ن
الفقرتي  19و 23من القرار (2003)1483
المبادئ التوجيهية لتنفيذ
ُ
عمال بالفقرة  19من القرار  ،)2003( 1483تحدد لجنة  661األشخاص والكيانات
المشار إليهم يف الفقرة  23من القرار ذاته.
ولتيسي عمل اللجنة يف هذا الصدد،
ر
ُ
تعتمد بموجب هذا المبادئ التوجيهية اإلجرائية التالية:
ن
ن
الفقرتي  19و 23من القرار
 .1قوائم األشخاص والكيانات المشار إليهم يف
(2003)1483
الفقرتي  19و 23من
(أ) ستحدد اللجنة األشخاص والكيانات المشار إليهم يف
ر
القرار  )2003( 1483عندما ى
تتلق المعلومات ذات الصلة؛
ى
المقيح تحديدهم مصحوبة ،قدر
ينبغ أن تكون أسماء األشخاص والكيانات
(ب)
ي
ى
مير اتخاذ إجراء عمال
الت تشكل أساس أو ر
اإلمكان ،بوصف رسدي للمعلومات ي
بالقرار )2003( 1483؛
ى
المقيح تحديدهم مصحوبة ،قدر
ينبغ أن تكون أسماء األشخاص والكيانات
(ج)
ي
اإلمكان ،بمعلومات محددة وذات صلة بحيث يسهل عىل السلطات المختصة
التعرف عليهم:
واالنكليية) ،وتاري خ الميالد ،ومكان الميالد،
بالنسبة لألشخاص :االسم (بالعربية
ر
والجنسية ،واألسماء المستعارة ،ومكان اإلقامة ،ورقم جواز أو وثيقة السفر،
الوظيق؛
المهت أو
واللقب
ي
ي

بالنسبة للمجموعات أو المشاري ع أو الكيانات :االسم ،واالسم المخترص ،والعنوان،
والمقر ،والفروع ،والكيانات التابعة ،والمؤسسات المستخدمة كواجهة ،ونوع
العمل أو النشاط ،والقيادة؛
ى
الت ستقدم عن طريق
(د) ستنظر اللجنة دونما ر
تأخي يف طلبات استكمال القائمة ي
ى
الت تتلقاها اللجنة؛
الدول األعضاء ،عىل أساس المعلومات ذات الصلة ي
(ـه) أي تعديل يدخل عىل القائمة ُيجرى إبالغه فورا إىل الدول األعضاء .وستتاح
القائمة المستكملة برسعة عىل موقع اللجنة عىل ى
اإلنينت.

 .2اتخاذ القرارات
بالفقرتي  19و 23من القرار  ،)2003( 1483ستتخذ اللجنة
(أ) فيما يتصل
ر
القرارات بتوافق اآلراء .وإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء ،يجري الرئيس مزيدا
لتيسي االتفاق .وإذا تعذر ،بعد هذه المشاورات،
من المشاورات بالقدر الالزم
ر
ُ
التوصل إىل توافق يف اآلراء ،تحال المسألة إىل مجلس األمن .وبالنظر إىل الطابع
المحدد للمعلومات ،يجوز للرئيس أن يشجع التبادالت الثنائية ربي الدول األعضاء
المهتمة قصد إيضاح المسألة قبل اتخاذ قرار؛
(ب) يجوز ،ى
خط.
مت اتفقت اللجنة عىل ذلك ،اتخاذ القرارات عن طريق إجراء
ي
ى
المقيح،
وف هذه الحاالت ،سيعمم الرئيس عىل جميع أعضاء اللجنة قرار اللجنة
ي
ى
ى
يف إطار إجراء “عدم االعياض” يف غضون ثالثة أيام عمل .وإذا لم يرد أي اعياض
ُ
ى ُ
عتي أن القرار قد اعتمد.
يف غضون هذه الفية ،ي ر
 .3شطب األسماء من القائمة

ى
تعيم اللجنة النظر يف وضع مبادئ توجيهية إضافية بشأن الشطب من القائمة،
وذلك يف أقرب وقت ممكن بعد اعتماد هذه المبادئ التوجيهية.

