
  عقوبات المفروضة من قبل األمم المتحدةال
 

مةةل بحمهيةةلتع ملهتمةةا بهاراةة   ةة بدب  ألإن مملكةةا بحريةة باع بارهرادوةةا ضوحةةا ر ةة   ةة  ب

مجلس بألما بح ي بمكاه بتخاذ إج بءب  حص ن بحسلل وبألما بحلوحااا أو بسةهااضتمما 

بحجتبئاةةاع بم جةةا بم جةةا بحرصةةس بحسةةابي مةةا ما ةةات بألمةةل بحمهيةةلت وت ةةمس بحهةةلببا  

بحه  ال تاط ي رلى بسهخلبم بحقة ت بحمسةليا   ع طائرا وبساا ما بحخاادب 14بحماضت 

 إلنراذوا.
 

 

و ل بتخ   رق با  مجلس بألما أشكاال مخهلراع سااا إحى تيقاق مجم را مها را  

مةةا بألوةةلبر وت بويةةةل بةةاا بحاق بةةةا  بال هصةةاضبا وبحهجادبةةا بح ةةةاملا وتةةلببا  أ  ةةة  

 ا م ةةس ي ةة  ت دبةةل بألسةةلياع وي ةة  بحسةةر ع و ةة ع  اةة ض رلةةى بحماةةام   بسةةهملب

بحماحاا وبحسلي بألساساا. و ان مجلس بألما  ل نر  باحراس جملا ما تلك بحاق با  

حلرل بالنهقال بحسلم ع ودضع بحهغاا ب  بال ضسه دبا وبحيل ما بإلدواب ويمابا يق ت 

 .بإلنسان وتاتبت رلم بنه اد بالسليا
 

 

   م س و ه بحق بدب  ما بحرللبن تجمال بألم بل وأبةا أوة ل أىة ي ألي شةخ  وتقه

أو  اان ب ض بسمه رلى  ائما رق با  مجلس بألما ضون تأىا  ورةلم إتايةا بالسةهراضت 

مةةا أي مامةةا أومةةا سا وةةا سةة بء بصةة دت مراشةة ت أو ساةة  مراشةة ع وبمكةةا بالطةة ع رلةةى 

 بحم يلت حمجلس بألما بحهابي حألمل بحمهيلت رلى بح ببط بحهاح : حلجتبءب  ائما ميلثا 

 

 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list 

 

 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list


مجلةةس بألمةةا بحهةةابي حألمةةل  بحاق بةةا  بحمسةةلطا مةةا  رةةسإجة بءب  شةةطا بألسةةماء مةةا 

( ب ةةأن تا ةةال 6142) 6622( و 6144) 4191( و 4111) 4621بحمهيةةلت رمةة  بةةاحق بدب  

بحلوحا بإلس ماا    بحاة بت وبح ةام )ضبرةو( و تا ةال بحقارةلت ومةا بة ترط بممةا مةا 

 :و اانا  ومؤسسا  أ  بض وجمارا 
 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedure

s-for-delisting 

 

  ة  بإلس م ضوحا وتا ال بحقارلت ب أن بحجتبءب  بلجاا بحمهالق بحم احل أماا مكها

 :(ضبرو) وبح ام بحا بت
 

https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson 

 

 

بحر بةةل   حمتبةةل مةةا بالسهرسةةاد يةة ل مةةا ودض مةةي وةبدت بحخادجاةةا ب جةةى بحه بوةةس رلةةى

  بالحكه ون  بحهاح : 

  

FALDHAEN@MOFA.GOV.BH 
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