكون ح را ن ا  واسييييييع، هت ى الكاانات وارن  ات ارعنايت  غرال تنصا  الاااب  

ل سيييصر و/أو جت ااا لألصيييول(، بثل ارصييياألف واريفسيييسيييات ارالايت ا قر ، والن اط احلاودييت، وار األات، 
واروانئ، وال نصييييييييييي اات، وبوظصي امل األ ، ووكاالت االسييييييييييياسباألات، ون م الاحويل الباي يت، وامل عاات 

هت ى أن ال ائ يت تاضييي ا هت ى وةة الاسصييياص الاااب  احملاهد   اخل ييت. وتشييييّفع الاول أيضيييا هت ى الا كاا
 الت ُحّاد ا فراد والكاانات وف ا هلا.

 
 نإلدرنج في نلقائأج - 6 

تب  ال يفنيت   ندألاج أمساء ا فراد والكاانات اخلا ييييييييييييييعِّي ل اااب  ارصرو يييييييييييييييت قوة   )أ( 
)جت ايييييييا ا صيييييييييييييييول( با ال راأل  4، والص ر  (2017) 2374)ح ر السيييييييييييييييصر( با ال راأل  1الص ر  
با عل  ال راأل )يشييييييييييييييياأل نلاها  8، أو ك ااه ا، هت ى أسييييييييييييييياي ارعاي  الواألد    الص ر  (2017) 2374
 (.“سعايير نإلدرنج”باأل  ي ي بع فا ا

تن ر ال يفنيت   مجاع ال  بات اخل ايت ار ابيت با الاول ا هتضييييييييييييييياء إل يييييييييييييييافيت أمساء  )ب( 
أشييييساص أو كاانات ن  ال ائ يت   غضييييون هتشيييير  أيام هت ل، اهتاباألا با تاأليا نحاليت ت   ال  بات ألمساا 

  النبنايت احملاد ، تاألج ا مساء ن  أهتضييييييييييييييياء ال يفنيت. وبا   ترد   بات تع ال أو اهتلا يييييييييييييييات ق ل الصل 
 اإل افايت   ال ائ يت   يوم الع ل الاا .

تنصيييييييح الاول ا هتضييييييياء با امي أمساء ا فراد والكاانات فوأل حصيييييييوهلا هت ى ا دليت الت  )ج( 
تثب  وقوع أهت ال تسيييييييييياو  بعاي  اإلدألاج. وهتنا ت امي أمساء الكاانات، ُتشيييييييييييفهع الاول هت ى أن ت لج، 

ت عل  ب ئ يا، أن تاألج   نصع الوق    ال يائ ييت أمساء ا فراد ارسييييييييييييييييفولِّي هتا اختاع ال راألات ألأ نعا
 الكاان ارعى.  

نلدولج صةةةةةاقبج ن ترن  ”الاوليت العضييييييو الت ت ام اقلاحا بادألاج اسييييييم   ال ائ يت هي  )د( 
اقلاحا بشيييلكا إلدألاج اسيييم  بالنسيييبيت ل ل  االسيييم. و  احلاالت الت ت ام فاها أكثر با دوليت“ نإلدرنج

 بالنسبيت ل ل  االسم.“ دولج صاقبج ن ترن  نإلدرنج”ال ائ يت، تكيون كل واحييا  بنهييا   
ينبلي ل اول ا هتضيييييييييييياء الت ترغ    اهتاباألها دوال  بشيييييييييييياألكيت   ت امي     اإلدألاج  )هي( 

 اج.ال ائ يت أن خت ر ال يفنيت كااباا قبل أن تب  ال يفنيت       اإلدأل   

https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
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ت ام الاول ا هتضييييييييياء باانا تع ا اا بصصييييييييي  دهت ا القلاج اإلدألاج   ال ائ يت يشيييييييييكل  )و( 
ا سييييييييييييييياي أو الارير ال ع ي وم هت اة اإلدألاج   ال ائ يت وف ا رعاي  اإلدألاج. وينبلي أن ياضييييييييييييييي ا الباان 

أهت ه، قا   عل : الاع ا ي أكر قاأل  كا با الاصاصييييييييييال هتا أسيييييييييياي اإلدألاج   ال ائ يت ارشيييييييييياأل نلاة 
(  باعيت ا دليت الااهت يت )بثل ت األير 2االسييييييييييييانااةات واحليفت احملاد  الت تثب  اسييييييييييييااصاء ارعاي ؛ ) (1)

فريل اخلراء، وأةهن  االساسباألات، وهائات ننصاع ال انون، واهلائات ال ضائاييييييييييييييييييييييييييييت، ووسائيييييييييييييييييي  اإلهت م، 
با ميكا ت امية با أدليت أو وةائل داهت يت. وينبلي ل اول  (3)واهتلافييات الشسص ارعى، وبا ن  علييي (؛ 

ا هتضاء أن ترفل تصاصال هتا أع األتباط ب ع فرد أو كاان باألج حالاا   ال ائ يت. وحتاد الاول ا هتضاء 
أةناء الباان الاع ا ي الت جيوز نشيييييييييييرها هت نا، قا   عل  با يُنشييييييييييير للرل نق األ الصرد أو الكاان اراألج 

 بادألاةة   ال ائ يت، وا ةناء الت جيوز نشرها بناء هت ى   بات الاول ارها يت با بر. نهت بة أو
تاضيييييييي ا اإل ييييييييافات ار لحيت ن  ال ائ يت أكر قاأل  كا با ارع وبات احملاهد  وعات  )ز( 

 الصييييييييي يت هتا االسيييييييييم ار لج ندألاةة، وعاصييييييييييت با يكصي با ارع وبات احملاند  ل هوييت لا كِّي السييييييييي  ات
 ارساصيت با الاعرف هت ى هوييت الصرد أو الكاان ارعى بصوأل  ةازبيت ودقا يت، وبا ه ه ارع وبات با ي ي:

فا ا ياع ل با فراد: اسييييييييييييم العائ يت/ال   ، واالسييييييييييييم الشييييييييييييسصييييييييييييي، وا مساء ا قر   ‘1’ 
الصييي يت )بكاوبيت فروف ال ليت ا صييي ايت واحلروف ال تانايت(، وتاأليا ارا د، وبكان  عات
ا د، واملنسيييييييييييييايت/اروا نيت، ونوع املنع، وا مساء ارسييييييييييييياعاأل ، والوظاصيت/ارهنيت، ودوليت ار
دول اإلقييابيييت، وألقم ةواز السيييييييييييييييصر أو وةا يييت السيييييييييييييييصر )قييا   عليي  تيياأليا وبكييان  أو

اإلصااأل( وألقم اهلوييت الو نايت، والعنوان احلا  والعناويا الساب يت، واروقع، وال    ارهى 
يا بواقعة الشيييييييييييبكايت، واروقع احلا ، وأألقام احلسيييييييييييابات ارصيييييييييييرفايت، الوظاصي، وهتناو  أو
 بع وبات وةاهيت أقر  تسّهل ت بال الاااب ؛ وأع

فا ا ياع ل بالكاانات: االسييييم، واالسييييم ارسيييييفهل، واالسييييم ال صيييي /ا مساء ارساصيييير   ‘2’ 
الت يُعرف وغ هيييا با ا مسييياء )بكاوبييييت فروف ال لييييت ا صييييييييييييييي اييييت واحلروف ال تاناييييت( 

الكاان أو هُترف  ا سييييييييياب ا، والعناويا، وار ر الرئاسيييييييييي، والصروع/اركات  الصرهتايت،   ا
واريفسيييييسيييييات الاابعيت لة، وواةهاتة، و باعيت الع ل أو النشييييياط، ودوليت أو دول النشييييياط 
الرئاسييييي، وقاادتة أو نداألتة أو هاك ة اريفسييييسييييي، وألقم الاسيييييفال )الا سيييياع( أو الرقم 

أع ألقم هوييت آقر، وهتناويا بواقعة الشييييبكايت، وأألقام احلسييييابات ارصييييرفايت،  الضييييري  أو
 وأع بع وبات وةاهيت أقر  لااس  ت بال الاااب .

تن ر ال يفنيت هت ى وةة السيييييييييييييرهتيت   ال  بات الت ت ام لاحايئ ال ائ يت. وبا   يُوافل  )ج( 
)د(  4ال راأل هت ى النحو اربِّي   الص ر   هت ى اقلاج بادألاج اسيييييييييييييييم   ال ائ يت ق ل الصل  احملاد  الختاع

 أهت ه، تُب   ال يفنيت الاول ا هتضاء ب ابيت ال    هتا حاليت ال   ، حس  االقاضاء.
تاألج ا بانيت العابيت،   ألسيييييييالاها الت حتا  با ق هلا الاول ا هتضييييييياء هت  ا با مساء  )ط( 

ا با الباان الاع ا ي )ارشييييييييييييياأل نلاة فا ا ي ي املايا  الت أدألة    ال ائ يت، املنء ال ع جيوز نشيييييييييييييره هت ن
 “(.نلأوجز نلسردي  سباب نإلدرنج في نلقائأج”باسم 

هت   ندألاج اسييييييييييم ةايا   ال ائ يت، تنشيييييييييير ا بانيت العابيت   اروقع الشييييييييييبكي ل يفنيت  )ع( 
 اروةن السردع  سباب ندألاج االسم أو ا مساء   ال ائ يت.
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النشيييير و  غضييييون أسييييبوع واحا با ندألاج اسييييم فرد أو كاان  ت وم ا بانيت العابيت، بعا ) ( 
ال ائ يت، باشيييييييييعاأل البعثيت الاائ يت ل ب ا أو الب اان الت يعا ا أن الصرد أو الكاان بوةود فاها، وباشيييييييييعاأل   

الب ا ال ع   ل الشيييسص ةنسيييااة هتنابا ياع ل ا بر با فراد )نعا با توافرت ه ه ارع وبات(. وتضييي نا 
العابيت ه ا اإلشييييعاأل نسييييسيت با اروةن السييييردع  سييييباب اإلدألاج   ال ائ يت ووصييييصا ل ةاأل ارلتبيت ا بانيت 

، واإلةراءات الت تابعها (2017) 2374هت ى ندألاج االسيييييييييييييييم، هت ى النحو ارنصيييييييييييييييوص هت اة   ال راأل 
فع ا مساء با ال ائ يت، وا حكام اراع  يت باإلهتصاءات ارااحيت. وُت كنر الرسييياليت ال يفنيت   الن ر     بات أل 

الاول الت تا  ى نشييعاألا با ه ا ال بال ب هنا ب البيت باختاع مجاع الاااب  ار كنيت، وف ا ل وانانها و األسييالا 
 الوق  ارناسييييييييييييييي  بالاااب  احمل ايت، إلشيييييييييييييييعاأل أو نهت م الصرد أو الكاان اراألج امسة حايثا   ال ائ يت  

ارصرو ييييييييت هت اة وأع بع وبات هتا أسيييييييباب اإلدألاج   ال ائ يت تكون بااحيت هت ى اروقع الشيييييييبكي ل يفنيت، 
 فض  هتا مجاع ارع وبات ار ابيت با ا بانيت العابيت   اإلشعاأل السالف ال كر.

 
 رفع ن سأاء سل نلقائأج - ٧ 

 .ال ائ يت وق    بات لرفع أمساء أفراد وكاانات باألةيت   جيوز ل اول ا هتضاء أن ت ام   أع )أ( 
دون اإلق ل بييياإلةراءات اراييياحييييت، جيوز ر يييام االلا ييياي )سيييييييييييييييواء أكيييان با ا فراد  )ب( 

 الكاانات اراألةيت أمسااهم   ال ائ يت( أن ي ام الا اسا ي    فاة نهتاد  الن ر   ال ضايت. أم
ميكا را يرغ    ت امي الا اي لرفع اسيييم با ال ائ يت نبا أن ي ابة بباشييير  ن  بركن  )ج( 

)ارشيييييييياأل نلاة فا ا ي ي  (2)(2006) 1730الانسييييييييال ارعى برفع ا مساء با ال ائ يت ارنشيييييييي  هت   بال راأل 
لنحو اربِّي   الص ر  )ز( أدناه، أو أن ي ابة هتا  ريل الاوليت الت ي ام هت ى ا“( سركز نلتنسةةةةيق”باسيييييم 

 فاها أو الت   ل ةنسااها، هت ى النحو اربِّي   الص ر  )ج( أدناه.
ميكا ل ييياولييييت أن ت رأل، ك ييياهتيييا ، أن يوةييية بوا نوهيييا أو ار ا ون فاهيييا   بيييات ألفع  )د( 

وت رأل الاوليت عل  بواسيييييي يت نهت ن يوةهة ن  ألئاع ال يفنيت  أمسائهم با ال ائ يت بباشيييييير  ن  بركن الانسييييييال.
 وينشر هت ى اروقعِّي الشبكاِّي ل يفنيت ورركن الانسال ارعى برفع ا مساء با ال ائ يت.

ينبلي ر ام االلا اي أن يو يييييييييييييييح       ألفع االسيييييييييييييييم با ال ائ يت راعا ال تن بل  )هي( 
ال ائ يت، وقاصييييييييييييييييت با ق ل دحا أسيييييييييييييييباب اإلدألاج الواألد  تعا تن بل هت اة بعاي  اإلدألاج      أو
اروةن السييييييردع  سييييييباب اإلدألاج   ال ائ يت. وينبلي أيضييييييا أن ياضيييييي ا     الرفع با ال ائ يت بهنيت   

ب ام االلا اي و/أو أنشيييييييييي اة حالاا وأع بع وبات أقر  عات صيييييييييي يت بارو ييييييييييوع. وميكا اإلشيييييييييياأل  ن  
 ها بشصوهتيت باو اح  مهااها، هتنا االقاضاء.وةائل داهت يت ل     و/أو نألفاق أع

بالنسبيت ل صرد اراوىف، ي ام االلا اي نبا بباشر  ن  ال يفنيت با ةان  الاوليت، أو هتا  ريل  )و( 
بركن الانسييييال ارعى، با ةان  ارسيييياصاا ال انوين با تركيت الصرد، بشييييصوهتا بوةائل ألمسايت تشييييها ب ل  الو ييييع. 

السيييم با ال ائ يت شيييهاد  وفا  أو با شيييا ها با الوةائل الرمسايت الت تيفكا الوفا . وياعِّي أن ياضييي ا     ألفع ا
وينبلي أيضيييييا ل اوليت صييييياحبيت ال    أو ب ام االلا اي الاح ل  ا نعا كان اسيييييم أع بسييييياصاا قانوين با تركيت 

  يفنيت ب ل .اراوىف، أو أع شري  لة    ا كاتة، باألةا هو أيضا أو غ  باألج   ال ائ يت، ونب غ ال

__________ 

يااج بنيا با ارع وبات هتا بركن الانسيييييييييييييييال ارعى برفع ا مساء با ال ائ يت هت ى اروقع الشيييييييييييييييبكي رركن الانسيييييييييييييييال هت ى:  (2) 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
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نعا اقااأل ب ام االلا اي أن ي ام   بة ن  بركن الانسيييييييييييييييال، ي وم ه ا ا ق  بارهام  )ز( 
 :(2006) 1730الاالايت هت ى النحو احملاد   برفل ال راأل 

فراد أو الكاييانييات اريياألةيييت ت  ي   بييات ألفع ا مسيياء با ال ييائ يييت با أصيييييييييييييييحييا ييا )ا  ‘1’ 
 أمسااهم   ال ائ يت(؛

 الاح ل  ا نعا كان ال    ةاياا أو بكرألا؛ ‘2’ 
 نهتاد  ال    ن  صاحبة نعا كان   با بكرألا ونعا   ياض ا أع بع وبات ن افايت؛ ‘3’ 
 ؛نق األ صاح  ال    باسا م   بة ونب غة باإلةراء العام اراّبع ل ن ر   عل  ال    ‘4’ 
نحاليت ال    ن  الاوليت أو الاول صيييييياحبيت اقلاج اإلدألاج   ال ائ يت ون  دوليت أو دول  ‘5’ 

املنسييييايت واإلقابيت، للرل الع م أو ألقا ل اع ال هت اة. وه ه الاول باهتو  ن  اسيييياعرال 
  بات ألفع ا مساء با ال ائ يت   الوق  ارناسيييييييييي ، واإلشيييييييييياأل  ن  با نعا كان  تيفيا 

    تاسيييي ا السيييياعرال ال يفنيت. وُتشيييييفع دوليت أو دول املنسييييايت واإلقابيت تعاألل ال أو
هت ى الاشيياوأل بع الاوليت أو الاول صيياحبيت اقلاج اإلدألاج   ال ائ يت قبل الاوصييايت بالرفع 
با ال ائ يت. وهل ه اللاييت، جيوز هلا االتصيييييال قركن الانسيييييال ال ع يسيييييهنل هلا االتصيييييال 

 اج، نن واف   ت   الاوليت أو الاول هت ى عل ؛بالاوليت أو الاول صاحبيت االقل 
بعا ه ه ارشاوألات، نعا أوص  أع با ه ه الاول برفع االسم با ال ائ يت،  )أ( ‘6’ 

ترسل ت   الاوليت توصااها نبا هتا  ريل بركن الانسال ونبا بباشر  ن  ألئاع 
ملنيت املناءات، بشييييييصوهتيت باو يييييياحالا   ه ا الشيييييي ن. وهتنائ  ياألج الرئاع 

   ألفع االسم   ةاول أهت ال ال يفنيت؛  
نعا اهتل ييييي  أع دوليت با الاول الت ةر  الاشييييياوأل بعها بشييييي ن     ألفع  )ب(  

أهت ه هت ى عل  ال   ، يب   ‘ 5’االسييييييم با ال ائ يت قوة  الص ر  الصرهتايت 
بركن الانسيييييييال ال يفنيت ب ل  وي ام نسيييييييسا با ال    ن  ال يفنيت. ويشييييييييفع 

فوزتة بع وبات بصاا  لا اام     ألفع االسييم  هتضييو با أهتضيياء ال يفنيت أع
با ال ائ يت هت ى ن  ع الاول الت اسييياعر ييي      ألفع االسيييم با ال ائ يت 

 أهت ه هت ى ت   ارع وبات؛‘ 5’قوة  الص ر  الصرهتايت 
أشيييييييييييييييهر(، نعا   تيييُال أع دولييييت با الييياول الت  3بعيييا بروأل فل  بع ولييييت ) )ج(  

أهت ه ‘ 5’ييييييا ال ائ يييييييت قوة  الص ر  الصرهتايت اساعر       ألفييييييع االسييييييم ب
ب ع تع ال، أو   تو يييييييييح ل يفنيت أهنا تع ل هت ى الن ر       ألفع االسيييييييييم 

ال ائ يت و  ت    فل  زبنايت ُماد  ن يييييييييييييييافايت، يب   بركن الانسيييييييييييييييال مجاع  با
أهتضيييييييييياء ال يفنيت ب ل  وي ام هلم نسييييييييييسا با     الرفع با ال ائ يت. وجيوز 

اء ال يفنيت، بعا الاشييييييياوأل بع الاوليت أو الاول صييييييياحبيت  ع هتضيييييييو با أهتضييييييي
اقلاج اإلدألاج   ال ائ يت، أن يوصي برفع االسم با ال ائ يت هتا  ريل نألسال 
ال    ن  الرئاع، بشيييييييصوهتا باو ييييييياح   ه ا الشييييييي ن. )يكصي أن يوصيييييييي 
هتضو واحا ف   با أهتضاء ال يفنيت برفع االسم با ال ائ يت لكي ُتاألج هيييييي ه 

ةاول أهت ال ال يفنيت.( ونعا ان ضيييييييييييييييى شيييييييييييييييهر واحا و  يُوص   ارسييييييييييييييي ليت  

https://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
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هتضيييو با أهتضييياء ال يفنيت برفع االسيييم، يعار ال    برفو يييا ويب   ألئاع  أع
 ال يفنيت بركن الانسال ب ل ؛

 ال بركن الانسييييييال مجاع الب غات الت يا  اها با الاول ا هتضيييييياء ن  ال يفنيت للرل  ‘7’ 
 الع  م  ا؛

    قا ي ي:نب غ صاح  ال  ‘8’ 
 قراأل ال يفنيت ال ا ي ب بول     ألفع امسة با ال ائ يت؛ أو )أ(  
اناهاء هت  ايت الن ر       ألفع االسيييم با ال ائ يت داقل ال يفنيت وب اء اسيييم  )ب(  

 ب ام ال    باألةا   ال ائ يت.
ت ي وم بركن الانسييييييال، هتنا االقاضيييييياء، باب غ الاول ال ائ يت باالسيييييياعرال بالناايفيت ال ‘9’ 

 نلاها     ألفع االسم با ال ائ يت. آل
نعا قام صيييييييياح  االلا اي الا اسيييييييية ن  دوليت اإلقابيت أو املنسييييييييايت، تن بل اإلةراءات  )ج( 

 اربانيت   الص رات الصرهتايت أدناه:
ينبلي ل يياوليييت الت ي ييام نلاهييا االلا يياي )اليياوليييت ار ا ع بنهييا( اسييييييييييييياعرال مجاع ارع وبييات  ‘1’ 

االتصال هت ى أساي ةنائي بالاوليت أو الاول صاحبيت االقلاج، سعاا ل حصول الص يت، مث  عات
 هت ى بع وبات ن افايت بنها ونةراء بشاوألات بعها بش ن     ألفع االسم با ال ائ يت؛

جيوز أيضيييا ل اوليت أو الاول صييياحبيت اقلاج اإلدألاج   ال ائ يت أن ت    احلصيييول هت ى  ‘2’ 
نقابيت ب ام االلا اي. وجيوز ل اوليت أو الاول  بع وبات ن يييييييييافايت با دوليت ةنسيييييييييايت أو

ار ا ع بنها وصيييياحبيت االقلاج، حسيييي  االقاضيييياء، أن تاشيييياوأل بع ألئاع ال يفنيت أةناء 
 نةراء أع با ه ه ارشاوألات الثنائايت؛

نعا ألغب  الاوليت ار ا ع بنها، بعا اسيييياعرال أع بع وبات ن ييييافايت،   باابعيت      ‘3’ 
ينبلي هلا أن تسييعى ن  نقناع الاوليت أو الاول صيياحبيت االقلاج  ألفع االسييم با ال ائ يت،

ب ن ت وم سويا، أو هت ى حا ، با امي     الرفع با ال ائ يت ن  ال يفنيت. وجيوز ل اوليت 
ار ا ع بنها أن ت ام ن  ال يفنيت   با لرفع االسيييييييييييييم با ال ائ يت غ  بشيييييييييييييصوع ب    

  ا إلةراء هتام االهتلال؛ب ام با الاوليت أو الاول صاحبيت االقلاج، وف
ي وم الرئاع، هتنا االقاضييياء، باب غ الاول ال ائ يت باالسييياعرال بالناايفيت الت آل نلاها  ‘4’ 

     ألفع االسم با ال ائ يت.
ت وم ا بانيت العابيت،   غضييون أسييبوع واحا با ألفع أحا ا مساء با ال ائ يت، باشييعاأل  )ط( 

ا هتضاء الت يُعا ا أن الصرد أو الكاان بوةود   أألا اها، وباشعاأل  البعثيت الاائ يت ل اوليت العضو أو الاول
الب ا ال ع   ل الشييييييييسص ةنسييييييييااة هتنابا ياع ل ا بر با فراد )نعا با توافرت ه ه ارع وبات(. وي كنر 

شييييييييييعاأل أو ه ا اإلشييييييييييعاأل الاول الت تا  اه ب هنا ب البيت باختاع تااب ، وف ا ل وانانها و األسييييييييييالا احمل ايت، إل
 نهت م الصرد أو الكاان ارعى   الوق  ارناس  برفع امسة با ال ائ يت.
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 تحديث نلأعاوسات نلونرد  في نلقائأج - 8 
تن ر ال يفنيت وتب ، وف ا لإلةراءات الاالايت،   حتايئ ال ائ يت قع وبات ن ييييييييافايت ُماند   )أ( 

ائل، قييا   عليي  بع وبييات هتا تن ييل ا فراد ل هوييييت وغ هييا با ارع وبييات، ن  ةييانيي  بييا ييياهت هييا با وةيي
 اراألةيت أمسااهم   ال ائ يت أو حبسهم أو وفالم وغ  عل  با ا حااث اهلابيت حان ا تصبح بااحيت.

جيوز ل يفنيت أن تاصل بالاوليت صاحبيت اقلاج اإلدألاج ا ص ي والاشاوأل بعها بشيييييي ن أمهاييييييييييت  )ب( 
وجيوأل ل يفنيت أيضا أن تشيفع الاول ا هتضاء أو ارن  ات الاولايت واإلق ا ايت  ارع وبييييييات اإل افاييييييييييت ار ابييييييييييت.

ودون اإلق ا ايت، كاإلنلبول، الت ت ام ه ه ارع وبات اإل يييييييييييافايت هت ى الاشييييييييييياوأل بع الاوليت صييييييييييياحبيت اقلاج 
 االت ارناسبيت.اإلدألاج ا ص ي. وتساهتا ا بانيت العابيت، ألهنا قواف يت الاوليت صاحبيت االقلاج،   نقابيت االتص

جيوز لصريل اخلراء أيضييييييييييييييا أن ينود ال يفنيت قع وبات ن ييييييييييييييافايت هتا ا فراد أو الكاانات  )ج( 
اراألةيت أمسااهم   ال ائ يت، قا   عل  با ق ل توف  بع وبات حاوييت وبع وبات ن يييييييييييييييافايت ل  وةن 

 السردع  سباب اإلدألاج   ال ائ يت.
ع وبات ن يييييافايت   ال ائ يت، يب   ألئاع ال يفنيت الاوليت بعا صييييياوأل قراأل ال يفنيت بادألاج ب )د( 

 العضو أو ارن  ات الاولايت واإلق ا ايت ودون اإلق ا ايت الت قاب  ت   ارع وبات اإل افايت.
 

 نستعرن  نلقائأج - 9 
ت وم ال يفنيت، باهتم با فريل اخلراء وا بانيت العابيت، باةراء اسييييييييييياعرال سييييييييييينوع مل اع  )أ( 

  ال ائ يت، تع م فاة ا مساء ارعنايت، باإل يييييييييييييافيت ن  اروةن السيييييييييييييردع  سيييييييييييييباب اإلدألاج ا مساء اراألةيت 
ال ييائ يييت، هت ى اليياول صيييييييييييييييياحبيييت اقلاج اإلدألاج ودول اإلقييابيييت و/أو املنسيييييييييييييييايييت، هتنييابييا تكون بعروفييت،   
 اواها.أةيييل كصالييييت حتايئ ال وائييم ودقاهيييا، قييياأل اإلبكان، وت كاا اسا راأل وةاهيت ُم بييا

تع نم ا بييانيييت العييابيييت سييييييييييييييينويييا  هت ى ال يفنيييت أمسيياء ا فراد اليي يا ييي كر   ال ييائ يييت أنيية  )ب( 
وألدت أنبيياء هتا وفيالم، أو وألدت أنبيياء هتا ب ا هم، أو أهنم قُا وا، وعلي  ن  ةياني  الباييان الاع ا ي  قيا

ه ه ا مساء  ا صييييييييييييييي ي، وك ل  مجاع ارع وبات عات الصييييييييييييييي يت اراع  يت ئ اع ارسيييييييييييييييايفاات بشيييييييييييييييي ن
بع وبات بشيي ن اإلدألاج   ال ائ يت تكون بااحيت هت ى اروقع الشييبكي ل يفنيت. و  الوق  نصسيية، ي وم  وأع

فريل اخلراء بانويا ال يفنيت قع وبات هتا ا فراد اراألةيت أمسااهم   ال ائ يت ال يا أب ل  أو أهت ن  دوليت 
هت نا بصييييادأل ألمسايت أقر . ولكصاليت بواصيييي يت حتايئ  اإلقابيت أو املنسييييايت ألمساا هتا وفالم، أو أوألدت نب ها

ال ائ يت ودقاها، قاأل اإلبكان، وت كاا اسييييييييييييا راأل وةاهيت ُماواها، جيوز  ع هتضييييييييييييو با أهتضيييييييييييياء ال يفنيت 
 ي    نةراء اساعرال هل ه ا مساء، حس  االقاضاء. أن

)أ(  9 ا  ل ص ر   احلاالت الت ت رأل فاها أع با الاول الت ت وم باساعرال ا مساء وف  )ج( 
)ب( أهت ه أن ندألاج اسم با   ال ائ يت   يعا بناسبا، جيوز لا   الاوليت أن ت ام   با  لرفع االسم  9أو 

 با ه ه اربادئ الاوةاهايت. 7با ال ائ يت باتباع نصع اإلةراءات عات الص يت الواألد    الصرع 
   بات ألفع ا مساء با ال ائ يت ال حتول االسيييياعرا ييييات اربانيت   ه ا الصرع دون ت امي )د( 

 .با ه ه اربادئ الاوةاهايت 7  أع وق  وف ا لإلةراءات عات الص يت الواألد    الصرع 
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 نالستثناءنت ونإل فاءنت سل قظر نلسفر - 10 

 :(2017) 2374)ب( با ال راأل  2و  1ترد االساثناءات با ح ر السصر   الص رتِّي  )أ( 

بيييا ي نم أع دولييييت برفا دقول  (2017) 2374با ال راأل  1تاضييييييييييييييي ا الص ر   ال ‘1’ 
 بوا ناها ن  أألا اها؛ و

  روأليا لانصا  نةراءات قضائايت.هتنابا يكون الاقول أو ارروأل العابر  ‘2’ 

(، قرأل ة ع ا با أن ال اود 2017) 2374)أ( و )ج( با ال راأل  2  الص ر   )ب( 
با ال راأل ار كوأل ال تن بل هتنابا ت رأل ال يفنيت، هت ى أسييييييييييييياي  1ارصرو ييييييييييييييت هت ى السيييييييييييييصر قوة  الص ر  

؛ ارناسيييييييي  الاينايت  عل  أداء ننسييييييييانايت، قا  سييييييييباب  حاليت هت ى حا ، أن ه ا السييييييييصر لة با يرأله كل
وهتنابا ت رأل ال يفنيت، هت ى أسييييياي كل حاليت هت ى حا ، أن االسييييياثناء سييييياعنز أهااف السييييي م وارصييييياحليت 

 .الو نايت   با  واالسا راأل   ارن  يت

با  1ي ام كل     با   بات اإلهتصاء با ح ر السيييييييييييييييصر ارصرول قوة  الص ر   )ج( 
، كااباا، باسيييييييييييييييم الصرد اراألج امسة   ال ائ يت، ن  ألئاع ال يفنيت هتا  ريل البعثيت (2017) 2374ال راأل 

 بوا ناهاالاول الت يكون الشيييييييييييييييسص اراألج امسة   ال ائ يت با أو الاائ يت لا  ا بم اراحا  ل اوليت 
 .ارعىا  ريل بكا  ا بم اراحا  ب ا ا فاها. وجيوز أن ي ام ال    أيضا هت أو

مجاع   بات اإلهتصاء نلاة باسييييييييييييييياثناء حاالت ال واألئ، الت  ادها ألئاع ال يفنيت، ترد  )د( 
أقرب وق   كا ولكا لاع أقل با عسيييييييييت هتشيييييييير يوم هت ل قبل تاأليا باء السييييييييصر ار لج. وهت     

عسييييييييييييت أيام هت ل   ن األ نةراء هتام  اسيييييييييييا م الرئاع ل    اإلهتصاء، تن ر فاة ال يفنيت   غضيييييييييييون فل 
هت ى أال ت ل  با  أقصيير با عل  قا يرتئاها الرئاع   احلاالت ال األئيت أو  سييباب ننسييانايتأو  االهتلال

 .هتاد  هتا يوبي هت ل
ينبلي أن تاضييييييي ا مجاع   بات اإلهتصاء ارع وبات الاالايت، بشيييييييصوهتيت بوةائل بصييييييياحبيت  )هي( 

 قاأل اإلبكان:

 عانم السصر وصصاة وةنسااة وألقم ةواز )ةوازات( سصره.اسم كل فرد ي ‘1’ 

اللرل )ا غرال( با السيييييييصر ارعانم بشيييييييصوهتا بوةائل داهت يت، ت ام باانات تصصيييييييا ايت  ‘2’ 
 .بواهتاا ال  اءات باع  يت بال   ، با قبال الاواأليا وا وقات احملاد  ل ةا اهتات أو

 .د  ن  الب ا ال ع باأ بنة السصرالاواأليا وارواهتاا ار لحيت ل  لادأل  والعو  ‘3’ 

 .ارساأل الكابل ل ل  السصر قا فاة ن اط ارلادأل  والعود  ومجاع وقصات ارروأل العابر ‘4’ 

أألقام و  تصاصييييييييال وسييييييييائل الن ل ارسيييييييياسابيت، قا   عل ، هتنا االقاضيييييييياء، ألقم احليفن ‘5’ 
 السصا. ألح ت ال  ان وأمساء

يت أع     قايا )أو قاياات( لإلهتصاءات الت توافل  ضييييييع أيضييييييا  لألحكام السيييييياب  )و( 
بوهتا ال ي ل  ن  ألئاع ال يفنيت، برف ا بارسييييييييييييييياأل ارن ح،   ااهت اها ال يفنيت، ويسيييييييييييييييّ م عل  ال    كااب

 .عسيت أيام هت ل قبل اناهاء با  اإلهتصاء اروافل هت اها، ويع م هت ى أهتضاء ال يفنيت هتا

https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
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نيت هت ى   بات نهتصاء با ح ر السيييييييييييييييصر، يب   ألئاع   احلاالت الت توافل فاها ال يف )ز( 
ارسييييييييييييييياأل واملاول النبى اروافل بال يفنيت كااباا البعثات الاائ يت ل اول الاالايت لا  ا بم اراحا  بال راأل و 

هت اه ا: الاوليت الت ي ام فاها الشييييييسص اراألج امسة   ال ائ يت أو الت هو با بوا ناها، ودوليت املنسييييييايت، 
أع بكا  بعى لألبم اراحا   ب ل  ك ا يب    ،اول الت سييييييييييياسيييييييييييافر نلاها؛ وأع دوليت هتبوألوالاوليت أو ال

السيييصر وارسييياأل واملاول النبى  تصاصيييال هت ى إل  هتهاهت ى النحو ارنصيييوص هت اة   الص ر  )ج( أهت ه، 
 .اروافل هت اها

اإلهتصاء،  تا  ى ال يفنيت ت كااا كااباا،   غضيييييييييييييييون عسييييييييييييييييت أيام هت ل بعا اناهاء با  )ج( 
، أو با بكا  ا بم اراحا    أألا اها اراألج امسة   ال ائ يت ي ام الصردباكا ال السصر با الاوليت الت 

والااأليا ال ع هتاد فاة ا فراد اراألةيت أمسااهم   ال ائ يت  ارسييييييييييييياألارعى، بشيييييييييييييصوهتا بوةائل داهت يت، تيفكا 
 .قابيت نوج با ال يفنيت ن  ب ا اإل نهتصاءارسافرون قوة  

تنشييييييييييييييير مجاع   بات اإلهتصاء والا اياات ار ح يت  ا الت واف   هت اها ال يفنيت هت    )ط( 
( هت ى اروقع الشيييييييييييييبكي ل يفنيت حلِّي ت  ي ال يفنيت ت كااا 2017) 2374)أ( و )ج( با ال راأل  2بالص ر  

 بعود  الصرد اراألج امسة   ال ائ يت ن  ب ا اإلقابيت.

)هييي( أو )ز( أهت ه،  9هت ى ارع وبات ار ابيت   ن األ الص ر   ت اضي أع تلا ات ت رأ )ع( 
قبل  أهتضائهاألئاع ال يفنيت وتع م هت ى  ترد ن أن ينبلي ال سا ا ن اط العبوأل، بواف يت بسب يت با ال يفنيت و 

 عسيت أيام هت ل هت ى ا قل با باء السصر، نال   حاالت ال واألئ، حسب ا ي رأله الرئاع.

  حال ت امي أو ت ةال السيييييييييييييييصر ال ع سيييييييييييييييبل ل يفنيت  كااباا هت ى الصوأل  ال يفنيت  ب ّ تُ  ) ( 
ن  الرئاع كافاا   احلاالت الت ي اهم فاها تاأليا  كاايبأصييييياألت نهتصاء بشييييي نة. ويكون ت امي نشيييييعاأل   أن

تلا .  دون هت ى با هو هت اةار ام آنصا  ارسيييييييييييياألسيييييييييييياهتيت وي ل فاها  48ارلادأل  أو ييفقهر را  ال تايفاوز 
سييييياهتيت قبل الااأليا ال ع سيييييبل أن واف   هت اة  48نعا كان بوهتا السيييييصر سيييييا ام أو ييفقر ب كثر با  باأ

ااعِّي ت امي     نهتصاء ةايا، وينبلي أن يسا  ة ألئاع ال يفنيت وأن ين ر فاة أهتضااها ف، هأو بعا ال يفنيت
 )د( و )هي(. و )ج( و )ب( 10ل ص رات  وف ا

غرال الع ج ال   أو غ ه با االحاااةات اإلنسانايت، فا ا ياع ل ب  بات اإلهتصاء   )ل( 
)أ( با  2قا   عل  أداء ارناسييي  الاينايت، ت رأل ال يفنيت با نعا كان ل سيييصر با يرأله قوة  أحكام الص ر  

لسيييييصر، وتاأليا ووق  الع ج، ن  ةان  بعا نب غها باسيييييم ارسيييييافر، وسيييييب  ا (2017) 2374ال راأل 
تصاصيييييييييييييال الرح ت املوييت، قا   عل  ن اط ارروأل العابر والوةهيت )أو الوةهات(. و  هت  اات اإلة ء 
ال     حاالت ال واألئ، ت ام أيضييييا ل رئاع هت ى الصوأل شييييهاد   بايت تاضيييي ا الاصاصييييال اراع  يت ب باعيت 

ع ت  ى فاة ارريا الع ج، دون ارسيييييياي باحلام السييييييرييت ال بايت، فضيييييي  احلاليت ال بايت ال األئيت، واررفل ال 
 .هتا ارع وبات اراع  يت بااأليا ووق  ووسا يت السصر الت هتاد  ا ارريا ن  ب ا نقاباة أو ساعود  ا نلاة

 
 نالستثناءنت ونإل فاءنت سل تجأيد ن صول - 11 

هت   و . (2017) 2374با ال راأل  6ر  ترد االسييياثناءات با جت اا ا صيييول   الص  )أ( 
 اخلا عيت لايف اا ا صول با ي ي: تسابان  احل  ه الص ر ، جيوز ل اول ا هتضاء الس اج ب ن تضاف 

 الصوائا أو ا ألباج ا قر  ارساح يت هلا؛ أو ‘1’ 
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  هت ود أو اتصاقات أو الانابات نشييييييييي ت   وق  سيييييييييابل ارافوهتات ارسييييييييياح يت قوة ‘2’ 
ل ااأليا ال ع أصيييبح  فاة ت   احلسيييابات قا يييعيت  حكام جت اا ا صيييول، شيييري يت 

 أن ت ل ت   الصوائا وغ ها با العوائا وارافوهتات قا عيت لايف اا ا صول.

با ال راأل  5لص ر  ت رأل ال يفنيت با نعا كان اإلهتصاء با جت اا ا صول برألا اسانادا ن  ا )ب( 
2374 (2017). 

ق ايت با الاول ا هتضيييييييييياء باهتانابها اإلعن، هتنا االقاضيييييييييياء،  تا  ى ال يفنيت نق األات )ج( 
باسيياساام ا بوال اجمل ا  أو ا صييول ارالايت أو ارواألد االقاصييادييت ا قر  لال ايت النص ات، حسييب ا تنص 

 .(2017) 2374)أ( أو )ب( أو )د( با ال راأل  5هت اة الص ر  

 ت ر ال يفنيت هت ى الصوأل، هتا  ريل ا بانيت العابيت، باسا م اإلق األ عع الص يت باإلهتصاء )د( 
 (2017) 2374 راأل با ال)أ(  5هت ى النحو ارنصييييييييييوص هت اة   الص ر   ،ال ايت النص ات ا سيييييييييياسييييييييييايتل

ونعا   تاس  ال يفنيت قراألا س باا . (“نلنفقات ن ساسيجلتغطيج  فاء نإل”عباأل  ي ي ب فا ا  عل )يشاأل ن 
بشييييييييي ن اإلق األ   غضيييييييييون اره يت احملاد  ع سييييييييييت أيام هت ل، فاهنا تُب   ب ل  الاوليت العضيييييييييو اررسييييييييي يت 

   ك ا ت وم ال يفنيت باب غ الاوليت العضيييو اررسييي يت لإلق األ نعا اخت  قراأل سييي  .لإلق األ، هتا  ريل ألئاسيييها
 بش ن اإلق األ.

ال  بات ار ابيت با الاول ا هتضييييياء لال ايت النص ات    ،هتنا االقاضييييياء ،تن ر ال يفنيت )هي( 
 (2017) 2374  راألبا ال )ب( 5، هت ى النحو ارنصيييييييييييييييوص هت اة   الص ر  توافل هت اهااالسييييييييييييييياثنائايت و 

وال  بات ار ابيت با الاول ( “سةةةةةةتثنائيجنالنفقات نلنإل فاء لتغطيج ”عباأل  فا ا ي ي ب   علن  يشيييييييياأل)
ا هتضيييييياء ل حصييييييول هت ى نهتصاءات لاعنين أهااف السيييييي م وارصيييييياحليت الو نايت   با  وبسيييييي  االسييييييا راأل 

، هت ى (“الأصةةةةةةةةةالحجنلأتعاقج ب نفقاتلتغطيج نلنإل فاء ”فا ا ي ي بعباأل    عل ارن  يت )يشيييييييييييياأل ن   
ع الاول ا هتضيييييييييياء، لا  . وتشيييييييييييفه (2017) 2374)د( با ال راأل  5النحو ارنصييييييييييوص هت اة   الص ر  

ارصيييييياحليت هت ى أن اراع  يت ب نص اتالالنص ات االسيييييياثنائايت و  لال ايتنهتصاءات احلصييييييول هت ى ت اميها   بات 
 اساساام ت   ا بوال. هتاارناس  الوق   تب    

تا  ى ال يفنيت نق األات با الاول ا هتضييييياء بشييييي ن ا صيييييول اجمل ا  الت تكون الاول  )و( 
ارعنايت قا قرألت أهنا قا عيت لرها أو حكم قضائي أو نداألع أو حتكا ي، وميكا   ه ه احلاليت اساساام 

ص  عل  الرها أو تنصا  احلكم، شييييييري يت أن يكون ا بوال وا صييييييول ارالايت وارواألد االقاصييييييادييت ا قر  ل
، وأال يكون لصائا  شيييييييسص أو كاان (2017) 2374الرها أو احلكم قا وقع قبل تاأليا صييييييياوأل ال راأل 

، حسب ا تنييييييص هت اييييييييييييييييية باألج   ال ائ يت، وأن تكييييييييييييون اليييييييييييياول ارعنايييييييييييييييييييت قييييييييييييييييييا أق رت ال يفنيييييييييييييت ب ل 
 .(2017) 2374)ج( با ال راأل  5 الص ر 

هتصيياء اإلق يياألات ارشيييييييييييييييياأل نلاهييا   الص رتِّي الصرهتااِّي )د( و )و( و  بييات ينبلي لإل )ز( 
الص ر  الصرهتايت )هيييييييييييييييييييي( أهت ه أن تاضيييي ا، ارصيييياحليت ارشيييياأل نلاها   اراع  يت بالنص ات االسيييياثنائايت و لال ايت 

 حس  االقاضاء، ارع وبات الاالايت:

 )االسم والعنوان(؛ ارساصاا ‘1’ 

 ، وألقم احلساب ارصر (؛ةوهتنوان ارصرف )اسمل  ساصاا ارع وبات ارصرفايت  ‘2’ 
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 هتصاءاإلاللرل ال ع يسييييييييييييييياسام فاة ارب   ارافوع وبرأل حتايا النص ات ارشييييييييييييييي وليت ب ‘3’ 
لال ايت واإلهتصاء  لال ايت النص ات االسييييييييييييياثنائايتهتصاء لال ايت النص ات ا سييييييييييييياسيييييييييييييايت واإل

 ارصاحليت؛اراع  يت ب نص اتال

 هتصاء لال ايت النص ات ا ساسايت:اإل  ن األ  -أ   

النص ات ا سيييييييياسييييييييايت، قا   عل  سييييييييااد  ا ارواد الل ائايت، واإلجياألات  • 
ج ال  ، والضرائ ، وأقساط الا بِّي، الرهون الع األييت، وا دوييت والع  أو

 وألسوم ارنافع العابيت؛

دفع ألسيييييييييييييييوم أتعييياب بهناييييت بع ولييييت وسيييييييييييييييييااد النص يييات اررتب ييييت با يييامي  • 
 ال انونايت؛ اخلابات

ا تعاب أو ألسييييييييوم اخلابات اراع  يت با هت ال الروتانايت حلصن أو صيييييييياانيت  • 
 صادييت ا قر .ا بوال اجمل ا  أو ا صول ارالايت أو ارواألد االقا

 النص ات االساثنائايت: لال ايت هتصاءاإل  ن األ  ‘4’ 

النص ات االسييييييييييييييياثنائايت )الصئات ا قر  ع ف با أشييييييييييييييي  نلاة   ن األ  • 
 ((2017) 2374)أ( با ال راأل  5 الص ر 

 ال س ؛ بب   ‘5’ 

 هتاد ا قساط؛ ‘6’ 

 تاأليا باء الافع؛ ‘7’ 

 باشر با احلساب؛ارصم اخلصر  أو اراحويل ال ‘8’ 
 الصوائا؛ ‘9’ 

 ا بوال احملاد  املاألع وقف جت ااها؛ ‘10’ 
 بع وبات أقر . ‘11’ 

، جيوز ل شيييييييييييييييسص أو الكاان احملاد امسة (2017) 2374با ال راأل  7هت   بالص ر   )ج( 
 ، شري يت با ي ي:  ال ائ يت عل  الشسص أو الكااناسم دفع بب   بساحل قوة  هت ا أبرم قبل ندألاج 

أن تكون الاول ارعنايت قا قرألت أن ارب     ُيسييييييييا م بصييييييييصيت بباشيييييييير  أو غ  بباشيييييييير   ‘1’ 
 ، وةان  شسص أو كاان باألج امسة   ال ائ يت با

بعا أن خت ر الاول ارعنايت ال يفنيت بنااها دفع ت   اربال  أو اسيييييييييييا بها أو اإلعن، هتنا  ‘2’ 
االقاضيييييياء، بوقف جت اا ا بوال أو ا صييييييول ارالايت أو ارواألد االقاصييييييادييت ا قر  هل ا 

 .أيام هت ل با تاأليا عل  اإلعن 10قبل  اللرل،
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 نلأعاوسات ن خرى نلأقدسج إلى نلاجنج - 1٢ 

 ر ال يفنيت   ارع وبات ا قر  عات الصييييييي يت بع  ها، قا   عل  ارع وبات اراع  يت تن )أ( 
الواألد  با بصيييييييييييادأل كا صيت و ، (2017) 2374باحا ال هتام االباثال ل اااب  ارصرو ييييييييييييت قوة  ال راأل 

وتشيييييييييفع  اإلق ا ايت أو دون اإلق ا ايت، أو فريل اخلراء.أو الاولايت  ارن  ات وأ ريل الاول ا هتضيييييييياء  هتا
 مجاع اليياول هت ى ت ييامي ارع وبييات الت تاوافر لييايهييا بشيييييييييييييييي ن هتييام االباثييال ل اييااب  ارصرو يييييييييييييييييت بييال راأل

   بات الواألد  با ال يفنيت لوتشيييييييفع ال يفنيت الاول هت ى الاعاون واالسييييييايفابيت بسييييييرهتيت  .(2017) 2374
 يييييييييييييييافيت ن  ارن  ات باإل حصيييييييييييييييول هت ى ارع وبات. وتوةة ال يفنيت نااء ن  مجاع الاول، ل وفريل اخلراء
ت هت ى ت يييامي بيييا ليييايهيييا با بع وبييافاييية اإلق ا اييييت، لييي لييي  اللرل، حتثهيييا  دون اإلق ا اييييت أو وأالييياولاييييت 

ب غات بوةهيت ن  ألئاع ال يفنيت كااباا،   ن األ  ييييييييييي ان السيييييييييييرييت. وميكا ل يفنيت أن جتاد ه ا النااء   
 احلال. حس  ب اضى

ارع وبات الت حتصل هت اها ال يفنيت نعا   ب  املهيت الت قاباها عل   افن هت ى سرييت  )ب( 
 .عل  رألت ال يفنيتق أو نعا

نصا  الاااب  احملاد  ا هااف، جيوز ل يفنيت أن ت رأل بلايت بساهتا  الاول   سعاها ن  ت )ج( 
با  أع ت امي با أحال نلاها با بع وبات باص يت باحا ال هتام االباثال ن  الاول ارعنايت، وأن ت    ن 

 ه ه الاول أن ت ام ن  ال يفنيت الح ا ت األير هتا أع نةراءات باابعيت اخت لا.

ات اليياولايييت واإلق ا ايييت ودون اإلق ا ايييت ارها يييت تااح ال يفنيييت ل يياول ا هتضيييييييييييييييياء وارن  يي )د( 
ل ةا اع بال يفنيت بلرل نةراء هتنها فرصييييييييييييييييت نيصاد  ث ِّي  ،وال سيييييييييييييييا ا دول وبن  ات ارن  يت، با بر

بناقشيييات أكثر تع  ا  ل  سيييائل عات الصييي يت، أو ت امي نحا ات  وهتايت بشييي ن با تب لة با ةهود لانصا  
 .اصيت الت تعرقل تنصا  الاااب  بصوأل  كاب يتالاااب ، قا   عل  الاحايات اخل

 
 نلتقارير نلأقدسج إلى سجاأل ن سل - 1٣ 

، ، هتا  ريل ألئاسييييييييها، ت األير ن  اجمل ع ك  ا ألأت عل  بناسيييييييباأن ت ام ل يفنيتميكا  )أ( 
 .هتنابا ي    ة ع ا با بنها عل  أو

بر  واحا  هت ى ا قل  ن  ة ع ا با ت ام ال يفنيت، هتا  ريل ألئاسييييييها، ت ريرا شييييييصويا )ب( 
ياناول ة ل أهت ال ال يفنيت، قا   عل  ةنبا  (2017) 2374با ال راأل  18  السييييييييييييييينيت هت   بالص ر  

 ار ثل اخلاص لألبِّي العام را  هتا احلاليت   با ، حس  االقاضاء. بع ةن  ن 
 

 نلتو يج - 1٤ 

تااح ال يفنيت ارع وبات عات الصييي يت ل يف هوأل با ق ل وسيييائ  اإلهت م ارعا ا  لا   )أ( 
 اروقع الشبكي ل يفنيت والنشرات الصحصايت لألبم اراحا .و  ا بم اراحا 

ت ام ال يفنيت ارسيييييياهتا  ن  الاول، هتنا االقاضيييييياء،   تنصا  الاااب  ارصرو يييييييت قوة   )ب( 
 .(2017) 2374 ال راأل

لاعنين احلواأل بع الاول ا هتضيييييييييييييياء والاعريف ب هت ال ال يفنيت، يع ا الرئاع ة سييييييييييييييات  )ج( 
نحا يت نهت بايت بصاوحيت مل اع الاول ا هتضييييييييييييياء ارها يت با   يعر أحا أهتضييييييييييييياء ال يفنيت هتا ألأع كالف 
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كا ل رئاع أيضيييييا، بعا نةراء بشييييياوألات بسيييييب يت بع ال يفنيت واحلصيييييول هت ى وهت و  هت ى عل ، مي. ل ل 
بواف اها، أن يع ا بيفقرات صييحصايت و/أو أن يصيياأل نشييرات صييحصايت بشيي ن أع ةان  با ةوان  هت ل 

ال يي  ع   ه ا نشيي يت، ميكا ل رئاع أن ي    بسييامهات با فريل اخلراء والاهتم   سيياا  او . ال يفنيت
 .با ا بانيت العابيت

تاعها ا بانيت العابيت بوقعا شيييبكاا ل يفنيت ئ اع ال لات الرمسايت، يصلل فاة أن ياضيي ا  )د( 
مجاع الوةائل العابيت اراصيييييييييييي يت بع ل ال يفنيت، وال راألات عات الصيييييييييييي يت، والا األير العابيت ل يفنيت وفريل اخلراء، 

. وينبلي بشيييييي ن الانصا  ، والا األير الو نايت الت ت ابها الاول ا هتضيييييياءوالنشييييييرات الصييييييحصايت عات الصيييييي يت
 .تساك ل ارع وبات   اروقع الشبكي هت ى وةة السرهتيت وئ اع ال لات الرمسايت أن

جيوز ل يفنيت أن تن ر، حسيييي  االقاضيييياء،   قاام ألئاع ال يفنيت و/أو أهتضييييائها بنياألات  )هي( 
 ن  دول أهتضاء كااأل  لاعنين الانصا  الكابل والصعال ل اااب .

  االقلاج اخلاص بنياأل  ب اان كااأل  وتوافل هت اة، وتنسييييييييييل ت   النياألات تن ر ال يفنيت  ‘1’ 
 .بع اهلائات الصرهتايت ا قر  جمل ع ا با حس  االقاضاء

الب اان ارسااأل  هتا  ريل بعثالا الاائ يت   ناويوأل ، ويوةة نلاها أيضييا ب رئاعال اصييلي ‘2’ 
 النياأل .ألسائل ي ا ع فاها بواف اها ارسب يت ويو ح أهااف 

 ت ام ا بانيت العابيت ن  الرئاع وال يفنيت ارساهتا  ال زبيت   ه ا الصاد. ‘3’ 

ي وم الرئاع، لا  هتودتة، باهتااد ت رير شييييييييييييييابل هتا ناائت النياأل  وي  ع ال يفنيت هت اها  ‘4’ 
 .شصويا وكااباا

 


