
 

16-22603 (A) 

 

  

  في قائمة الجزاءات أسماء الجماعاتاالستمارة الموحدة إلدراج 
  تنظيم القاعدةو  تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)المفروضة على 

إلتاحـة  حتديـد هويـة اجلماعـة بصـورة دقيقـة وقاطعـة. يرجـى تـرك اخلانـات الـيت ال تتـوفر بشـأا معلومـات يطلب إىل الدول األعضـاء أن تقـدم املعلومـات التاليـة 
يــد اإللكــرتوين خاليــة. وللحصــول علــى املزيــد مــن املعلومــات أو املســاعدة يف مــلء االســتمارة، يرجــى االتصــال بفريــق الــدعم التحليلــي ورصــد اجلــزاءات عــرب الرب 

1267MT@un.org :2315-367-917، اهلاتف.  

  المعلومات الرئيسية المتعلقة بتحديد الهوية    - ألف -أوال 

  االسم الكامل
(وهو االسم الرئيسي للجماعة اليت سـتدرج يف 

  القائمة)

  (باحلروف الالتينية)

 الالتينية)احلروف بالكتابة كن ت(إن مل  بالحروف األصلية

  (العربية، الصينية، الروسية، مثال): الحروفيرجى اإلشارة إىل 

(يرجــــى بيــــان نــــوع احلــــروف، علــــى ســــبيل املثــــال، العربيــــة، الصــــينية،  االســــم الكامــــل بــــالحروف األخــــرى
  الروسية):

  (باحلروف الالتينية)    (إن وجد) االسم المختصر

  (إن مل يكن باحلروف الالتينية): االسم بالحروف األصلية

 (مثال، العربية، الصينية، الروسية): الحروف ترجى اإلشارة إلى نوع

  (ترجى اإلشارة إىل نوع احلروف، مثال، العربية، الصينية، الروسية): االسم بالحروف األخرى

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد):  التأسيس

  التقومي:         السنة:               الشهر:               اليوم: 

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد):  مناطق العمليات

  التقومي:           الشهر/السنة):   -اإلطار الزمين (الشهر/السنة 

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد):

  التقومي:           الشهر/السنة):   -اإلطار الزمين (الشهر/السنة 

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد):

  التقومي:           الشهر/السنة):   -اإلطار الزمين (الشهر/السنة 

  (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد): ةن احلالييو االعن  (إن وجدت) العناوين
  التواريخ:

  (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد): السابقةن يو االعن
  التواريخ:
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  األسماء المعروفة سابقا/األسماء األخرى المعروفة/األسماء المستعارة  باء - أوال
  يرجى ترك الخانات التي ال تتوفر بشأنها معلومات خالية.      

  اآلخر المعروفاالسم 
  سابقا) ة(مبا يف ذلك األمساء املعروف

  (باحلروف الالتينية)
 الالتينية)احلروف (إن مل يكن ب بالحروف األصلية

  :(مثال: العربية، الصينية، الروسية)اإلشارة إلى نوع الحروف األخرى يرجى 
  ):وجدت(إن  خرىاألحروف ال

  عروف سابقااملسم تباين اال □تباين التهجئة  □تباين االسم  □  نوع االسم اآلخر المعروف به
  :معلومات أخرى، يرجى توضيحها □

  االسم المختصر
  )إن وجد(

  احلروف الالتينية)ب(
  (إن مل يكن باحلروف الالتينية): بالحروف األصلية

  (مثال، العربية، الصينية، الروسية): يرجى اإلشارة إلى نوع الحروف األخرى
  (إن وجدت): الكتابة بالحروف األخرى

بهـــــــذا  المعلومـــــــات األخـــــــرى ذات الصـــــــلة
  االسم اآلخر المعروف

  

  المعروفاالسم اآلخر 
  سابقا) ة(مبا يف ذلك األمساء املعروف

  (باحلروف الالتينية)
  ):الالتينيةاحلروف مل يكن ب(إن  حروف األصليةالب

  (مثال: العربية، الصينية، الروسية):اإلشارة إلى الحروف يرجى 
  ):وجدت(إن  خرىاألحروف الب

  عروف سابقااملسم تباين اال □تباين التهجئة  □تباين االسم  □  اآلخر المعروف بهنوع االسم 
  :معلومات أخرى، يرجى توضيحها □

  االسم المختصر
  إن وجد

  (باحلروف الالتينية)
  ):إن مل يكن باحلروف الالتينية(بالحروف األصلية 

  (العربية، الصينية، الروسية، مثال): يرجى اإلشارة إلى الحروف
  (إن وجدت): الكتابة بالحروف األخرى  

المعلومـــــــات األخـــــــرى ذات الصـــــــلة بهـــــــذا 
  االسم اآلخر المعروف

  

  المعروفاالسم اآلخر   
  سابقا) ة(مبا يف ذلك األمساء املعروف

  (باحلروف الالتينية)
  ):الالتينيةاحلروف مل يكن ب(إن  حروف األصليةالب

  العربية، الصينية، الروسية):(مثال: اإلشارة إلى الحروف يرجى 
  ):وجدت(إن  خرىاألحروف الب

  عروف سابقااملسم تباين اال □تباين التهجئة  □تباين االسم  □  نوع االسم اآلخر المعروف به
  :معلومات أخرى، يرجى توضيحها □

  االسم المختصر
  إن وجد

  (باحلروف الالتينية)
  ):الالتينيةإن مل يكن باحلروف (بالحروف األصلية 

  (العربية، الصينية، الروسية، مثال): يرجى اإلشارة إلى الحروف
  (إن وجدت): الكتابة بالحروف األخرى  

المعلومـــــــات األخـــــــرى ذات الصـــــــلة بهـــــــذا 
  االسم اآلخر المعروف
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  المؤسسون والقادة والشخصيات الرئيسية األخرى  جيم - أوال

  بشأنها معلومات خالية.يرجى ترك الخانات التي ال تتوفر       

  المؤسس، أو القائد، أو جهة االرتباط أو غير ذلك من الشخصيات الرئيسية  

  (الرقم املرجعي الدائم إذا كان االسم مدرجا يف القائمة)  الرقم المرجعي الدائم

  (باحلروف الالتينية)  االسم الكامل

 الالتينية)احلروف (إن مل يكن ب بالحروف األصلية

  :(مثال: العربية، الصينية، الروسية)اإلشارة إلى الحروف يرجى 

  ):وجدت(إن  خرىاألحروف بال

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد):  بيانات الميالد

  التقومي:         السنة:               الشهر:               اليوم: 

املواطنــــــة (احلاليــــــة والســــــابقة، مــــــع  الجنســــــية،
املــــــنح أو اإللغــــــاء أو اإلبطــــــال  إضــــــافة تــــــواريخ

  السحب، إذا كانت معروفة)  أو

  

    دول اإلقامة

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد) والتاريخ (اليوم، الشهر، التقومي):  العنوان أو الموقع (الحالي والسابق)

  الوثائق)  (بيان اجلنسية، ونوع الوثيقة، ومكان اإلصدار، وتاريخ اإلصدار، ومكان وتاريخ الوالدة حسب  السفربطاقة الهوية ووثيقة 

  (ذكر/أنثى، األصول القبلية/العرقية، والتفاصيل األخرى)  األوصاف الجسدية

بياـا)، ونـوع األمسـاء األخـرى املعروفـة (تشمل األمساء املستعارة باحلروف األصـلية/احلروف األخـرى (يرجـى   األسماء األخرى المعروفة
(اجليــدة أو املنخفضــة النوعيــة)، وبيانــات املــيالد، واجلنســية حتــت كــل واحــد مــن األمســاء األخــرى املعروفــة ، 

  وأي معلومات إضافية)

    أي معلومات أخرى ذات صلة
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  المؤسس، أو القائد، أو جهة االرتباط أو غير ذلك من الشخصيات الرئيسية  

  (الرقم املرجعي الدائم إذا كان االسم مدرجا يف القائمة)  الرقم المرجعي الدائم

  (باحلروف الالتينية)  االسم الكامل

 الالتينية)احلروف (إن مل يكن ب بالحروف األصلية

  :(مثال: العربية، الصينية، الروسية)اإلشارة إلى الحروف يرجى 

  ):وجدت(إن  خرىاألحروف بال

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد):  الميالدبيانات 

  التقومي:         السنة:               الشهر:               اليوم: 

املواطنــــــة (احلاليــــــة والســــــابقة، مــــــع  الجنســــــية،
املــــــنح أو اإللغــــــاء أو اإلبطــــــال  إضــــــافة تــــــواريخ

  السحب، إذا كانت معروفة)  أو

  

    دول اإلقامة

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد) والتاريخ (اليوم، الشهر، التقومي):  (الحالي والسابق)العنوان أو الموقع 

  الوثائق)  (بيان اجلنسية، ونوع الوثيقة، ومكان اإلصدار، وتاريخ اإلصدار، ومكان وتاريخ الوالدة حسب  بطاقة الهوية ووثيقة السفر

  (ذكر/أنثى، األصول القبلية/العرقية، والتفاصيل األخرى)  األوصاف الجسدية

(تشمل األمساء املستعارة باحلروف األصـلية/احلروف األخـرى (يرجـى بياـا)، ونـوع األمسـاء األخـرى املعروفـة   األسماء األخرى المعروفة
األخــرى املعروفـــة، (اجليــدة أو املنخفضــة النوعيــة)، وبيانـــات املــيالد، واجلنســية حتـــت كــل واحــد مـــن األمســاء 

  وأي معلومات إضافية)

    أي معلومات أخرى ذات صلة
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  المؤسس، أو القائد، أو جهة االرتباط أو غير ذلك من الشخصيات الرئيسية  

  (الرقم املرجعي الدائم إذا كان االسم مدرجا يف القائمة)  الرقم المرجعي الدائم

  (باحلروف الالتينية)  االسم الكامل

 الالتينية)احلروف (إن مل يكن ب األصلية بالحروف

  :(مثال: العربية، الصينية، الروسية)اإلشارة إلى الحروف يرجى 

  ):وجدت(إن  خرىاألحروف بال

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد):  بيانات الميالد

  التقومي:         السنة:               الشهر:               اليوم: 

املواطنــــــة (احلاليــــــة والســــــابقة، مــــــع  الجنســــــية،
املــــــنح أو اإللغــــــاء أو اإلبطــــــال  إضــــــافة تــــــواريخ

  السحب، إذا كانت معروفة)  أو

  

    دول اإلقامة

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد) والتاريخ (اليوم، الشهر، التقومي):  )احلايل والسابقالعنوان أو الموقع (

  الوثائق)  (بيان اجلنسية، ونوع الوثيقة، ومكان اإلصدار، وتاريخ اإلصدار، ومكان وتاريخ الوالدة حسب  بطاقة الهوية ووثيقة السفر

  (ذكر/أنثى، األصول القبلية/العرقية، والتفاصيل األخرى)  األوصاف الجسدية

األصـلية/احلروف األخـرى (يرجـى بياـا)، ونـوع األمسـاء األخـرى املعروفـة (تشمل األمساء املستعارة باحلروف   األسماء األخرى المعروفة
(اجليــدة أو املنخفضــة النوعيــة)، وبيانــات املــيالد، واجلنســية حتــت كــل واحــد مــن األمســاء األخــرى املعروفــة ، 

  وأي معلومات إضافية)

    أي معلومات أخرى ذات صلة
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  والكيانات والمؤسسات المرتبطة والمنتسبةالروابط التنظيمية، والجماعات   دال - أوال

  خالية.يرجى وصف جميع المنظمات الفرعية، والتابعة، والمنظمة األم و/أو المنظمات الشقيقة. يرجى ترك الخانات التي ال تتوفر بشأنها معلومات       

  الجماعات والكيانات والمؤسسات المرتبطة والمنتسبة

  املرجعي الدائم إذا كان االسم مدرجا يف القائمة)(الرقم   الرقم المرجعي الدائم

  (باحلروف الالتينية)  االسم الكامل

 الالتينية)احلروف (إن مل يكن ب بالحروف األصلية

  :(مثال: العربية، الصينية، الروسية)اإلشارة إلى الحروف يرجى 

  ):وجدت(إن  خرىاألحروف بال

  البيانات المتعلقة بالتأسيس
  عند االقتضاء)(متعددة، 

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد) والتاريخ (اليوم، الشهر، التقومي):

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد) والتاريخ (اليوم، الشهر، التقومي):  (احلايل والسابق) العنوان أو الموقع

  مصادر التمويل الرئيسية)(األصول املعروفة،   المعلومات المالية

(تشمل األمساء املستعارة باحلروف األصـلية/احلروف األخـرى (يرجـى بياـا)، ونـوع األمسـاء األخـرى املعروفـة   األسماء األخرى المعروفة
نــات املــيالد، واجلنســية حتــت كــل واحــد مــن األمســاء األخــرى املعروفــة ، ا(اجليــدة أو املنخفضــة النوعيــة)، وبي

  إضافية)وأي معلومات 

    أي معلومات أخرى ذات صلة
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  الجماعات والكيانات والمؤسسات المرتبطة والمنتسبة

  (الرقم املرجعي الدائم إذا كان االسم مدرجا يف القائمة)  الرقم المرجعي الدائم

  (باحلروف الالتينية)  االسم الكامل

 الالتينية)احلروف (إن مل يكن ب بالحروف األصلية

  :(مثال: العربية، الصينية، الروسية)اإلشارة إلى الحروف يرجى 

  ):وجدت(إن  خرىاألحروف بال

  البيانات المتعلقة بالتأسيس
  (متعددة، عند االقتضاء)

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد) والتاريخ (اليوم، الشهر، التقومي):

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد) والتاريخ (اليوم، الشهر، التقومي):  (احلايل والسابق) العنوان أو الموقع

  (األصول املعروفة، مصادر التمويل الرئيسية)  المعلومات المالية

األخـرى املعروفـة (تشمل األمساء املستعارة باحلروف األصـلية/احلروف األخـرى (يرجـى بياـا)، ونـوع األمسـاء   األسماء األخرى المعروفة
نــات املــيالد، واجلنســية حتــت كــل واحــد مــن األمســاء األخــرى املعروفــة ، ا(اجليــدة أو املنخفضــة النوعيــة)، وبي

  وأي معلومات إضافية)

    أي معلومات أخرى ذات صلة
      

  الجماعات والكيانات والمؤسسات المرتبطة والمنتسبة

  إذا كان االسم مدرجا يف القائمة)(الرقم املرجعي الدائم   الرقم المرجعي الدائم

  (باحلروف الالتينية)  االسم الكامل

 الالتينية)احلروف (إن مل يكن ب بالحروف األصلية

  :(مثال: العربية، الصينية، الروسية)اإلشارة إلى الحروف يرجى 

  ):وجدت(إن  خرىاألحروف بال

  البيانات المتعلقة بالتأسيس
  (متعددة، عند االقتضاء)

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد) والتاريخ (اليوم، الشهر، التقومي):

  املكان (الشارع، املدينة، الوالية/احملافظة، البلد) والتاريخ (اليوم، الشهر، التقومي):  (احلايل والسابق) العنوان أو الموقع

  الرئيسية)(األصول املعروفة، مصادر التمويل   المعلومات المالية

(تشمل األمساء املستعارة باحلروف األصـلية/احلروف األخـرى (يرجـى بياـا)، ونـوع األمسـاء األخـرى املعروفـة   األسماء األخرى المعروفة
نــات املــيالد، واجلنســية حتــت كــل واحــد مــن األمســاء األخــرى املعروفــة ، ا(اجليــدة أو املنخفضــة النوعيــة)، وبي

  وأي معلومات إضافية)

    لومات أخرى ذات صلةأي مع
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  معلومات أخرىهاء   - أوال

  �  مفتوحة ونشطة  المركز

  �  سرية  

  مع أي كيان: �  مدجمة  

  مع أي كيان: �  منشقة  

  �  حمظورة/غري قانونية  

إذا   (يرجـى بيـان مـا اإلنتربول الحالية نشرات
صـادرة عـن اإلنرتبـول  نشـراتكانت هنـاك أيـة 

حبــــق اجلماعــــة بنــــاء علــــى طلــــب الســــلطات يف 
  بلدكم)

  غري معروف �ال           �نعم           �

 إذا كان اجلواب بنعم، يرجى التوضيح: 

   عنوان الموقع الشبكي

    
  الماليةمعلومات واو  ال - أوال

  األصول المعروفة

  األموال

  القيمة

  احلساب املصريف  

  املصرفيةاهلوية   

االســـــهم والســـــندات   
واألصــــــــــــــول املاليـــــــــــــــة 

  األخرى

  القيمة

  الفئة واملدة  

  التنظيمية اللوائح  

  

  املمتلكات

  القيمة

  العنوان  

  رقم التسجيل  

  هيئة التسجيل  

األصـــــــــــــول واملــــــــــــــوارد   
  االقتصادية األخرى

  القيمة

  الفئة  

  �      اهلبات   مصادر التمويل الرئيسية

  �    اجلرائمعائدات   

  يرجى بياا: �    مصادر أخرى،   
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  غير محددة أعاله معلومات أخرى  زاي - أوال
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  األسس التي يستند إليها اإلدراج في القائمة  -ثانيا 

الدولـــة  تنظـــيمو ة يُطلـــب إىل الـــدول األعضـــاء أن تبـــني يف خانـــة أو أكثـــر مـــن اخلانـــات التاليـــة الرابطـــة بـــني اجلماعـــة املدرجـــة يف اجلـــزء األول مـــن هـــذه االســـتمار 

 والشــام العــراق يف اإلســالمية ةالدولــ تنظــيم تنظــيم القاعــدة (مبــا يف ذلــك اجلماعــات املدرجــة يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى أواإلســالمية يف العــراق والشــام 

جلـزاءات املفروضـة تنظيم القاعدة). ويرجى إدراج األرقام املرجعيـة الدائمـة لتلـك األمسـاء الـيت تـرتبط ـا اجلماعـة املعنيـة والـيت تظهـر بالفعـل يف قائمـة او  )داعش(

القاعدة. ويف حالـة تسـمية اللجنـة هلـذه اجلماعـة، سُتسـتخدم املعلومـات املتاحـة إلعـداد املـوجز  تنظيمو  )داعش( والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيمعلى 

  السردي ألسباب اإلدراج يف القائمة الذي سيُنشر على املوقع الشبكي للجنة.

أو أي خليـة أو عضـو منتسـب أو فصــيل أو تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العــراق والشـام أو املشـاركة يف متويـل أعمـال أو أنشـطة تنظــيم القاعـدة   (أ) �    
بامسـه أو نيابـة عنـه أو دعمـا مجاعة متفرعـة عنـه، أو التخطـيط هلـا أو تيسـري القيـام ـا أو اإلعـداد هلـا أو ارتكاـا، أو املشـاركة يف ذلـك معـه أو 

 له؛

تنظـــيم و  ولـــة اإلســـالمية يف العـــراق والشـــام (داعـــش)تنظـــيم الداالســـم والـــرقم املرجعـــي الـــدائم املـــدرجان يف قائمـــة اجلـــزاءات املفروضـــة علـــى   •        
  القاعدة (عند االنطباق):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أو ألي خليـة أو عضــو تنظــيم الدولـة اإلسـالمية يف العــراق والشـام أو توريـد األسـلحة واألعتــدة ذات الصـلة أو بيعهـا أو نقلهــا لتنظـيم القاعـدة   )ب( �  
 منتسب أو فصيل أو مجاعة متفرعة عنه؛

تنظـــيم و  تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية يف العـــراق والشـــام (داعـــش)االســـم والـــرقم املرجعـــي الـــدائم املـــدرجان يف قائمـــة اجلـــزاءات املفروضـــة علـــى   •        
  القاعدة (عند االنطباق):

  

  

  

  

  



11/16 

 16-22603 (A) 

 

  

  

  

  

منتسـب أو فصـيل تـابع لـه أو مجاعـة متفرعــة أي خليـة أو عضـو أو تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشــام التجنيـد لصـاحل تنظـيم القاعـدة أو     )ج( �  
 عنه؛

تنظـــيم و  تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية يف العـــراق والشـــام (داعـــش)االســـم والـــرقم املرجعـــي الـــدائم املـــدرجان يف قائمـــة اجلـــزاءات املفروضـــة علـــى   •        
  القاعدة (عند االنطباق):

  

  

  

  

  

  

أي خليـة أو عضـو منتسـب أو فصـيل تـابع لـه أو مجاعـة أو تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام دعم أعمال أو أنشـطة تنظـيم القاعـدة أو     )د( �  
 متفرعة عنه، بأي طريقة أخرى؛

تنظـــيم و  تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية يف العـــراق والشـــام (داعـــش)االســـم والـــرقم املرجعـــي الـــدائم املـــدرجان يف قائمـــة اجلـــزاءات املفروضـــة علـــى   •        
  (عند االنطباق):القاعدة 

  

  

  

  

  

  

  

تنظـــيم أو تبطـــة بتنظـــيم القاعـــدة أي فـــرد، أو مجاعـــة، أو مؤسســـة، أو كيـــان خيضـــع، بشـــكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر، مللكيـــة أو تصـــرف اجلهـــات املر   )هـ( �  
اجلهـات، مبـا فيهـا تلـك املدرجـة مجاعـات أو مؤسسـات أو كيانـات، أو يـدعم بوسـائل أخـرى تلـك  مـن أفـراد أوالدولة اإلسالمية يف العراق والشـام 

 القاعدة.  تنظيمو  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)ئمة اجلزاءات املفروضة على على قا

دة تنظــيم القاعــو  تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش)االســم والــرقم املرجعــي الــدائم املــدرجان يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى   •      
  (عند االنطباق):
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أو أي خليـة أو عضـو منتسـب تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام أو األعمال أو األنشطة األخرى اليت تدل على االرتباط بتنظيم القاعـدة   )و( �  
 أو فصيل تابع له أو مجاعة متفرعة عنه.

تنظــيم القاعــدة و  تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش)االســم والــرقم املرجعــي الــدائم املــدرجان يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى   •      
  (عند االنطباق):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طبيعة هذه األعمال أو األنشطة:  •      
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14/16 

 16-22603 (A) 

 

  بيان األسباب  -ثالثا 

علـى طلـب، باسـتثناء األجـزاء التـي تبـين فيهـا الـدول األعضـاء للجنـة أنهـا سـرية، ويجـوز اسـتخدام بيـان األسـباب فـي  يجوز نشر بيان األسـباب، بنـاء

  إعداد الموجز السردي ألسباب إدراج األسماء في القائمة.

  بيان األسباب (يجوز نشره بناء على طلب)  ألف -ثالثا 

اء يف القائمــــة، مبـــــا يف ذلـــــك: التفاصـــــيل عـــــن األســــاس الـــــذي يســــتند إليـــــه إدراج األمســـــينبغــــي أن يتضـــــمن بيــــان األســـــباب أكـــــرب قــــدر ممكـــــن مــــن     

طبيعـة املعلومـات، مثـل االسـتخبارات وإنفـاذ القـانون والقضـاء، ‘ 2’أعـاله؛  سـتويف املعـايري املبينـة ت اجلماعـةمعلومات حمددة تدعم احلسـم بـأن  ‘1’

وثـائق إضـافية مقدمـة مـع االقـرتاح. وينبغـي للـدول أن تـدرج تفاصـيل أي صـلة قائمـة بـني معلومـات أو ‘ 3’ووسائل اإلعالم، واعرتافات الشخص؛ 

  اجلماعة املقرتح إدراج امسها يف القائمة وأي فرد أو كيان يرد امسه يف القائمة حاليا.
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  أجزاء بيان الحالة التي يُبين للجنة أنها سريةباء   -ثالثا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  في القائمةصاحبة اقتراح اإلدراج هوية الدولة   -رابعا 

)، يتعـني علـى الـدول األعضـاء الـيت تقـرتح إدراج اسـم جديـد يف القائمـة أن تبـني مـا إذا كـان ال جيـوز للجنـة أو 2015( 2253مـن القـرار  46عمـال بـالفقرة 

  .اقرتاح اإلدراج يف القائمةألمني املظامل اإلفصاح عن اسم الدولة العضو بوصفها صاحبة 

  حتديد ما إذا كانت اللجنة أو أمني املظامل:

  يجوز لها اإلفصاح عن صفة الدولة العضو باعتبارها صاحبة اقتراح اإلدراج في القائمة  �

 ال يجوز لها اإلفصاح عن صفة الدولة العضو باعتبارها صاحبة اقتراح اإلدراج في القائمة �
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  مع اإلنتربولالتعاون   -خامسا 

لة عـــن االســـم املقـــرتح إدراجـــه، )، تـــزود الـــدول األعضـــاء اللجنـــة بـــأكرب قـــدر ممكـــن مـــن املعلومـــات ذات الصـــ2015( 2253مـــن القـــرار  45عمـــال بـــالفقرة 

تزّودهــا  دقيقــة وقاطعــة، وأنلكيانــات بصــورة ســيما مــا يكفــي مــن املعلومــات احملــددة للهويــة الــيت تتــيح التعــرف علــى هويــة األفــراد واجلماعــات واملؤسســات وا وال

  .ة من النشرات املشرتكة بني اإلنرتبول وجملس األمن العات لألمم املتحدةخاص نشرةقدر اإلمكان باملعلومات اليت يلزم تقدميها إىل اإلنرتبول لكي يصدر 

حـة لـإلدراج طيـه. وقد ترغب اإلنرتبول، ألغراض التنفيذ، يف االتصال بالسلطات املعنية يف بلدكم، دف احلصول على مزيد من املعلومات عـن اجلماعـة املقرت 
م اجلماعــة املـذكورة أعــاله يف اسـدولـة تقتــرح إدراج وهلـذا الغـرض، يرجــى أن يبـني أدنــاه مـا إذا كـان جيــوز للجنـة إبــالغ اإلنرتبـول، بنـاء علــى طلبهـا، أن بلــدكم 

  القائمة (عندئذ ستتصل اإلنرتبول ببعثة بلدكم الدائمة لدى األمم املتحدة يف نيويورك فيما يتعلق باالستفسارات ذات الصلة).

  ال �        نعم  �

بناء على طلبها، التفاصيل املتعلقة جبهة االتصال املذكورة إضافة إىل ذلك، يرجى أن يبني أدناه ما إذا كان جيوز للجنة جملس األمن أن حتيل إىل اإلنرتبول، 
 أدناه التابعة حلكومتكم (عندئذ جيوز لإلنرتبول أن تتوجه مباشرة إىل جهة االتصال باالستفسارات ذات الصلة).

 ال �        نعم  �

                  
  جهة االتصال  -سادسا 

 ميكن االتصال بالشخص أو األشخاص الواردة أمساؤهم أدناه ملزيد من األسئلة عن هذا االقرتاح: 

  (تظل هذه املعلومات سرية)

  /اللقب:املنصب    :االسم

    :االتصال تفاصيل

    :املكتب

    :العنوان

    :اهلاتف رقم

    الفاكس رقم

    :االلكرتوين الربيد عنوان

 


