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  جتميد األصول: شرح املصطلحات

    ٢٠١٥ شباط/فرباير ٢٤اعتمدته جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة يف 
  

  اهلدف من جتميد األصول  

ــبني يف     - ١ ــو املـ ــى النحـ ــول، علـ ــد األصـ ــق جتميـ ــرة ينطبـ ــن  ١الفقـ ــرار (أ) مـ  ٢١٦١القـ
)، علـــى األفـــراد واجلماعـــات واملؤسســـات والكيانـــات املدرجـــة أمســـاؤهم يف قائمـــة  ٢٠١٤(

جلنــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم   الــيت متســكهااجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة  
  القاعدة. وهو يلزم الدول األعضاء مبا يلي:

ــد        ــام دون إبطــاء بتجمي ــوارد     القي ــة أو امل ــن األصــول املالي ــا م ــوال وغريه األم
االقتصــادية الــيت تعــود إىل أولئــك األفــراد وتلــك اجلماعــات واملؤسســات والكيانــات، 

يف ذلك األموال املتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصرف فيهـا، بصـورة    مبا
أو بتوجيــه منــهم،  مباشــرة أو غــري مباشــرة، إلــيهم أو إىل أفــراد يتصــرفون نيابــة عنــهم 

وكفالــة عــدم إتاحــة تلــك األمــوال أو أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصــادية  
أخرى لصاحل هؤالء األشخاص، بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، عـن طريـق رعاياهـا       

  .أو أي أشخاص موجودين يف أراضيها

لكيانــات األفــراد واجلماعــات واملؤسســات وا منــعوالغــرض مــن جتميــد األصــول هــو    - ٢
هـذا  ، يسـعى  الغـرض املدرجة أمسـاؤهم يف القائمـة مـن وسـائل دعـم اإلرهـاب. ولتحقيـق هـذا         

 ألولئــكإىل عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصــادية مــن أي نــوع اإلجـراء  
  .اجلزاءاتاألفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات ما داموا خاضعني لتدابري 

  
  نطاق جتميد األصول

ينطبق جتميد األصول على مجيع األصـول الـيت تعـود ملكيتـها أو يعـود التصـرف فيهـا          - ٣
إىل األفــراد واجلماعــات واملؤسســات والكيانــات املدرجــة أمســاؤهم يف القائمــة. وينطبــق أيضــا  
على األموال املتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصرف فيها، بصورة مباشـرة أو غـري   

  هم أو إىل أشخاص يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.مباشرة، إلي
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  عائدات اجلرمية

) إىل أن وسـائل التمويـل   ٢٠١٤( ٢١٦١مـن القـرار    ٣يشري جملـس األمـن يف الفقـرة      - ٤
أو الدعم تضم، على سبيل املثال ال احلصر، استعمال العائدات املتأتيـة مـن اجلرميـة، مبـا يشـمل      

  املخدرات وسالئفها وإنتاجها واالجتار ا.اعة القيام بصورة غري مشروعة بزر

األموال الـيت  فـ ، ومـن مث  قابلـة لالسـتبدال  لدول األعضاء أن تدرك أن األموال لوينبغي   - ٥
ملـا قـد   املدرجة أمساؤهم يف قائمة اجلـزاءات  جيمعها األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات 

 إىل دعم اإلرهاب.ميكن أن تحول مشروعة  أغراضايبدو يف الظاهر 
  

  اتاإلعفاء

  اإلعفاء من جتميد األصول:  جيوز منح   - ٦

بـالقرار   )، بالصيغة املعدلـة ٢٠٠٢( ١٤٥٢من القرار  ٢و  ١لفقرتني عمال با  ‘١’  
ـــ   .)٢٠٠٦( ١٧٣٥ ــال ب ــك، وعمـ ــافة إىل ذلـ ــن  ٦٢و  ٩الفقرتني وباإلضـ مـ
ــة مراكــز أيضــا جيــوز  ،)٢٠١٤( ٢١٦١القــرار  ــالتنســيق املنشــأة آللي القرار ب
طلبات اإلعفاء املقدمة مـن، أو باسـم، املـدرجني     ىتلقأن ت) ٢٠٠٦( ١٧٣٠

قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة مــن أفــراد أو مجاعــات أو   يف
مؤسسات أو كيانات، أو عن طريق ممثلـيهم القـانونيني أو أصـحاب احلقـوق     

أن يكــون الطلــب قــد قــدم أوال إىل  يف تركــام، لتنظــر فيهــا اللجنــة شــريطة  
    ؛نظر فيهتدولة اإلقامة ل

)، جيـــوز ألمـــني املظـــامل أن ٢٠١٤( ٢١٦١مـــن القـــرار  ٦٢عمـــال بـــالفقرة   ‘٢’  
يطلب أيضـا، مبوافقـة مقـدم طلـب الشـطب مـن القائمـة، أن تنظـر اللجنـة يف          
إمكانية منح إعفاءات مـن جتميـد األصـول لغـرض وحيـد هـو السـماح ملقـدم         
الطلــب بتغطيــة نفقــات الســفر والســفر إىل دولــة أخــرى حــىت يتســىن ألمــني    

عه، وذلك يف احلاالت اليت يتعذر فيها على أمني املظـامل  املظامل إجراء مقابلة م
    ؛إجراء مقابلة مع مقدم الطلب يف دولة إقامته

الـيت  مـن املبـادئ التوجيهيـة للجنـة      ١١يف الفـرع   اتترد اإلجراءات املتعلقة باإلعفاءو  - ٧
ــا    ــالع عليهـــــــ ــن االطـــــــ ــايف موقعميكـــــــ ــبكي هـــــــ ــايل:  ، الشـــــــ ــرابط التـــــــ ــى الـــــــ  علـــــــ

http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/pdf/1267_guidelines_arabic.pdf    
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ــة توجيهــا إضــافيا بشــأن هــذه النقطــة يف صــحيفة وقــائع ميكــن             ــد أتاحــت اللجن وق
 علـــــــــى الـــــــــرابط التـــــــــايل:   ،يف املوقـــــــــع الشـــــــــبكي للجنـــــــــة   عليهـــــــــا االطـــــــــالع

http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/fact_sheet_assets_freeze.shtml.  

السـماح  ال جيـوز   ،)٢٠١٤( ٢١٦١مـن القـرار    ٦تأكيده يف الفقـرة   متوعلى حنو ما   - ٨
ألموال وغريها من األصـول املاليـة أو املـوارد االقتصـادية املتصـلة بسـفر       بأي استعمال مقترح ل

فرد مدرج امسه يف القائمة، مبا يف ذلك ما يتم حتمله من تكاليف فيما خيـتص بالنقـل واإلقامـة،    
  جراءات اإلعفاء احملددة أعاله.إال وفقا إل

  
  ‘‘جتميد’’تعريف مصطلح 

هـذه  منع اسـتخدام  يشمل األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى  جتميد  - ٩
ليهـا،  إ وصـول األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية أو حتويرها أو نقلها أو حتويلـها أو ال 

  ).٢٠١٤( ٢١٦١يف القرار احملددة الواردة ما مل يسمح بذلك مبقتضى إجراءات اإلعفاء 

املوارد االقتصادية أيضا منع استخدامها للحصول علـى أمـوال أو سـلع     جتميدويشمل   - ١٠
تلـك  ذلك، على سـبيل املثـال ال احلصـر، ببيـع      كأن يكونأو خدمات بأي طريقة من الطرق، 

  ارها أو رهنها.أو إجياملوارد 

يتـــوىل مــن  كــل  لاملصــادرة أو نقــل امللكيــة. وينبغــي      ‘‘جتميــد ’’ وال يعــين مصــطلح    - ١١
لدولـة أن يبـذل   بعـة ل اتص أو هيئـات  اشـخ مـن أ األصـول امـدة   عن النظم املتعلقـة ب سؤولية امل

معقولــة للقيــام بــذلك بطريقــة ال تــؤدي إىل تبديــدها بشــكل ال مــربر لــه، شـــريطة           جهــوداً 
ــات          أال ــراد واجلماع ــع األف ــد، أي من ــراءات التجمي ــن إج ــام م ــع القصــد الع ــك م ــارض ذل يتع

الوســـائل املاليـــة ات املدرجـــة أمســـاؤهم يف القائمـــة مـــن احلصـــول علـــى واملؤسســـات والكيانـــ
  اإلرهاب.  لدعم

طرف مدرج امسه يف القائمة مالكـا لألمـوال أو األصـول    ويف احلاالت اليت يكون فيها   - ١٢
ويكون ألشـخاص غـري مدرجـة أمسـاؤهم     أو متصرفا فيها، وارد االقتصادية األخرى املالية أو امل

 مني، يقتصـر ، كأن يكونـوا شـركاء يف امللكيـة أو مسـتخد    القائمة حصص فيها قابلة للفصليف 
. أو يتصـرف فيهـا   املـدرج امسـه يف القائمـة   ميلكها الطرف  يتلى احلصة من األصل الع دميالتج

الطـرف املـدرج امسـه يف القائمـة مـن      منـع  لدول األعضـاء أن تكفـل   لي ويف هذه احلاالت، ينبغ
استخدام حصـته يف األصـل، علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر، بوسـائل منـها إصـدار تعليمـات            

، ماليــة أو غريهــا، قــد تجــىن مــن األصــل. وإذا كــان طــرف مــدرج امســه يف  فوائــدتتعلــق بــأي 
فصـل  فيـه وتعـذر    يتصـرفان القائمة وطـرف غـري مـدرج امسـه يف القائمـة ميلكـان معـا أصـال أو         
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فيها الطرف غري املدرج امسه يف القائمة، ينبغي إخضـاع األصـل    يتصرفاليت ميلكها أو  احلصة
  بأكمله للتجميد.

فيه جزئيا أو كليا طـرف مـدرج    يتصرفت اليت يستمر فيها أصل ميلكه أو ويف احلاال  - ١٣
لـدول األعضـاء   ل، مثال يف شكل أربـاح أسـهم أو فوائـد، ينبغـي     أرباح توليدامسه يف القائمة يف 

  أيضا. األرباحأن تكفل جتميد اجلزء ذي الصلة من تلك 
  

  اإلضافات إىل احلسابات امدة

ــالفقرة    - ١٤ ــال بـ ــن ال ٨عمـ ــرار مـ ــد   ٢٠١٤( ٢١٦١قـ ــاء أن تقيـ ــدول األعضـ ــوز للـ )، جيـ
مدفوعات دائنة يف احلسابات امدة لفائدة األطراف املدرجة أمساؤهـا يف القائمـة، شـريطة أن    

  املبالغ اإلضافية خاضعة لتجميد األصول أيضا. كونت
  

  إلغاء جتميد األصول

أصــول جمــدت نتيجــة ، تصــبح أي اجلــزاءات اللجنــة أي اســم مــن قائمــة شــطبتإذا   - ١٥
 ٥٧د هـو اإلدراج يف القائمـة غـري خاضـعة لتجميـد األصـول. لكـن، وفقـا للفقـرة          يلسبب وح

)، يتطلــب إلغــاء جتميــد أي أصــول جمــدت نتيجــة إدراج أســامة   ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار 
الدن يف القائمة موافقة مسبقة من اللجنـة. ويشـترط أن يتضـمن الطلـب املقـدم مـن الـدول         بن

ل، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، إىل فـرد      تأكيدات إىل اللجنة بأن األصول لـن تحـو   األعضاء
يف القائمـة، ولـن تسـتخدم بطريقـة أخـرى يف       ة أو مؤسسة أو كيـان مدرجـة أمسـاؤهم   أو مجاع

ــرار       ــك متشــيا مــع الق ــراض إرهابيــة، وذل ــاء جتميــد هــذه    جيــوز). وال ٢٠٠١( ١٣٧٣أغ إلغ
اللجنـة يف غضـون ثالثـني يومـا مـن      مـن أعضـاء   عضـو  أي اض األصول إال يف حالـة عـدم اعتـر   

  تسلم الطلب.
  

  ‘‘األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى’’تعريف 

)، يسـري جتميـد األصـول    ٢٠١٤( ٢١٦١من القـرار   ٥على النحو املؤكد يف الفقرة   - ١٦
ك، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر،     املـوارد املاليـة واالقتصـادية جبميـع أشـكاهلا، مبـا يف ذلـ       ’’ على

املوارد املستخدمة يف توفري خدمات استضافة املواقع على شبكة اإلنترنت أو ما يتصـل ـا مـن    
ــدة، وغــريه مــن املــدرجني         قائمــة اجلــزاءات   يفخــدمات، الــيت تســتغل يف دعــم تنظــيم القاع

  ‘‘.كياناتاملفروضة على ذلك التنظيم من األفراد أو اجلماعات أو املؤسسات أو ال

علـى أـا تشـمل،     واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى      األموالفهم وينبغي   - ١٧
  :  ، ما يليعلى سبيل املثال ال احلصر
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واحلـواالت  ، املصـرفية النقدية، والشيكات، واملطالبات بـاألموال، واحلـواالت     (أ)  
قبيــل العمــالت اإللكترونيـــة   الــدفع باإلنترنــت مـــن   الربيديــة، والصــكوك حلامليهـــا، وأدوات   

 وأدوات الدفع األخرى؛

 ،الودائع لدى املؤسسـات املاليـة أو غريهـا مـن الكيانـات وأرصـدة احلسـابات         (ب)  
ت الودائـــع الثابتـــة أو الودائـــع    حســـابا  ‘١’مبـــا يف ذلـــك، علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر:       

أرصدة تداول األسهم لدى البنوك أو شركات السمسرة أو غريهـا مـن حسـابات     ‘٢’ ألجل،
 تداول االستثمارات؛

الديون والتزامات خدمتها، مبا يف ذلك ديون التوريـد، واحلسـابات املسـتحقة      )ج(  
طالبـات بـاألموال املسـتحقة علـى     القبض األخرى، واألوراق املستحقة القـبض، وغريهـا مـن امل   

  غري؛ال

مقاولــة ذاتيــة أو يف شــركة  املاليــة األخــرى يف املــال الســهمي واحلصــص رأس  )(د  
  أشخاص؛

 أســواق األســهماألوراق املاليــة املتداولــة بــني الشــركاء حصــرا أو املتداولــة يف   )ـ(ه  
ــة، والســندات        ــك األســهم واحلصــص، وشــهادات األوراق املالي ــا يف ذل ــديون، مب وصــكوك ال

ألجـل، وسـندات االكتتـاب، والسـندات بـدون ضـمان،       الطويلة األجل، والسندات املتوسطة ا
  وعقود املشتقات املالية؛

أو اإليرادات األخرى على األصـول أو الـيت تشـكل    األسهم  أرباحأو الفوائد  )(و  
  ازديادا يف قيمتها أو اليت تنتج عنها؛

االئتمــان، واحلــق يف التعــويض، والضــمانات، وســندات ضــمان حســن األداء    (ز)  
  االلتزامات املالية؛غريها من   أو

الشحن، وسـندات البيـع؛ والسـندات املسـتحقة      خطابات االعتماد، وسندات  )(ح  
ليـة وأي مـن صـكوك    يف األموال أو املوارد املا القبض والوثائق األخرى اليت تثبت ملكية حصة

  متويل الصادرات؛

  التأمني وإعادة التأمني.  (ط)  

ســواء علــى أــا تشــمل األصــول مــن أي نــوع،   املــوارد االقتصــادية تفهــموينبغــي أن   - ١٨
كانت ملموسة أو غري ملموسة، قابلة للنقل أو غري قابلـة لـه، فعليـة أو حمتملـة، إذا كانـت مـن       

  من قبيل ما يلي:النوع الذي ميكن استخدامه للحصول على أموال أو سلع أو خدمات 
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 باين أو غريها من أنواع العقار؛األراضي وامل  (أ)  

والرباجميــــات احلاســــوبية، واألدوات،  ،املعــــدات، مبــــا يف ذلــــك احلواســــيب  (ب)  
 واألجهزة؛

  لثابتة، واملواد الثابتة األخرى؛أثاث املكاتب، والتركيبات والتجهيزات ا  (ج)  

  السفن، والطائرات، واملركبات؛  (د)  

  خمزونات السلع؛  (هـ)  

 ،الكرميـة، أو اـوهرات   األعمال الفنيـة، أو املمتلكـات الثقافيـة، أو األحجـار      (و)  
  أو الذهب؛

  السلع األساسية، مبا يف ذلك النفط واملعادن واألخشاب؛  (ز)  

األسلحة وما يتصل ا من عتاد، مبا يف ذلـك مجيـع األصـناف الـوارد ذكرهـا        (ح)  
  )؛٢٠١٤( ٢١٦١(ج) من القرار  ١يف حظر توريد األسلحة يف الفقرة 

ــزة املتفجــرة         (ط)   ــيت ميكــن اســتخدامها لتصــنيع األجه ــات ال ــواد اخلــام واملكون امل
التقليدية، مبا يف ذلـك، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، املكونـات        غرياليدوية الصنع أو األسلحة 

  والسموم؛التفجري  وفتائلالكيميائية 

مسـاء  ، والعالمـات التجاريـة، وحقـوق التـأليف والنشـر، واأل     االختراعبراءات   )ي(  
  وغري ذلك من أشكال امللكية الفكرية؛ ،التجارية، واالمتيازات، والشهرة التجارية

  خدمات استضافة املواقع على اإلنترنت أو ما يتصل ا من خدمات؛  )ك(  

  أخرى. أصولأي   )ل(  
  

األموال املتأتية من ممتلكات تعود ملكيتـها أو يعـود الـتحكم فيهـا، بصـورة مباشـرة أو غـري        
  إليهم أو إىل أشخاص يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم   مباشرة،

املــوارد  وأاألصــول املاليــة  وأالطــرف املــدرج امســه يف القائمــة ال حيــوز دائمــا األمــوال   - ١٩
الطـرف  ذلـك  ؛ بـل قـد حيوزهـا أشـخاص آخـرون ينوبـون عـن        لفائدتهاالقتصادية املتاحة له أو 

بتوجيـه منـه. ويف هـذه احلالـة جيـب أن تكفـل الـدول األعضـاء إخضـاع أي          فيهـا  يتصرفون  أو
للتجميـد أيضـا. ولـدى حتديـد تلـك       املمتلكـات قابلـة للتـداول تنشـأ عـن هـذه       فوائـد أموال أو 
تكون املمتلكـات الـيت ميلكهـا     تبه الدول األعضاء إىل احتمال أال، ينبغي أن تنوالفوائداألموال 

ج امسه يف القائمة، بصورة غري مباشرة، ظاهرة علـى الفـور، وأن   فيها الطرف املدر يتصرفأو 
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فيهـا   التصـرف ترتيبات متكنـه مـن ملكيـة ممتلكـات أو     قد يتخذ القائمة يف الطرف املدرج امسه 
 حصته فيها.بطريقة غري مباشرة حبيث خيفي 

  
أخـرى  كفالة عدم إتاحـة تلـك األمـوال أو أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية         

ــا أو أي         ــق رعاياه ــن طري لصــاحل هــؤالء األشــخاص، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، ع
  أشخاص موجودين يف أراضيها

جيب على الدول األعضـاء أن تكفـل أال يتـيح رعاياهـا أو أي أشـخاص موجـودين يف         - ٢٠
 أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية لفائـدة       ةأراضيها (بصرف النظر عن جنسـيتهم) أيـ  

الطـرف   دامطرف مدرج امسـه يف القائمـة، سـواء بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، وذلـك مـا          
  املعين خاضعا لتدابري اجلزاءات.

األخــرى املـوارد االقتصـادية    وأاألصـول املاليـة    وأوينطبـق هـذا االلتـزام علـى األمـوال        - ٢١
بوصـفها موجهـة إىل    احملددة (من القطـاع اخلـاص أو مـن سـلطات إقليميـة أو وطنيـة أو حمليـة)       

طرف مدرج امسه يف القائمة أو جمموعة له أو مفيدة له بأي شـكل آخـر. وحيظـر هـذا االلتـزام      
نقــل هــذه األصــول يف أي وقــت أمكــن فيــه حتديــدها بوصــفها تعــود لطــرف مــدرج امســه            

  القائمة. يف

 ةقــريف هــذا الســياق، ينبغــي أن تــدرك الــدول األعضــاء أن جملــس األمــن أكــد يف الف و  - ٢٢
ــرار   ٧ ــن القـ ــرة) و٢٠١٤( ٢١٦١مـ ــرار   ١٧ الفقـ ــن القـ ــيات ٢٠١٤( ٢١٧٠مـ ) أن مقتضـ

 ة) تســري أيضــا علــى مــدفوعات الفديــة إىل املدرجــ٢٠١٤( ٢١٦١(أ) مــن القــرار  ١الفقــرة 
ــاؤهم  ــات       يفأمسـ ــراد أو اجلماعـ ــن األفـ ــدة مـ ــيم القاعـ ــى تنظـ ــة علـ ــزاءات املفروضـ ــة اجلـ قائمـ

النظر عن كيفية دفع الفديـة أو مـن يـدفعها. ومبوجـب هـذا      املؤسسات أو الكيانات، بغض  أو
الـدول  تشـجع  املقتضى، ينبغي بالتايل حظر دفع الفدية إىل أي طرف مدرج امسه يف القائمـة. و 

وشركات التـأمني واجلهـات    املصارفال سيما ولى التعاون مع القطاع املايل، عاألعضاء بقوة 
  .فعاليةب املعنية األخرى، على تنفيذ هذا املقتضى

ــه الرئاســي (    - ٢٣ متوز/يوليــه  ٢٨املــؤرخ  ،)S/PRST/2014/14ويــذكِّر جملــس األمــن يف بيان
ــدول  ٢٠١٤ ــع ال ــة عــدم مشــاركة رعاياهــا وأي أشــخاص     األعضــاء ، مجي ــة بكفال ــا ملزم بأ

دولـة اإلسـالمية يف العـراق    الماليـة مـع تنظـيم    أي معامالت جتارية أو  موجودين يف أراضيها يف
ــام ــراق        والشـ ــدة يف العـ ــيم القاعـ ــم تنظـ ــا باسـ ــة أيضـ ــا معروفـ ــى أـ ــة علـ ــة يف القائمـ (املدرجـ

)QE.J.115.04  ــة النصــرة ــة      ا()) وجبه ــة أيضــا باســم جبه ــا معروف ــى أ ــة عل ملدرجــة يف القائم
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باشـــــر أو غـــــري )) أو لفائـــــدما، ســـــواء بشـــــكل مQE.A.137.14النصـــــرة ألهـــــل الشـــــام (
  “.وعلى األخص فيما يتعلق بالنفط يف سورية والعراق’’مباشر، 

 ٢١٧٠مــن القــرار  ١٤و  ١٣تني الحــظ جملــس األمــن مــع القلــق كــذلك يف الفقــر  و  - ٢٤
حقـول الـنفط واهلياكـل األساسـية املتصـلة ـا الواقعـة حتـت         ’’اإليرادات املتأتيـة مـن   ) ٢٠١٤(

العـراق والشـام وجبهـة النصـرة وسـائر األفـراد واجلماعـات        سيطرة تنظيم الدولة اإلسـالمية يف  
مباشرة أي أعمـال جتاريـة علـى حنـو     ’’ وأدان‘‘ واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة

مباشر أو غري مباشر مبشاركة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصـرة وسـائر   
وكـرر الـس التأكيـد    ‘‘. نات املرتبطـة بتنظـيم القاعـدة   األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيا

ــك األعمــال ميكــن أن     ــى أن مباشــرة تل ــ ادعمــتشــكل عل ــات  امالي ــا لنظــام  للكيان ــة وفق املعين
  .)٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ القرارينعن  اجلزاءات املنبثق

ــن أيضــا يف الفقــرة      - ٢٥ ــس األم ــرار   ١٥وشــدد جمل ــن الق ــة  ٢٠١٤( ٢١٧٠م ــى أمهي ) عل
امتثال مجيع الدول األعضاء اللتزامها بكفالة عدم قيام رعاياها واألشـخاص املوجـودين داخـل    

قائمة اجلزاءات املفروضـة علـى    اؤهم يفأراضيها بتقدمي تربعات للكيانات واألفراد املدرجة أمس
  أو بتوجيه منها. احملددةيم القاعدة أو ملن يعملون باسم الكيانات تنظ

  
  لتجميد األصولع الوقائي بالطا

تتسـم  تـدابري جتميـد األصـول    ) جمـددا أن  ٢٠١٤( ٢١٦١من القرار  ٣١الفقرة  تؤكد  - ٢٦
  طابع وقائي وال تعتمد على معايري جنائية حمددة مبوجب القانون الوطين.ب

  
  تعميم قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة على نطاق واسع

تعميم قائمـة اجلـزاءات املفروضـة    هي معظم الدول األعضاء  لدى الشائعةاملمارسة إن   - ٢٧
بقواعـد بيانـات عمالئهـا.     حـىت تتـوىل مضـاهاا   التجاريـة   املصـارف على تنظيم القاعـدة علـى   

ينبغـي أن ينفـذوا   دول األعضاء أن تدرك أن مجيع األشخاص الطبيعـيني واالعتبـاريني   لوينبغي ل
 ١٣التجاريـة. ومـن مث فـإن الفقـرة      املصـارف وأن األمر ال يقتصر علـى   ،تدابري جتميد األصول

تعمـيم قائمـة اجلـزاءات     التشـجيع علـى  ) حتث الدول األعضاء على ٢٠١٤( ٢١٦١من القرار 
وعمـوم اجلمهـور لضـمان     ،على أوسع نطـاق علـى الوكـاالت احملليـة املعنيـة، والقطـاع اخلـاص       

ــر    ــا تشــجع الفق ــدابري. كم ــذ الت ــة تنفي ــة     ١٣ة فعالي ــا املعني ــى حــث إدارا ــدول األعضــاء عل ال
مــن أنــواع التســجيل املتعلقــة بالقطــاعني العــام   ذلــك غــري ببتســجيل الشــركات واملمتلكــات و 

للتأكد من عـدم احتوائهـا    املوجودة لديهابيانات الواخلاص، على القيام بانتظام بفحص قواعد 
  لقاعدة.قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم ا يفأمساء مدرجة 
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  معايري فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

) مجيــع ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ١١و  ١٠حــث جملــس األمــن بقــوة يف الفقــرتني   - ٢٨
الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ املعــايري الدوليــة الشــاملة اســدة يف التوصــيات األربعــني املنقحــة   

ليـة واملتعلقـة مبكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل       الصادرة عـن فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املا     
املتعلقـــة بـــاجلزاءات املاليـــة احملـــددة األهـــداف  ٦، وال ســـيما التوصـــية )١(اإلرهـــاب واالنتشـــار

 ٦وعلـى أن تطبـق عناصـر املـذكرة التفسـريية للتوصـية        ،واملتعلقة باإلرهاب ومتويل اإلرهـابيني 
الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، وأن تراعـي مـا يتصـل بـذلك مـن ممارسـات       

احملــددة األهــداف واملتعلقــة باإلرهــاب ومتويــل   املاليــة فضــلى مــن أجــل فعاليــة تنفيــذ اجلــزاءات 
  .)٢(اإلرهابيني

  
املسـتعملة يف حتويـل   البديلة /غري الرمسيةات غري الرحبية، والنظم منع إساءة استخدام املنظم

  األموال، واحلركة العينية للعمالت عرب احلدود  

البديلـة  غـري الرمسية/ درك أن املنظمات غري الرحبيـة، والـنظم   تلدول األعضاء أن لينبغي   - ٢٩
ــة للعمــالت عــرب احلــدود     ــل األمــوال، واحلركــة العيني إلســاءة قــد تتعــرض   ،املســتعملة يف حتوي

لــى وضــع عالــدول األعضــاء بقــوة وتشــجع . أو لصــاحلهم مــن جانــب اإلرهــابيني االســتخدام
ملنــع إســاءة اســتخدام هــذه الوســائل مــع ضــمان عــدم إعاقــة ممارســة األعمــال   الالزمــة تــدابري ال

مـن القـرار    ١٢مجلـس األمـن يطلـب يف الفقـرة     فالتجارية املشروعة من خالل هذه القنـوات.  
أن تتحرك بقوة وحزم من أجل وقف تـدفقات األمـوال    األعضاء ) إىل الدول٢٠١٤( ٢١٦١

قائمـة   يفأمسـاؤهم   ةواألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى إىل األفراد والكيانات املدرجـ 
(أ)، مــع مراعــاة   ١اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، حســب املطلــوب يف الفقــرة        

، واملعـايري الدوليـة   فرقة العمل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة   هذا الصدد عن التوصيات الصادرة يف 
البديلـة املسـتعملة يف   غـري الرمسية/ املوضوعة ملنع إساءة استخدام املنظمـات غـري الرحبيـة والـنظم     

__________ 

التوصيات األربعون الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واملتعلقة مبكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل       )١(  
ت املاليــة، علــى الــرابط التــايل: اإلرهــاب واالنتشــار متاحــة علــى املوقــع الشــبكي لفرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءا

http://www.fatf-gafi.org/..  
املمارسات الدولية ’’، عممت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املنشور املعنون ٢٠١٣يف حزيران/يونيه   )٢(  

 International)‘‘ (٦املالية احملددة األهداف واملتعلقة باإلرهاب ومتويل اإلرهابيني (التوصية  الفضلى: اجلزاءات

Best Practices: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing 

(Recommendation 6) :وهو متاح على الرابط التايل .(  
   http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/bpp-finsanctions-tf-r6.html  
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حتويل األموال واحلركة العينية للعمالت عرب احلدود، والعمل يف الوقت ذاتـه علـى ختفيـف أثـر     
  .  اليت تتم عرب هذه الوسائل شطة املشروعةاألنذلك على 

  
  تسمية جهات االتصال الوطنية

) مجيــع الــدول األعضــاء علــى تســمية ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ٢٢تشــجع الفقــرة   - ٣٠
جهات االتصال الوطنية املسؤولة عن االتصال مـع اللجنـة وفريـق الرصـد بشـأن القضـايا ذات       

  من القرار نفسه. ١املبينة يف الفقرة الصلة بتنفيذ التدابري التقييدية 

 


