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  ٢٠١٦كانون ألول/ديسمرب  ٢٣
    

 ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرارات          
بشــــأن تنظــــيم الدولــــة اإلســــالمية يف العــــراق  )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و )٢٠١١(

ــات      ــراد ومجاعـ ــن أفـ ــا مـ ــرتبط مـ ــن يـ ــيم القاعـــدة ومـ ــام (داعـــش) وتنظـ والشـ
  ومؤسسات وكيانات

  
  املبادئ التوجيهية اليت تدي ا اللجنة يف أدائها عملها    

ــيت اعتمــدت يف    ــاين/نوفمرب   ٧ال ــة يف  ٢٠٠٢تشــرين الث  نيســان/ ١٠، بصــيغتها املعدل
ــل ــاين/نوفمرب   ٢٩، و ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب   ٢١ ، و٢٠٠٣ أبري ، ٢٠٠٦تشــرين الث

، ٢٠١٠متوز/يوليــه  ٢٢و ، ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٩، و ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ١٢ و
 نيســـــان/ ١٥و  ٢٠١١تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ٣٠و  ٢٠١١كـــــانون الثاين/ينـــــاير  ٢٦و 

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣ و ٢٠١٣  أبريل
  

ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش)         -  ١   ــى تنظــيم الدول ــة اجلــزاءات املفروضــة عل جلن

  وتنظيم القاعدة

مــن قــرار جملــس األمــن  ٦تعــرف جلنــة جملــس األمــن املنشــأة مبوجــب الفقــرة    (أ)  
، بصــــيغتها املعدلــــة مبوجــــب ١٩٩٩تشــــرين األول/أكتــــوبر  ١٥املــــؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٦٧

باســم جلنــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم   )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و )٢٠١١( ١٩٨٩القــرارين 
الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشــام (داعـش) وتنظـيم القاعـدة. وقــد عـدلت مهامهـا مبوجــب         

 )٢٠٠٤( ١٥٢٦، و ٢٠٠٢كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٦املـــؤرخ  )٢٠٠٢( ١٣٩٠القـــرارات 
، ٢٠٠٥متوز/يوليـه   ٢٩املـؤرخ   )٢٠٠٥( ١٦١٧، و ٢٠٠٤كـانون الثاين/ينـاير    ٣٠املؤرخ 

املــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٧٣٥، و ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٩املـؤرخ   )٢٠٠٦( ١٧٣٠و 
، ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ٣٠املــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٢ ، و٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٢٢
ــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٨٩و  ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ١٧املــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٩٠٤و  امل

 ٢٠١٢كـــانون األول/ديســـمرب  ١٧املـــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٨٣ و ٢٠١١حزيران/يونيـــه  ١٧
 كــانون األول/ ١٧املــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١٧املــؤرخ  ٢١٦١ و

. وألغراض هذه املبـادئ التوجيهيـة، يشـار إىل جلنـة اجلـزاءات املفروضـة علـى        ٢٠١٥ديسمرب 
  “.  اللجنة”القاعدة فيما بعد باسم  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم

  تعترب اللجنة هيئة فرعية تابعة لس األمن وتتألف من مجيع أعضاء الس.    (ب)  
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الـرئيس يف   جملس األمن رئيس اللجنة للعمل بصفته الشخصية. ويسـاعد  يعين  (ج)  
  ذلك وفدان بصفة نائيب الرئيس يعينها أيضا جملس األمن.  

ــويل رئاســة         (د)   ــة عــدم اســتطاعته ت ــة. ويف حال ــرئيس اجتماعــات اللجن ــرأس ال ي
  اجتماع ما يعني أحد نائبيه أو ممثال آخر من بعثته الدائمة لينوب عنه يف ذلك.  

  تقدم األمانة العامة لألمم املتحدة خدمات األمانة للجنة.    (هـ)  
  

  والية اللجنة   -  ٢  

ــرة        ــب الفقـ ــة مبوجـ ــدابري املفروضـ ــتناداً إىل التـ ــة، اسـ ــة اللجنـ ــل واليـ ــن  ٤تتمثـ (ب) مـ
مـن   ٢و  ١، والفقـرتني  )٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) من القـرار   ٨، والفقرة )١٩٩٩( ١٢٦٧ القرار

ــرار  ــرتني  )٢٠٠٢( ١٣٩٠القـ ــرار   ٤و  ١والفقـ ــن القـ ــبم)٢٠١١( ١٩٨٩مـ ــد ، وحسـ ا أُعيـ
ــرة  ــدها يف الفقـــ ــرارات  ١تأكيـــ ــن القـــ  ١٧٣٥، و )٢٠٠٥( ١٦١٧، و )٢٠٠٤( ١٥٢٦مـــ

 ٢١٦١و  )٢٠١٢( ٢٠٨٣و  )٢٠٠٩( ١٩٠٤، و )٢٠٠٨( ١٨٢٢، و )٢٠٠٦(
، يف تأديـة املهـام املبينـة يف القـرارات آنفـة      )٢٠١٥( ٢٢٥٣مـن القـرار    ٢ويف الفقرة  )٢٠١٤(

ــا مشــفوعة          ــن أعماهل ــارير ع ــرارات، بتق ــك الق ــه تل ــنص علي ــس، حســبما ت ــاة ال ــذكر ومواف ال
  مبالحظاا وتوصياا.  

  
  ات اللجنةاجتماع  -  ٣  

تعقد اجتماعات اللجنة، الرمسية وغري الرمسية على السواء، يف أي وقت يـرى    (أ)  
ــدر اإلمكــان،        ــة. وجيــري، ق ــى طلــب أحــد أعضــاء اللجن ــاء عل ــذلك، أو بن ــرئيس ضــرورة ل ال
اإلخطار عن أي اجتماع للجنة قبل انعقـاده بأربعـة أيـام، وإن كـان جيـوز تقلـيص تلـك املهلـة         

  لة.  يف احلاالت العاج

جتتمع اللجنة يف جلسات مغلقة، ما مل تقرر خالف ذلك. وقد تـدعو اللجنـة     (ب)  
أي عضو باألمم املتحدة إىل االشتراك يف مناقشة أي مسألة مطروحة على اللجنة تـؤثر بشـكل   
خاص على مصـاحل ذلـك العضـو. وتنظـر اللجنـة يف مـا تتقـدم بـه الـدول األعضـاء واملنظمـات            

ــن طل   ــة م ــة املعني ــبني يف       الدولي ــو م ــة حســبما ه ــع اللجن ــها لالجتمــاع م ــثلني عن ــاد مم ــات إيف ب
(هـ). وجيوز للجنة أن تـدعو أعضـاء األمانـة العامـة أو أشخاصـاً آخـرين لتزويـدها         ١٤  الفقرة

باخلربات أو املعلومات املناسبة أو لتقدمي أي مساعدة أخرى إليها يف سياق حبـث املسـائل الـيت    
  تقع يف نطاق اختصاصها.  
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عنــد عقــد مشــاورات غـــري رمسيــة جانبيــة بشـــأن مســألة حيتمــل أن تكـــون          (ج)  
  طابع حساس، يتواصل الرئيس مع أعضاء اللجنة قبل انعقاد االجتماع.  ذات

مـن   ٧و  ٦جيوز للجنة أن تدعو أعضاء فريق الرصـد املنشـأ عمـالً بـالفقرتني       (د)  
  االقتضاء.  ) و/أو أمني املظامل حلضور االجتماعات حسب ٢٠٠٤(  ١٥٢٦القرار 

ــن          (هـ)   ــع أحــد األمســاء م ــدم إىل أمــني املظــامل لرف ــب مق ــة يف طل ــد نظــر اللجن عن
القائمة، يدعو الرئيس أمني املظامل، إىل أن يعرض بنفسـه تقريـره الشـامل وأن يـرد علـى أسـئلة       

  أعضاء اللجنة بشأن الطلب، مبساعدة فريق الرصد عند االقتضاء.  
  

  اختاذ القرارات  -  ٤  

اللجنــة القــرارات بتوافــق آراء أعضــائها. وإذا تعــذر التوصــل إىل توافــق تتخــذ   (أ)  
آراء بشأن مسألة معينة، مبـا يف ذلـك إدراج اسـم يف القائمـة أو رفعـه منـها، ينبغـي للـرئيس أن         
جيري املزيد من املشاورات اليت قد تيسر التوصـل إىل اتفـاق. وإذا تعـذر التوصـل إىل توافـق يف      

رات، جيوز للعضو املعين أن حييـل املسـألة إىل جملـس األمـن. وال تنطـوي      اآلراء بعد هذه املشاو
 ٥٦أحكــام هــذه الفقــرة علــى أي مســاس بــاإلجراءات اخلاصــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرتني   

  .  )٢٠١٥( ٢٢٥٣من القرار  ٦٣  و

ــايب.    (ب)   ــإجراء كت ــرارات ب ــرار     تتخــذ الق ــرئيس الق ــم ال ــذه احلــاالت، يعم ويف ه
املقترح أن تتخذه اللجنـة علـى مجيـع األعضـاء ويطلـب إلـيهم إبـداء أي اعتراضـات قـد تكـون           
لديهم على القـرار املقتـرح يف غضـون مخسـة أيـام عمـل كاملـة مـا مل تـنص املبـادئ التوجيهيـة            

لـرئيس يف األحـوال   أو فتـرة أقصـر حيـددها ا    أحكام أي قـرار ذي صـلة علـى خـالف ذلـك،      أو
  العاجلة.  

جيري النظر يف طلبات اإلدراج بالقائمة ورفع األمساء منـها، عـالوة علـى مجيـع       (ج)  
(ن)  ٦ املعلومات ذات الصـلة وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة، حسـبما يـرى الـرئيس، وفقـا للفقـرتني         

  معتمدا.    يعترب القرار(و) على التوايل. وإذا مل يرد أي اعتراض حبلول اية الفترة احملددة،  ٧  و

ــالفقرة       (د)   ــة عمــالً ب ــة إىل اللجن ــرار   ١ينظــر يف الرســائل املوجه ــن الق  ١٤٥٢م
وفقــاً لإلجــراء املنصــوص عليــه يف ذلــك القــرار، بصــيغته املنقحــة مبوجــب القــرارات    )٢٠٠٢(

  .  )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و )٢٠١٤( ٢١٦١و  )٢٠١٢( ٢٠٨٣و  )٢٠٠٦( ١٧٣٥

(ي) و (ك)، ويف حـال عـدم اإلفـادة بـأي اعتـراض       ٤كام الفقرتني رهنا بأح  (هـ)  
(ب)، جيـوز ألحـد أعضـاء     ٤يف غضون الفترة احملددة بشـأن القـرار املنصـوص عليـه يف الفقـرة      
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اللجنــة أن يطلــب مزيــداً مــن الوقــت للنظــر يف اقتــراح بتعليــق النظــر يف القــرار. وخــالل مــدة     
. وختطر األمانـة العامـة اللجنـة    “معلقا”البت يف املسألة سريان تعليق النظر يف مسألة ما، يعترب 

مــا إن يصــبح القــرار معلقــا، وتــدرج املســألة يف قائمــة املســائل املعلّقــة، وتبلــغ الدولــة (الــدول) 
مقدمة الطلب أو، عند االقتضاء، أمني املظامل أو مركز التنسـيق بـأن املسـألة ال تـزال قيـد نظـر       

جــة يف قائمــة املســائل املعلقــة، جيــوز ألي عضــو يف اللجنــة أن اللجنــة. ومــا دامــت املســألة مدر
يعلق شخصيا النظر يف تلـك املسـألة. وختطـر األمانـة العامـة اللجنـة مـا إن يـتم تعليـق النظـر يف           

  مسألة معلّقة.

إذا احتاج عضـو اللجنـة الـذي علّـق النظـر يف املسـألة معلومـات إضـافية حلـل            (و)  
يطلـب إىل اللجنـة أن تطلـب معلومـات إضـافية بشـأن تلـك املسـألة         املسألة املعلّقة، جيوز له أن 

  احملددة من الدولة (الدول) املعنية.  

يقوم عضو اللجنة الذي علّـق النظـر يف املسـألة بتقـدمي معلومـات حمدثـة، بعـد          (ز)  
  أحرزه من تقدم يف حل املسألة املعلّقة.    ثالثة أشهر، عما

ــا بأحكــام الفقــرتني     (ح)   ــألة علــى قائمــة املســائل     (ي) و  ٤رهن (ك)، تظــل املس
  املعلقة إىل أن:

يفيد واحد من أعضاء اللجنة الذين علّقوا النظـر يف املسـألة أنـه يعتـرض علـى        ‘١’  
  القرار املقترح؛

أو يرفع مجيـع أعضـاء اللجنـة الـذين علّقـوا النظـر يف املسـألة تعلـيقهم دون أن           ‘٢’  
  يفيدوا بأي اعتراض على القرار املقترح.

(ظهــرا  ١٢:٠٠يف حــال رفــع مجيــع إجــراءات تعليــق مســألة مــا قبــل الســاعة   (ط)  
ــت شــرق الواليــات املتحــدة   ب ) يف أي يــوم عمــل بعينــه ضــمن اإلطــار الــزمين احملــدد يف       توقي

(ي) و (ك)، تتخذ األمانة العامة على الفور مجيـع اخلطـوات الالزمـة، مبـا يف ذلـك       ٤ الفقرتني
الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش) ضــة علــى تنظــيم قائمــة اجلــزاءات املفروحتــديث 
 يف اليـوم نفسـه، وتبلـغ الدولـة (الـدول) املعنيـة، وعنـد االقتضـاء، أمـني املظـامل           القاعـدة وتنظيم 

مركــز التنســـيق، بقــرار اللجنـــة. ويف حــال رفـــع مجيــع إجـــراءات تعليــق مســـألة مــا بعـــد        أو
) يف أي يوم عمـل بعينـه ضـمن اإلطـار     املتحدةشرق الواليات  توقيتب (ظهرا ١٢:٠٠ الساعة

(ي) و (ك)، تتخـــذ األمانـــة العامـــة مجيـــع اخلطـــوات الالزمـــة،   ٤الـــزمين املـــبني يف الفقـــرتني 
الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام      قائمة اجلزاءات املفروضـة علـى تنظـيم   ذلك حتديث  يف مبا
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لدولـة (الـدول) املعنيـة، وعنـد االقتضـاء،      يف يوم العمل التايل، وتبلـغ ا  القاعدة(داعش) وتنظيم 
  أمني املظامل أو مركز التنسيق، بقرار اللجنة.

تكفل اللجنة عدم ترك أي مسألة معلّقـة لفتـرة أطـول ممـا هـو منصـوص عليـه          (ي)  
يف قرار ذي صلة باملوضوع، وحينما ال ينص أي قرار على موعد للبـت فيهـا حتـدد إذاك فتـرة     

عــدم االعتــراض األصــلية. ويف ايــة الفتــرة املعنيــة، ودون اإلخــالل ســتة أشــهر مــن ايــة فتــرة 
  (أ) أعاله، تعترب املسألة اليت ال تزال معلقة موافقا عليها. ٤  بأحكام الفقرة

فيما يتعلق باملسائل اليت ال ينص بشأا يف قرار على موعد للبت فيهـا، وقبـل     (ك)  
وز ألحـد أعضـاء اللجنـة الـذين علّقـوا النظـر يف       انقضاء فترة الستة أشهر املشار إليها أعاله، جيـ 

ــة،        ــراح علــى أســاس وجــود ظــروف غــري عادي ــا إضــافيا للنظــر يف االقت املســألة أن يطلــب وقت
مبوجب إجراء عـدم االعـراض الـذي ميكـن تقصـري مدتـه بنـاء علـى طلـب العضـو الـذي طلـب             

السـتة أشـهر فتـرة النظـر فيـه      التعليق. ويف مثل هذه احلاالت، جيوز للجنة أن متدد يف اية فترة 
ملدة تصل إىل ثالثة أشهر. ويف اية هذه الفتـرة اإلضـافية ويف حـال عـدم تقـدمي أي اعتـراض،       

  تعترب املسألة اليت ال تزال معلقة موافقا عليها.

  تعمم األمانة العامة على اللجنة قائمة طلبات التعليق شهريا.  (ل)  

القتضاء، قائمة طلبات التعليق/حالـة  تستعرض اللجنة مرة كل شهر، حسب ا  (م)  
املسائل املعلّقة وفق املعلومات املُحدثة اليت توفرها األمانة العامة، مبا يف ذلك املعلومـات احملدثـة   

  اليت يوفرها أعضاء اللجنة.  

يكف سريان أي تعليق للنظر يف مسألة ما لدى انتـهاء عضـوية عضـو اللجنـة       (ن)  
ر األعضاء اجلـدد جبميـع املسـائل املعلّقـة قبـل بـدء عضـويتهم        الذي كان قد طلب ذلك. ويخط

  يف اللجنة بشهر واحد.  
  

(داعــش)  والشــام العــراق يف اإلســالمية الدولــةقائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم    -  ٥  

  القاعدة وتنظيم

تقوم األمانـة العامـة بانتظـام بتحـديث قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم            (أ)  
القاعـدة عنـد موافقـة اللجنـة علـى إدراج       وتنظـيم (داعـش)   والشام العراق يف اإلسالمية الدولة

  املعلومات ذات الصلة أو حذفها، وفقا لإلجراءات املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية.  

تتاح الصيغة احملدثة لقائمة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم الدولـة اإلسـالمية         (ب)  
) وتنظيم القاعدة علـى املوقـع الشـبكي للجنـة جبميـع اللغـات الرمسيـة        يف العراق والشام (داعش
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لألمــم املتحــدة يف نفــس يــوم موافقــة اللجنــة عليهــا. وتقــوم األمانــة العامــة بــالتزامن مــع ذلــك    
بتحديث قائمة اجلزاءات املوحدة. وجيري يف الوقت نفسه إخطـار الـدول األعضـاء فـورا، عـن      

لـك النسـخ اإللكترونيـة املسـبقة، والنشـرات الصـحفية الـيت        طريق املذكرات الشـفوية، مبـا يف ذ  
تصــدرها األمــم املتحــدة، بــأي تعــديالتُ تــدخل علــى قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم   

  الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة.  

ائمـة  تشجع الدول األعضـاء علـى أن تقـوم، حـال إبالغهـا بالصـيغة احملدثـة لق         (ج)  
اجلزاءات املفروضة على تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـام (داعـش) وتنظـيم القاعـدة،      
بتعميمها على نطاق واسع، مثال على املصارف وغريها مـن املؤسسـات املاليـة ونقـاط احلـدود      
واملطارات واملوانئ والقنصليات واجلمارك، وأجهزة االستخبارات، ونظـم التحـويالت البديلـة    

  جلمعيات اخلريية.  وا
  

  اإلدراج يف القائمة   -  ٦  

تنظر اللجنة يف إدراج أمساء جديدة يف القائمة بناء علـى البيانـات الـواردة مـن       (أ)  
  .  )٢٠١٥( ٢٢٥٣من القرار  ٣الدول األعضاء وفقا للفقرة 

اســتحداث آليــة أو إجــراءات وطنيــة مــن أجــل تشــجع الــدول األعضــاء علــى   (ب)  
حتديد وتقييم األمساء املراد إدراجها يف قائمة اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم الدولـة اإلسـالمية     
يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، وعلـى تعـيني جهـة اتصـال وطنيـة معنيـة بالقيـد يف        

وعلـى تعـيني مركـز تنسـيقُ يكلـف بالتواصـل        تلك القائمة وفقاً للقوانني واإلجراءات الوطنية،
مـن   ٢مع اللجنة وفريق الرصد بشأن املسائل املتصلة بتنفيـذ التـدابري الـوارد وصـفها يف الفقـرة      

ــراق     )٢٠١٥( ٢٢٤٣القــرار  ــة اإلســالمية يف الع ــذي يشــكله تنظــيم الدول ــد ال ــيم التهدي  وتقي
  والشام وتنظيم القاعدة ومن يرتبط ما من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات.  

قبــل أن تقــوم أي دولــة عضــو بــاقتراح اســم إلدراجــه يف قائمــة اجلــزاءات           (ج)  
املفروضة على تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعـش) وتنظـيم القاعـدة، يطلـب أن     

أو اجلنسية أو املوقـع أو التأسـيس   و/دول) اإلقامة  دولة (أوتسعى قدر اإلمكان، إىل االتصال ب
  للفرد أو الكيان املعين، التماسا ملعلومات إضافية.  

حاملا تتوفر لديها أدلـة تؤكـد ارتبـاط الفـرد      يستصوب أن تقدم الدول األمساء  (د)  
وال يشـترط  أو الكيان بتنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش) وتنظـيم القاعـدة.        

مسبقا وجـود مـة أو إدانـة جنائيـة لـإلدراج يف القائمـة حيـث أن املقصـود بـاجلزاءات هـو أن           
  تكون وقائية الطابع.  
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الوارد بيانـه  “ االرتباط”تنظر اللجنة يف اقتراحات اإلدراج على أساس معيار   (هـ)  
  .  )٢٠١٥( ٢٢٥٣من القرار  ٥و  ٣يف الفقرتني 

عند تقدمي الدول أمسـاء مجاعـات أو مؤسسـات أو كيانـات، تشـجع علـى أن         (و)  
ــك         ــرارات يف تل ــراد املســؤولني عــن اختــاذ الق ــك، إدراج أمســاء األف ــأت ذل ــا ارت ــرح، إذا م تقت

  اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانات يف الوقت نفسه يف القائمة.  

ــدول ا   (ز)   ــي لل ــة اجلــزاءات      ينبغ ــا يف قائم ــراح أمســاء إلدراجه ــدى اقت ألعضــاء، ل
ــدة،      ــيم القاعـ ــام (داعـــش) وتنظـ ــراق والشـ ــالمية يف العـ ــة اإلسـ ــيم الدولـ ــى تنظـ ــة علـ املفروضـ

 )١(تسـتخدم االسـتمارة املوحــدة املتاحـة جبميــع اللغـات الرمسيــة علـى املوقــع الشـبكي للجنــة       أن
تقدم أكرب قدر ممكن مـن املعلومـات احملـددة املتصـلة باالسـم املقتـرح، وخباصـة املعلومـات          وأن

املتعلقة بتحديد اهلوية اليت تكفي لتمكني السلطات املختصة مـن التعـرف بدقـة وبشـكل أكيـد      
على الفرد أو اجلماعة أو املؤسسة أو الكيان املعـين، وأن تـوفر، قـدر اإلمكـان، املعلومـات الـيت       

  ها املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) لتصدر إخطارا خاصا، مبا يشمل:  حتتاج

ــن األمســاء          ‘١’   ــريه م ــرد وغ ــرة/اللقب واســم الف بالنســبة لألشــخاص: اســم األس
ــوع اجلــنس،        ــيالد، واجلنســية/املواطنة، ون ــل امل ــيالد، وحم ــاريخ امل ــزة، وت املمي

دول) اإلقامــة، ورقــم جــواز   وأمســاء الشــهرة، والوظيفــة أو املهنــة، ودولــة (    
ــاوين        ــوان احلــايل والعن ــة، والعن ــة الوطني ــم اهلوي ــة الســفر، ورق الســفر أو وثيق
السابقة، والوضع احلايل أمام سلطات إنفـاذ القـانون (مـثال مطلـوب، حمتجـز،      
مدان)، وحمل اإلقامـة، والصـور الفوتوغرافيـة وغريهـا مـن البيانـات البيومتريـة        

  ام الوطنية)؛  (عند توفرها ووفقا لتشريع

بالنســبة للجماعــات أو املؤسســات أو الكيانــات: االســم، واالســم املســجل،     ‘٢’  
واالسم املختصـر، واألمسـاء األخـرى املعروفـة ـا أو الـيت كانـت تعـرف ـا،          
ــة،     ــروابط التنظيميـ ــا، والـ ــة هلـ ــركات التابعـ ــر، والفروع/الشـ ــوان، واملقـ والعنـ

شــاط التجــاري، ودولــة (دول) النشــاط  والشــركة األم، وطبيعــة العمــل أو الن
ــام     ــادة/اإلدارة، ورقــم التســجيل (التأســيس) أو غــريه مــن أرق الرئيســي، والقي

  التعريف، والوضع (مثال التصفية واإلاء)، وعناوين املواقع الشبكية؛  

  ويكون فريق الرصد على استعداد ملساعدة الدول األعضاء يف هذا الصدد.    

__________ 

  )١(  https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. 
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ــدول األعضــاء    (ح)   ــدم ال ــرح      تق ــإلدراج املقت ــة ل ــاً تفصــيليا باألســباب الداعم بيان
ــلة، مبـــا يف ذلـــك     ــا للقـــرارات ذات الصـ يوضـــح أســـاس أو مـــربرات اإلدراج يف القائمـــة وفقـ

. وينبغـــي أن يشـــتمل بيـــان األســـباب علـــى أكـــرب  )٢٠١٥( ٢٢٥٣مـــن القـــرار  ٤٥ الفقـــرة
ــدر ــ ق ــب     ممك ــن التفاصــيل بشــأن أســاس (أســس) طل ــي دون    ن م ــا يل ــا يشــمل م اإلدراج، مب

  يقتصر عليه:  أن

الفرد/الكيـــان يســـتويف معـــايري اإلدراج املبينـــة يف  معلومـــات حمـــددة تـــبني أن  ‘١’  
  ؛)٢٠١٥( ٢٢٥٣من القرار  ٥ و ٣الفقرتني 

  عن أي ارتباط بفرد أو كيان مدرج حاليا يف القائمة؛تفاصيل   ‘٢’  

  معلومات عن أي أعمال أو أنشطة أخرى ذات صلة يزاوهلا الفرد/الكيان؛  ‘٣’  

ــل املعلومــات املســتمدة مــن االســتخبارات، ومــن       ‘٤’   ــة الداعمــة (مث طبيعــة األدل
أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون واجلهـــات القضـــائية واملصـــادر املفتوحـــة واعترافـــات 

  األشخاص املعنيني، إىل آخر ذلك)؛  

املعلومــات أو الوثــائق اإلضــافية الداعمــة لطلــب اإلدراج وكــذلك املعلومــات    ‘٥’  
عروضـة علــى احملـاكم وبـإجراءات احملـاكم. وباســتثناء     ذات الصـلة بالقضـايا امل  

، أنهـا أجـزاء سـرية   الدولـة املقترحـة إدراج األمسـاء للجنـة      األجزاء اليت توضح
جيوز عند الطلب نشـر بيـان األسـباب واسـتخدامه يف وضـع املـوجز السـردي        

  أدناه. ٩ألسباب اإلدراج يف القائمة، الذي يتناوله الفرع 

عضــاء مــا إذا كــان ال جيــوز أن تعلــن اللجنــة أو تعلــن األمانــة حتــدد الــدول األ  (ط)  
  العامة بامسها أو أمني املظامل عن وضعها كدولة (دول) تقترح إدراج أمساء يف القائمة.  

على الدول األعضاء اليت ترغـب يف اعتبارهـا دوالً مشـاركة يف اقتـراح إدراج       (ي)  
دمي طلـب اإلدراج وقبـل تعميمـه علـى أعضـاء      أمساء يف القائمة أن ختطر الرئيس كتابة لـدى تقـ  

  اللجنة للنظر فيه.  

على الدول األعضـاء الـيت ترغـب يف اعتبارهـا دوالً مشـاركة يف تقـدمي طلـب          (ك)  
  اإلدراج يف القائمة أن ختطر اللجنة كتابة قبل أن تبت اللجنة يف طلب اإلدراج.  

قدمة إىل اللجنـة قبـل   تظل الدول األعضاء اليت شاركت يف طلبات اإلدراج امل  (ل)  
تعتـرب مـن الـدول الـيت اقترحـت اإلدراج، مبـا يف ذلـك ألغـراض          )٢٠١١( ١٩٨٩اختاذ القرار 

  .  )٢٠١٥( ٢٢٥٣من القرار  ٦٥و  ٦٣تنفيذ الفقرتني 
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ــة بعــد اختــاذ      (م)   لــن يعتــرب املشــاركون يف طلبــات اإلدراج الــيت قــدمت إىل اللجن
 ٦٥و  ٦٣من الدول اليت اقترحت اإلدراج ألغـراض تنفيـذ الفقـرتني     )٢٠١١( ١٩٨٩القرار 

ــرار   ــن القـ ــب    )٢٠١٥( ٢٢٥٣مـ ــات اإلدراج، حسـ ــدمي طلبـ ــب مقـ ــة ختاطـ ــل اللجنـ . وتظـ
ــة اإلســالمية      االقتضــاء، يف ســياق استعراضــاا لقائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم الدول

ــن       يف ــرات مـ ــة يف الفقـ ــدة، املبينـ ــيم القاعـ ــش) وتنظـ ــام (داعـ ــراق والشـ ــن  ٨٢إىل  ٧٩العـ مـ
  .  )٢٠١٥( ٢٢٥٣  القرار

تنظر اللجنة يف طلبـات إدراج األمسـاء يف القائمـة يف غضـون عشـرة أيـام عمـل          (ن)  
كاملة، وهي مدة ميكن اختصـارها عنـد طلـب إحـدى الـدول األعضـاء ذلـك وبنـاء علـى تقـدير           

ــة الــيت يكــون فيهــا عامــل الوقــت ح    ــة طلبــات اإلدراج العاجل ــتم الــرئيس يف حال امســا. وإذا مل ت
ــة،          ــوم اللجن ــرار، تق ــرة احملــددة الختــاذ الق ــا يف غضــون الفت ــراح إدراج اســم م ــى اقت ــة عل املوافق

الدولة املقدمـة للطلـب علـى حالـة طلبـها. وتبلـغ األمانـة العامـة          األمانة العامة بامسها، بإطالع أو
. ١٧:٣٠أعضاء اللجنة يف يوم العمل نفسه بـأي خطابـات تعليـق أو اعتـراض تـرد قبـل السـاعة        

يف يـوم العمـل    ١٧:٣٠ويبلغ أعضاء اللجنة خبطابات التعليق أو االعتراض اليت ترد بعـد السـاعة   
تراض حبلول اية فترة عدم االعتـراض، يعتـرب القـرار معتمـدا.     التايل. ويف حال عدم ورود أي اع

وتتخذ األمانـة العامـة مجيـع اخلطـوات الالزمـة لتحـديث قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم            
  (ب) أعاله. ٥الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وفقا للفقرة 

إىل إطــالع اللجنــة علــى أي معلومــات   يــدعى أعضــاء اللجنــة وفريــق الرصــد   (س)  
متاحة تتعلـق بطلـب إدراج أمسـاء يف القائمـة مـن أجـل إتاحـة إرشـاد اللجنـة يف اختـاذ قراراـا،            

  ولتوفري مواد إضافية إلعداد املوجز السردي ألسباب اإلدراج يف القائمة.  

ــات إدراج األمســاء إىل         (ع)   ــة، إضــافة طلب ــن أحــد أعضــاء اللجن ــب م جيــوز، بطل
ول أعمــال اللجنــة للنظــر فيهــا مبزيــد مــن التفصــيل. وجيــوز للجنــة، إذا اقتضــى األمــر، أن    جــد

تطلب معلومات أساسية إضافية من فريـق الرصـد و/أو الدولـة (الـدول) الـيت تقتـرح اإلدراج.       
وبعد أن تنظر اللجنة يف طلبات اإلدراج، يتوىل الـرئيس تعميمهـا وفـق اإلجـراء الكتـايب الختـاذ       

  (ن) أعاله.   ٦(ب) و  ٤بني يف الفقرتني القرارات امل

يف اليــوم نفســه الــذي يضــاف فيــه اســم إىل قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى      (ف)  
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـام (داعـش) وتنظـيم القاعـدة، تتـوىل اللجنـة، مبسـاعدة         

راج، نشـر مـوجز سـردي    فريق الرصد وبالتنسيق مع الدولة (الدول) املعنيـة الـيت اقترحـت اإلد   
ــوجز          ــذا امل ــى ه ــالوة عل ــة. وع ــع الشــبكي للجن ــى املوق بأســباب إدراج االســم أو األمســاء عل
السردي، تقوم األمانـة العامـة، حـال إضـافة االسـم إىل قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم           



10/34 

 16-23174 (A) 

 

القابلـة  الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعـش) وتنظـيم القاعـدة، بوضـع مجيـع املعلومـات       
  للنشر، إن وجدت، على املوقع الشبكي للجنة.  

تــدرج اللجنــة، يف بالغهــا الــذي ختطــر بــه الــدول األعضــاء باألمســاء اجلديــدة    (ص)  
املقيدة يف قائمة اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش)        

  ج يف القائمة.  وعلى تنظيم القاعدة، موجزاً سرديا بأسباب اإلدرا

ــك، نشــرة        (ق)   ــول أن يصــدر، حيثمــا تســىن ذل ــة إىل اإلنترب ــة العام تطلــب األمان
مسـاء الـيت تضـاف إىل القائمـة،     مشتركة بينه وبني جملس األمـن بشـأن كـل اسـم مـن األ      خاصة

  مل تقرر اللجنة خالف ذلك.    ما

املفروضـة  اجلـزاءات  يف غضون ثالثة أيام عمل مـن إضـافة اسـم مـا إىل قائمـة        (ر)  
تطلـب اللجنــة إىل   تنظـيم القاعـدة  تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش) و       علـى 

ــد أن يكــون           ــيت يعتق ــدان ال ــد أو البل ــة للبل ــة الدائم ــة للبعث ــرار كتاب ــغ الق ــة أن تبل ــة العام األمان
الشــخص أو الكيــان فيهــا، وبالنســبة لألفــراد، ختطــر البلــد الــذي حيمــل الشــخص جنســيته           

  كانت هذه املعلومات معروفة).    (إذا

ترفق األمانة العامة ذا اإلخطار نسخة من املوجز السردي ألسـباب اإلدراج    (ش)  
ــى النحــو احملــدد        ــة علــى اقتــراح اإلدراج، عل ــة، ووصــفا لآلثــار املترتب يف القــرارات  يف القائم

ائمـة، مبـا يف ذلـك    الصلة، وإجراءات اللجنة اخلاصة بالنظر يف طلبات رفع األمساء مـن الق  ذات
واملرفـق   ٥٤إمكانية تقدمي طلبات لرفع األمساء من القائمة إىل مكتب أمني املظامل وفقا للفقـرة  

  ، واألحكام املتعلقة باإلعفاءات املتاحة.  )٢٠١٥( ٢٢٥٣الثاين للقرار 

 تتلقـى هـذا اإلخطـار بأنـه مطلـوب منـها أن تتخـذ        تذكَّر الرسـالة الـدول الـيت     (ت)  
احملليـة، للقيـام يف حينـه بإخطـار أو إبـالغ مـن        مجيع التدابري املمكنة، وفقا لقوانينـها وممارسـاا  

تنظيم الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام     اجلزاءات املفروضة علىيدرج امسه حديثا يف قائمة 
يانات بالتدابري املتخـذة حبقهـم، وبـأي معلومـات متاحـة      من أفراد وك تنظيم القاعدةو (داعش)

على املوقع الشبكي للجنـة تتعلـق بأسـباب اإلدراج يف القائمـة وبكافـة املعلومـات الـيت توفرهـا         
  األمانة العامة يف اإلخطار آنف الذكر.  

باإلضــافة إىل ذلــك، تــدعو األمانــة العامــة يف إخطارهــا الــدول إىل أن تقــدم،     (ث)  
  ينها الوطنية، تفاصيل عن التدابري املتخذة لتنفيذ اجلزاءات.  وفقا لقوان

إذا كان العنوان معروف، يتوىل أمني املظامل، بعد أن تكون األمانة العامـة قـد     (خ)  
ــة         ــات حبال ــالغ األشــخاص أو الكيان ــة، إب ــدول) املعني ــة (ال ــة الدائمــة للدول ــا البعث أبلغــت رمسي
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ــإدراج مجيــع املعلومــات علــى النحــو املــبني يف   إدراجهــم علــى القائمــة. ويقــوم أمــني املظــ   امل ب
  (ش) أعاله.    الفقرة

  
  من القائمةاألمساء رفع   -  ٧  

طلبات اليت تقدمها دول أعضاء أو جهات أخرى عن طريـق مكتـب   التنظر اللجنة يف   
  رفع األمساء من القائمة، عمالً باإلجراءات التالية:ل أمني املظامل

  
  رفع األمساء من القائمةل أعضاء طلبات اليت تقدمها دولال    

جيــوز للــدول األعضــاء أن تقــدم يف أي وقــت إىل اللجنــة طلبــات لرفــع أمســاء     (أ)  
 أفراد و/أو مجاعات و/أو مؤسسات و/أو كيانات مدرجـة يف قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى     

  تنظيم القاعدة.و الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)

ضاء اليت تزمع تقـدمي طلـب لرفـع اسـم مـن القائمـة أن جتـري        على الدول األع  (ب)  
قبل تقدمي الطلـب مشـاورات ثنائيـة مـع الدولـة الـيت طلبـت إدراج االسـم علـى القائمـة ودولـة            

  (دول) اجلنسية أو اإلقامة أو التأسيس، حيثما ينطبق ذلك.

 ةداملوحـ سـتمارة  من القائمـة، ينبغـي اسـتخدام اال   اسم لدى تقدمي طلب لرفع   (ج)  
  .)٢(على املوقع الشبكي للجنةجبميع اللغات الرمسية  ةلطلب رفع األمساء من القائمة املتاح

 املعـايري الـوارد   ملـاذا مل تعـد   مـن القائمـة  االسـم  طلب رفع  ح يفضوينبغي أن ي  (د)  
تنطبــق علــى الفــرد أو الكيــان املعــين.   )٢٠١٥( ٢٢٥٣ مــن القــرار ٥ و ٣الفقــرتني  يف بياــا

داعمـة  رمسيـة  وثـائق  تشجع الدول األعضاء اليت تقترح رفع أمساء من القائمة بقوة على توفري و
  شرح صلتها باملوضوع، حيثما اقتضى األمر ذلك. يرفق اللطلب 

لدولـة الـيت   ، بتيسـري االتصـاالت بـني ا   العامـة  يقوم الرئيس، بـدعم مـن األمانـة     (هـ)  
، وكـذلك  القائمـة  إدراج االسـم يف تقتـرح  تطلب رفع االسم من القائمة والدولة (الدول) اليت 

. ويقــوم الــرئيس بتعمــيم  تأســيس، حســب االقتضــاء مــع دولــة (دول) اجلنســية أو اإلقامــة أو ال 
مــن القائمــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات اإلضــافية املقدمــة مــن فريــق الرصــد،    االســم طلــب رفــع

  االقتضاء، مبوجب إجراء كتايب بعدم االعتراض.حسب 

__________ 

  )٢(  /aq_sanctions_list1267https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/. 

Error! Hyperlink reference not valid..  
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 مـن القائمـة يف غضـون عشـرة أيـام عمـل      األمسـاء  اللجنة يف طلبات رفـع  بت ت  (و)  
كاملة. وجيوز، عند طلب إحدى الدول األعضـاء ذلـك ويف ظـروف اسـتثنائية، ووفقـا لتقـدير       

الرفــع  طلبــات يف حالــة إىل يــومي عمــل كــاملني علــى األقــل،  الــرئيس، أن ختتصــر تلــك املــدة 
 أعضـاء اللجنـة بـذلك مسـبقاً.    الـيت يكـون فيهـا عامـل الوقـت حامسـا، علـى أن يخطـر          ةجلاعال

وتبلغ األمانة العامة أعضاء اللجنة يف يـوم العمـل نفسـه بـأي خطابـات تعليـق أو اعتـراض تـرد         
ــل الســاعة   ــد      ١٧:٣٠قب ــرد بع ــيت ت ــراض ال ــق أو االعت ــات التعلي ــة خبطاب ــغ أعضــاء اللجن . ويبل

يف يوم العمل التايل. ويف حال عدم ورود أي اعتراض حبلول ايـة فتـرة عـدم     ١٧:٣٠ ساعةال
االعتراض، يعترب القرار معتمدا. وتتخذ األمانة العامة مجيـع اخلطـوات الالزمـة لتحـديث قائمـة      

وتنظـيم القاعـدة    اجلزاءات املفروضة على تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش)     
  (ب) أعاله. ٥لفقرة وفقا ل

الواجـب   االعتبـار  تويل اللجنة، عند النظر يف طلبات رفع األمساء من القائمـة،   (ز)  
اجلنســـية  دراج يف القائمــة ودولـــة (دول) اإلقامــة أو  الــيت اقترحـــت اإل آلراء الدولــة (الـــدول)  

  التأسيس.  أو

ت تكــون أعضــاء اللجنــة بــأي اعتراضــا العامــة بعـد هــذه الفتــرة، تبلــغ األمانــة   (ح)  
  تلقتها.  قد

يشرح أعضاء اللجنة مربرات اعتراضهم على طلبات رفع األمساء مـن القائمـة     (ط)  
. ويطلـب إىل اللجنـة أن تقـوم، عنـد     )٢٠١٥( ٢٢٥٣ مـن القـرار   ٧١مبقتضى أحكـام الفقـرة   

  الدول األعضاء واهليئات الوطنية واإلقليمية املعنية على مبـرراا. االقتضاء، بإطالع

ــتم        (ي)   ــة عــدم ورود اعتراضــات علــى طلــب رفــع االســم مــن القائمــة، ت يف حال
  القائمة تبعاً لذلك. جيري حتديثاملوافقة على الطلب و

ثالثـة أيـام   أقـرب وقـت ممكـن علـى أال يتجـاوز ذلـك       يف  العامـة  تقـوم األمانـة    (ك)  
تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق      رفع اسم ما من قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى     بعدل عم

البلـدان الـيت يعتقَـد أن يكـون      تنظيم القاعدة، بإخطار البعثة الدائمة للبلـد أو و والشام (داعش)
أو الكيـــان فيهـــا، ويف حالـــة األفـــراد، إخطـــار البلـــد الـــذي حيمـــل الشـــخص جنســـيته   الفـــرد 

  وافرت هذه املعلومات).ت  ما  (إذا

ـــر       (ل)   تــذكِّر الرســالة الــدول الــيت تتلقــى هــذا اإلخطــار بوجــوب اختاذهــا التدابـي
إعــالم الفــرد  وفقــاً لقوانينــها وممارســاا احملليــة، للقيـام يف الوقــت املناســب بإشــعار أو  الالزمـة،  

  الكيان املعين برفع امسه من القائمة.  أو
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يف أقــرب وقــت ممكــن علــى أال يتجــاوز   إىل اإلنتربــول العامــة تطلــب األمانــة  (م)  
 االسـم املعـين  بشـأن  جملـس األمـن    - إلنتربـول ل ةاصـ النشـرة اخل  ثالثة أيام عمـل أن يلغـي  ذلك 

  أن يوافيها مبا يؤكد تنفيذ اإللغاء.و

 يف حال رفض طلب قدمته دولة عضـو لرفـع اسـم مـن القائمـة، تقـوم األمانـة         (ن)  
قـرار اللجنـة،   صـدور   بعـد ثالثـة أيـام عمـل    أقرب وقت ممكن على أال يتجـاوز ذلـك   يف  العامة

بإخطــار البعثــة الدائمــة للدولــة مقدمــة الطلــب، إال إذا كانــت الدولــة املعنيــة عضــواً يف اللجنــة  
  القرار.بوبالتايل، على علم 

 يتضمن معلومـات حمدثـة بشـأن   يتضمن اإلخطار قرار اللجنة، وموجزاً سردياً   (س)  
أسباب اإلدراج يف القائمة، وأي معلومات قابلة للنشر بشأن قرار اللجنـة، يف حـال وجودهـا،    

  (ن) أعاله. ٦ الفقرة املعلومات األخرى ذات الصلة املذكورة يفو

تــذكِّر الرســالة الــدول الــيت تتلقــى ذلــك اإلخطــار بوجــوب اختاذهــا التدابـيـــر     (ع)  
ــة، للقيـــام يف الوقـــت املناســـب بإشـــعار أو وفقـــاً لقوانينـــها وممارســـاا ا  الالزمـــة،  إعـــالم  حملليـ

ــة     أو الفــرد ــن األمان ــات املقدمــة م ــع املعلوم ــالقرار، وجبمي ــان املعــين ب ــة الكي يف اإلخطــار  العام
  املذكور أعاله.

  
  مساء يف القائمةأإدراج  اقترحت طلبات رفع األمساء من القائمة اليت تقدمها دول    

إدراج اسم/أمساء يف القائمة والـيت تطلـب    قترحتا على الدول اليت كانت قد  (ف)  
، أن تؤكــد )٢٠١٥( ٢٢٥٣ مــن القــرار ٦٣رفــع االســم/األمساء مــن القائمــة مبقتضــى الفقــرة  

 بـني  كتابياً، يف نفـس وقـت تقـدمي طلـب رفـع االسـم إىل اللجنـة، وجـود توافـق يف اآلراء فيمـا          
دراج يف القائمة، مـىت تعـددت هـذه الـدول. وينـوه إىل أن الـدول       اإل اقترحت مجيع الدول اليت

لـن تعتـرب    )٢٠١١( ١٩٨٩املشتركة يف طلبـات اإلدراج يف القائمـة املقدمـة بعـد اختـاذ القـرار       
ــدول  ــن ال ــيت اقترحــت  م ــة   ال ــذ إدراج اســم يف القائم ــراض تنفي ــرتني ا ألغ مــن  ٢٧ و ٢٦لفق

  .)٢٠١٢( ٢٠٨٣  القرار

 االعتـراض  عدمفترة يقوم الرئيس بتعميم طلب الرفع من القائمة حىت انقضاء   (ص)  
  أيام عمل. ١٠ احملددة يف

تــراض البالغــة عشــرة أيــام، تبلــغ األمانــة العامــة   فــور انقضــاء مهلــة عــدم االع   (ق)  
اعتراضـات  أي يف حـال عـدم ورود   أعضاء اللجنة عما إذا كانت قد وردت أي اعتراضات. و

عتـرب القـرار معتمـدا. وتتخـذ األمانـة العامـة مجيـع اخلطـوات         عدم االعتراض، ي حبلول اية فترة
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لدولــة اإلسـالمية يف العــراق والشــام  اقائمـة اجلــزاءات املفروضـة علــى تنظـيم    الالزمـة لتحــديث  
  يف اليوم التايل، وتبلغ الدولة (الدول) املعنية بقرار اللجنة. تنظيم القاعدةو (داعش)

يف حال تسجيل عضو أو أكثر من أعضـاء اللجنـة اعتراضـاً علـى طلـب دولـة         (ر)  
يرفَـع االسـم   عدم االعتراض، حبلول اية فترة إدراجه يف القائمة اقترحت برفع اسم كانت قد 

يومـاً مـن تـاريخ تعمـيم      ٦٠، بعـد  )٢٠١٥( ٢٢٥٣مـن القـرار    ٦٣من القائمة، وفقـاً للفقـرة   
  الرئيس لطلب الرفع من القائمة، إال إذا:

ل القائمـة قبـ   اعترض مجيع أعضاء اللجنة كتابيـاً علـى اقتـراح رفـع االسـم مـن        ‘١’  
  ؛يوماً املذكورة ٦٠انتهاء فترة الـ 

يومـاً، أن   ٦٠أو طلب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة، قبـل انتـهاء فتـرة الــ       ‘٢’  
رفع االسم الذي قدمته دولة مقترحـة إلدراجـه يف القائمـة    حييل الرئيس طلب 

  .فيهإىل جملس األمن للبت 

يومـا املشـار إليهـا أعـاله علـى       ٦٠ جيوز للجنة، بتوافق اآلراء، تقصري فترة الــ   (ش)  
  أساس كل حالة على حدة.

ــدابري        (ت)   ــدول باختــاذ ت ــزام ال ــة التقــدم بطلــب كهــذا، يظــل الت اجلــزاءات يف حال
اجلماعـة أو املؤسسـة أو الكيـان حمـلّ النظـر، إىل       سارياً خالل تلك الفترة فيما يتعلق بـالفرد أو 

  .)٢٠١٥( ٢٢٥٣ من القرار ٦٥ أن حيسم جملس األمن املسألة وفقاً ألحكام الفقرة

ــات الرفــع مــن القائمــة       )ث(   ــة مــربرات اعتراضــهم علــى طلب يشــرح أعضــاء اللجن
 اللجنـة أن تقـوم، عنـد    . ويطلـب إىل )٢٠١٥( ٢٢٥٣ مـن القـرار   ٧١مبقتضى أحكـام الفقـرة   

  االقتضاء، بإطالع الدول األعضاء واهليئات الوطنية واإلقليمية املعنية على مبـرراا.

يف اختـاذ اخلطـوات الالزمـة     العامـة  بعد أن تتخذ اللجنة قـراراً، تشـرع األمانـة     )خ(  
  (ك) إىل (ع). ٧الفقرات املبينة يف 

  
  مكتب أمني املظاملعن طريق من القائمة املقدمة  األمساء طلبات رفع    

 امـدرج  اكيانـ  أوو/ ةأو مؤسسـ ة فرداً أو مجاعـ سواء كانت ميكن ألي جهة (  )ذ(  
ــى   ــى قائمــة اجلــزاءات املفروضــة عل ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش)     عل تنظــيم الدول

قانوناً) تريـد التقـدم بطلـب لرفـع أمسـاء      اجلهة اليت ختلفها  ممثلها القانوين أو تنظيم القاعدة، أوو
مبـين أدنـاه ويف    هـو  مباشرة من خالل مكتب أمـني املظـامل كمـا    من القائمة أن تفعل ذلك إما
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هـو   كمـا أو دولة تأسـيس الكيـان    الفرد جنسية إقامة أو مرفق هذه الوثيقة، أو من خالل دولة
  .سب االقتضاءوالفقرات (ف) إىل (خ)،ح مبين يف الفقرات (أ) إىل (ع)

، يتلقــى )٢٠١٥( ٢٢٥٣ لقــرارل واملرفــق الثــاين ٥٤مبقتضــى أحكــام الفقــرة   )ض(  
ينـوب عنـها لرفـع اسـم مـن القائمـة،        مـن  أوجهـة مـا   مكتب أمني املظامل الطلبات اليت تقدمها 

(تـرد نسـخة منـه يف مرفـق      )٢٠١٥( ٢٢٥٣ لقـرار لاين باتباع اإلجـراءات املبينـة يف املرفـق الثـ    
  هذه املبادئ التوجيهية).

ــاة أ      (أ أ)   ــى مواف ــوة عل ــدول األعضــاء بق ــات   تشــجع ال ــع املعلوم ــني املظــامل جبمي م
ــد االقتضــاء، وتشــجع علــى     ذات ــذلك يف   الصــلة، مبــا يف ذلــك املعلومــات الســرية عن ــام ب القي

الوقت املناسب. وجيوز للدول األعضاء أن تربم ترتيبات مع مكتب أمني املظـامل لتيسـري تبـادل    
ألي قيـود متعلقـة بالسـرية تفـرض علـى      املعلومات السرية. وجيـب علـى أمـني املظـامل أن ميتثـل      

ــة.  ــات املقدم ــرة     و املعلوم ــامل، يف الفق ــني املظ ــن إىل أم ــس األم ــب جمل ــن املرفــ  ٨طل ــاين م ق الث
طلبــات رفــع  مــا يتلقــاه مــنتقريــراً شــامالً ععلــى اللجنــة ، أن يعمــم )٢٠١٥( ٢٢٥٣ للقــرار

العامـة  انتـهاء فتـرة التشـاور مـع اجلهـة مقدمـة الطلـب. وتطلـع األمانـة          عنـد  من القائمة  اءمساأل
لترتيبــات الالزمــة القيــام باأعضــاء اللجنــة علــى التقريــر الشــامل بعــد اســتالمه مباشــرة، وتتــوىل  

  .إىل مجيع اللغات الرمسية لترمجة التقرير الشامل

ــم          )ب ب(   ــة لألم ــات الرمسي ــع اللغ ــر الشــامل إىل مجي ــن ترمجــة التقري ــهاء م ــد االنت بع
لـى الترمجـة، وتتـوىل إخطـار أمـني املظـامل       مجيـع أعضـاء اللجنـة ع   العامـة  املتحدة، تطلـع األمانـة   

  لذلك.  تبعاً

تقرير أمـني  اللجنة لاملخصصة الستعراض  تقومييا يوماً ١٥بعد انقضاء فترة الـ   )ج ج(  
يـدرج  ، يومـا تقومييـا   ٣٠ولكن قبـل مضـي    املظامل الشامل جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة
  أعمال اللجنة للنظر فيه. رئيس اللجنة طلب الرفع من القائمة على جدول

ــة أمــني         )د د(   ــيس اللجن ــدعو رئ ــن القائمــة، ي ــع م ــة يف طلــب الرف ــدى نظــر اللجن ل
املظامل، مبساعدة فريق الرصد، حسب االقتضاء، ليعرض التقرير الشـامل بنفسـه عليهـا وجييـب     

  على أسئلة أعضاء اللجنة بشأن الطلب.

تقومييـا  يومـاً   ٣٠شامل يف موعـد أقصـاه   تنتهي اللجنة من نظرها يف التقرير ال  )هـ  هـ(  
ــة         ــم املتحــدة إىل اللجن ــة لألم ــات الرمسي ــع اللغ ــر الشــامل جبمي ــدمي التقري ــاريخ تق ــن ت ــاراً م اعتب

  استعراضه.  بغرض
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يف احلــاالت الــيت يوصــي فيهــا أمــني املظــامل يف تقريــره الشــامل بإبقــاء االســم      )و و(  
إبالغ أمـني املظـامل بإبقـاء    بـ  قـوم التقريـر الشـامل وت  مدرجاً يف القائمة، تكمل اللجنة نظرهـا يف  

ق كل عضو من أعضاء اللجنـة يف طلـب رفـع اسـم     ال خيل ذلك حباالسم مدرجاً يف القائمة. و
  (أ). ٧ يف الفقرة املنصوص عليه من القائمة

ــره الشــامل برفــع االســم        )ز ز(   ــيت يوصــي فيهــا أمــني املظــامل يف تقري يف احلــاالت ال
 التقريـر الشـامل، يقـوم الـرئيس بتعمـيم طلـب رفـع       يعـرض أمـني املظـامل    عـد أن  القائمـة، وب  من

  أيام عمل. ١٠ احملددة يفعدم االعتراض فترة من القائمة حىت انقضاء  االسم

فــور انقضــاء مهلــة عــدم االعتــراض البالغــة عشــرة أيــام، تبلــغ األمانــة العامــة       )ح ح(  
اعتراضـات  أي يف حـال عـدم ورود   ت. وأعضاء اللجنة عما إذا كانت قد وردت أي اعتراضا

عتـرب القـرار معتمـدا. وتتخـذ األمانـة العامـة مجيـع اخلطـوات         عدم االعتراض، ي حبلول اية فترة
الدولــة اإلسـالمية يف العــراق والشــام   قائمـة اجلــزاءات املفروضـة علــى تنظـيم   الالزمـة لتحــديث  

ل) املعنيـة بقـرار اللجنـة. ويبلـغ     يف اليـوم نفسـه، وتبلـغ الدولـة (الـدو      تنظـيم القاعـدة  و (داعش)
  الرئيس أمني املظامل تبعا لذلك.

الرفـع املقتـرح   يف حال تسجيل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة اعتراضاً على  )ط ط(  
أيام عمل، يرفَع االسم مـن القائمـة، وفقـاً     ١٠عدم االعتراض البالغة حبلول اية فترة  السم ما
يوماً من تـاريخ تعمـيم الـرئيس لطلـب الرفـع       ٦٠، بعد )٢٠١٥(٢٢٥٣من القرار  ٥٦للفقرة 

  من القائمة، إال إذا:

القائمـة قبـل    اعترض مجيع أعضاء اللجنة كتابيـاً علـى اقتـراح رفـع االسـم مـن        ‘١’  
  ؛يوماً املذكورة ٦٠انتهاء فترة الـ 

يومــاً،  ٦٠أو طلــب عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء اللجنــة، قبــل انتــهاء فتــرة الـــ    ‘٢’  
  .فيهاإىل جملس األمن للبت التوصية برفع االسم الرئيس  قدمي  أن

يومـا املشـار إليهـا أعـاله علـى       ٦٠ جيوز للجنة، بتوافق اآلراء، تقصري فترة الــ   )(ي ي  
  أساس كل حالة على حدة.

يف حالـــة التقـــدم بطلـــب كهـــذا، يظـــل التـــزام الـــدول باختـــاذ التـــدابري املبينـــة   )ك ك(  
سارياً يف تلك الفتـرة فيمـا يتعلـق بـالفرد أو اجلماعـة       )٢٠١٥( ٢٢٥٣ من القرار ٢ الفقرة يف

أو املؤسســــة أو الكيــــان حمــــلّ النظــــر إىل أن حيســــم جملــــس األمــــن املســــألة وفقــــاً ألحكــــام 
  .)٢٠١٥( ٢٢٥٣ من القرار  ٥٦  الفقرة
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إذا قــررت اللجنــة رفــض طلــب لرفــع اســم مــن القائمــة، ختطــر اللجنــة اجلهــة     )ل ل(  
أمني املظـامل أو الدولـة (الـدول) املعنيـة، بقرارهـا باتبـاع اإلجـراءات        عن طريق مقدمة الطلب، 

ــق الثــاين    ذات الصــلة ــرارلاملبينــة يف املرف ــن هــذه   ٧أو يف الفقــرة  )٢٠١٥( ٢٢٥٣ لق (ن) م
  .، فضال عن تقدمي موجز لألسباب اليت دعتها إىل اختاذ القراراملبادئ التوجيهية

يف اختـاذ اخلطـوات الالزمـة     العامـة  بعد أن تتخذ اللجنة قـراراً، تشـرع األمانـة     )م م(  
  (ك) إىل (ع). ٧الفقرات املبينة يف 

  
  والكيانات اليت مل يعد هلا وجود املتوفوناألفراد     

، تقدم الدولـة طلبـاً   يف حالة األفراد املتوفني أو الكيانات اليت مل يعد هلا وجود  )ن ن(  
القــانونيون إىل مكتــب أمــني املســتفيدون القائمــة إىل اللجنــة مباشــرة أو يقدمــه  لرفــع امســه مــن

  املظامل، مشفوعاً بالوثائق الرمسية املؤيدة للوضع.

الفـرد أو حـل    وفـاة  يتضمن طلب رفع االسم من القائمة شهادة رمسية تثبـت   )س س(  
ــان ــدرج امســه         الكي ــاة شــخص م ــا بوف ــة م ــا دول ــها فيه ــة تعلن ــة أي رســالة رمسي ــرب اللجن . وتعت

حســبما هــو   “تــوافر معلومــات موثوقــة عــن الوفــاة    ”القائمــة، مســتنداً مســتوفياً لشــرط     يف
، دون اإلخـالل بقـرار اللجنـة    )٢٠١٥( ٢٢٥٣ القـرار  مـن  (ب) ٨٠ منصوص عليه يف الفقرة

  النهائي بشأن رفع االسم من القائمة.

لرسـالة الرمسيـة، كشـهادة إثبـات     اينبغـي أن تتضـمن   يف حالة األفراد املتوفني،   )ع ع(  
ل، ورقمـه املرجعـي الـدائم، وتـاريخ مـيالده،      الوفاة مثالً، قدر اإلمكان، اسـم الشـخص بالكامـ   

يف حالـة الكيانـات   ن ظـروف الوفـاة.   عوتاريخ ومكان الوفاة، فضالً عن أي معلومات إضافية 
ورقمـه املرجعـي   الكيـان،   قدر اإلمكان، اسـم  ،لرسالةاينبغي أن تتضمن  اليت مل يعد هلا وجود،

تسـجيله احلاليـة، وحالـة أي أصـول،     ، وموقعـه، وتـاريخ حلـه أو وضـعه احلـايل أو حالـة       الدائم
  حل الكيان. ن ظروفعفضالً عن أي معلومات إضافية 

ينبغي للدولة أو اجلهة املقدمة للطلـب أن تتأكـد أيضـاً ممـا إذا كـان للمتـويف         (ف ف)  
يف ممتلكاتـه مـدرج يف قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى       لـه  أو شـريك  مستفيد قانوين من تركته 

القاعـدة، وأن تبلـغ اللجنـة بـذلك،      متنظـي و مية يف العراق والشام (داعـش) الدولة اإلسال تنظيم
روأن تأصـول أُلغـي جتميـدها خاصـة     م كيانـات قـد تـؤول إلـيه     اللجنة بأمسـاء أي أفـراد أو   خط

، وذلـك للحيلولـة دون اسـتغالل األصـول الـيت      مل يعد له وجود تويف أو بالكيان الذيفرد املبال
  قيق مقاصد إرهابية.ألغي قرار جتميدها يف حت

 



18/34 

 16-23174 (A) 

 

الذين ال ميلكون أصوالً جممدة، تكتفـي اللجنـة   أو الكيانات األفراد  ةيف حال  )ص ص(  
مـن رسـائل رمسيـة    الفـرد أو دولـة تأسـيس أو موقـع الكيـان       دولة جنسـية أو إقامـة   بعث بهمبا ت

وذلـك دون اإلخـالل   ، لرفع االسم من القائمة، للفرد أو الكيان املعينتعلنها فيها باملركز املايل 
  بالقرار النهائي الذي تتخذه اللجنة.

يف اختـاذ اخلطـوات الالزمـة     العامـة  بعد أن تتخذ اللجنة قـراراً، تشـرع األمانـة     )ق ق(  
  (ك) إىل (ع). ٧املبينة يف الفرع 

  
 يف اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  املعلومات الواردة يف قائمة اجلزاءات املفروضة علـى  حتديث  -  ٨  

  تنظيم القاعدةو) داعش( والشام العراق

ــا يلــي،           (أ)   ــذكورة فيم ــراءات امل ــا لإلج ــه الســرعة، وفق ــى وج ــة عل ــر اللجن تنظ
فريــق الرصــد،  معلومـات تقــدمها الــدول األعضـاء أو املنظمــات اإلقليميــة أو الدوليـة أو    أي يف

بالوثـائق  وخباصة املعلومات اإلضافية املتعلقة بتحديد اهلوية وغري ذلك من معلومـات مشـفوعة   
الكيانـات  املتعلقة بالوضع التشغيلي لألفراد واجلماعات واملعلومات احملدثة الثبوتية، مبا يف ذلك 

ــراد املدرجــة أمســاؤهم يف     املؤسســات املدرجــة أمســاؤهم يف و ــن األف القائمــة، وحتركــات أي م
ت وفاته وغـري ذلـك مـن األحـداث اهلامـة، وكـذلك أي قـرارات وإجـراءا         القائمة أو سجنه أو

، مىت توفرت هذه املعلومات، وتقرر اللجنة املعلومات اليت مـن شـأا   اختذا احملاكم ذات صلة
 العـراق  يف اإلسـالمية  الدولةحتسني املعلومات املدرجة يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم 

  القاعدة. وتنظيم) داعش( والشام

إليهــــا الــــدول األعضــــاء تنظــــر اللجنــــة يف أي معلومــــات إضــــافية تقــــدمها   (ب)  
أو الكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم يف     األفراد املنظمات اإلقليمية أو الدولية أو فريق الرصد عن أو

القائمة. وجيوز للجنة، أو لفريق الرصد بناء على طلب من اللجنة، االتصـال بالدولـة (الـدول)    
لومـات اإلضـافية املقدمـة.    إدراج األمساء والتشـاور معهـا حـول أمهيـة املع     اقترحت األصلية اليت

تشجع الدول األعضاء أو املنظمات اإلقليمية أو الدولية الـيت تقـدم تلـك     للجنة أيضا أنجيوز و
ــيت        ــدول) األصــلية ال ــة (ال ــع الدول ــى التشــاور م ــات اإلضــافية عل اإلدراج يف  اقترحــت املعلوم

ة، بشـرط أن توافـق علـى    املساعدة على إجراء االتصاالت املناسـب  العامة القائمة. وتقدم األمانة
  اإلدراج.اليت اقترحت ذلك الدولة 

يقوم فريق الرصد، حسب االقتضاء، باستعراض مجيع املعلومات الـيت تتلقاهـا     (ج)  
اللجنة من أجل استيضاح املعلومات أو التحقق منها. ويف هذا الصدد، يسـتعمل فريـق الرصـد    
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 تلـك الـيت وافتـه ـا الدولـة (الـدول)       مجيع املصادر املتاحة له، مبا يف ذلـك مصـادر أخـرى غـري    
  اقترحت اإلدراج. األصلية اليت

اللجنـة برأيـه    ، يف غضون أربعـة أسـابيع، بـإبالغ   فريق الرصد يقوم بعد ذلك،  (د)  
الدولـة اإلسـالمية يف   يف مسألة إدراج تلك املعلومات يف قائمة اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم   

عدة، أو يوصي بطلـب مزيـد مـن اإليضـاحات للتأكـد مـن       القا العراق والشام (داعش) وتنظيم
تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف     إمكانية إدراج املعلومات املتلقاة يف قائمة اجلزاءات املفروضة علـى 

تنظيم القاعدة. وتبت اللجنـة يف مـدى ضـرورة اإليضـاحات وكيفيـة      العراق والشام (داعش) و
  ى خبربات فريق الرصد.احلصول عليها، وجيوز هلا االستعانة مرة أخر

ــوز   (هـ)   لفريــق الرصــد أن يقــدم أيضــا إىل اللجنــة أي معلومــات عــن األفــراد       جي
والكيانات املدرجة أمساؤهم يف القائمة إذا حصل عليهـا مـن مصـادر رمسيـة متاحـة للجمهـور،       

. ويف هــذه احلــاالت، حيــدد فريــق  تــهاأو مبســاعدة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة، وذلــك مبوافق 
  مصدر كل معلومة جديدة عند تقدميها إىل اللجنة للنظر فيها.الرصد 

حني تقرر اللجنة إدراج معلومات إضافية يف قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى       (و)  
الدولـة   عليهـا أن ختطـر   القاعـدة، الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش) وتنظـيم        تنظيم

  قدمت املعلومات اإلضافية.العضو أو املنظمة اإلقليمية أو الدولية اليت 

خيزن فريق الرصد يف قاعدة للبيانات أي معلومات إضـافية ذات صـلة قُـدمت      (ز)  
الدولــة اإلســالمية يف العــراق إىل اللجنــة ومل تــدرج يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم  

ك كـي  املوجز السردي ألسـباب اإلدراج يف القائمـة، وذلـ    القاعدة أووالشام (داعش) وتنظيم 
بـإطالع الـدول   ، طلبعند التستخدمها اللجنة وفريق الرصد يف أداء واليتهما. وتقوم اللجنة، 

يف  كائنـة لـديها   كيانـات  أو ـا  نيمقـيم  أشخاص أو منها نيمواطنأدرجت أمساء  األعضاء اليت
 الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش) وتنظــيمقائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم 

أن تكـون   أوقابلـة للنشـر   القاعدة على تلك املعلومات اإلضافية، بشـرط أن تكـون املعلومـات    
اجلهة اليت قدمت املعلومات قد وافقت على نشـرها. وجيـوز للجنـة أن تطلـب أيضـا مـن فريـق        
الرصد أن يساعد على إيصال تلـك املعلومـات اإلضـافية ذات الصـلة إىل الدولـة (الـدول) الـيت        

ز للجنة أن تقرر تقدمي هـذه املعلومـات ألطـراف أخـرى، علـى أسـاس كـل حالـة         طلبتها. وجيو
  لمعلومات.اجلهة املقدمة لعلى حدة، مبوافقة مسبقة من 

يقدم فريق الرصـد إىل اللجنـة استعراضـا عامـا سـنويا للمعلومـات املدرجـة يف          (ح)  
واإلنتربــول بنتــائج  النشــرات اخلاصــة، مبــا يف ذلــك البيانــات البيومتريــة. وتبلــغ اللجنــة الــدول  

  االستعراض السنوي.



20/34 

 16-23174 (A) 

 

  
  املوجزات السردية ألسباب اإلدراج يف القائمة  -  ٩  

 فيمــا خيــص مجيــع األمســاء املدرجــة يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم   (أ)  
القاعـدة، تواصـل اللجنـة إتاحـة مـوجزات       الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم

ا الشبكي ألسباب اإلدراج يف القائمـة، وذلـك مبسـاعدة مـن فريـق الرصـد،       سردية على موقعه
  الدولة (الدول) املعنية اليت طلبت إدراج األمساء.  وبالتنسيق مع

عندما يقترح إدراج اسم جديد يف القائمة، يعد فريق الرصـد فـورا، بالتنسـيق      (ب)  
موجز سـردي لتنظـر اللجنـة فيـه،     مع الدولة (الدول) املعنية اليت طلبت إدراج االسم، مشروع 

ويعمم ذلك املشروع مع طلـب اإلدراج املوافـق لـه. وينشـر املـوجز السـردي يف موقـع اللجنـة         
 الــذي يضــاف فيــه االســم إىل قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم    يــومالشــبكي يف ذات ال

  القاعدة. الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم

مشاريع املوجزات السردية إىل املعلومات الواردة مـن الدولـة (الـدول)    تستند   (ج)  
اإلدراج، أو مــن أعضــاء اللجنــة أو فريــق الرصــد، مبــا يف ذلــك البيــان التعليلــي،    الــيت اقترحــت

اللجنـة، أو أي معلومـات    إىلواستمارة اإلدراج املوحـدة، وأي معلومـات رمسيـة أخـرى تقـدم      
  مصادر رمسية.  نأخرى ذات صلة متاحة للجمهور م

يشمل املوجز السردي ما يلـي: تـاريخ اإلدراج يف القائمـة؛ وأسـاس (أسـس)        (د)  
اإلدراج وفقا للقرارات ذات الصلة اليت اختذها جملس األمـن، أي املعلومـات احملـددة الـيت تشـري      

 القــرارات ذات الصــلة؛ ومعلومــات إىل أن الفـرد أو الكيــان يســتويف معــايري اإلدراج احملـددة يف  
الدولـة اإلسـالمية يف   عن أي أعمال أو أنشطة ميارسها الفرد/الكيان تـدل علـى صـالته بتنظـيم     

ــيم   ــش) وتنظـ ــام (داعـ ــراق والشـ ــالفقرتني   العـ ــال بـ ــدة، عمـ ــرار  ٥و  ٣القاعـ ــن القـ  ٢٢٥٣ مـ
طها صالت بالطرف الـذي جيـري إدراجـه    ؛ وأمساء اجلهات األخرى املدرجة اليت ترب)٢٠١٥(

يف القائمة وأرقامها املرجعية الدائمة؛ وأي معلومات أخرى ذات صلة تكون متوفرة يف تـاريخ  
تـرد مـن الدولـة     الـيت  ل القـرارات واإلجـراءات القضـائية ذات الصـلة    ن قبيـ اإلدراج أو بعده، مـ 

وتــاريخ (تــواريخ) إتاحــة اإلدراج أو مــن دول أعضــاء معنيــة أخــرى؛   الــيت اقترحــت (الــدول)
  املوجز السردي للمرة األوىل يف موقع اللجنة الشبكي، وتاريخ استعراضه أو حتديثه.

 إذا قررت اللجنة املوافقة على طلب رفـع اسـم مـا مـن القائمـة، تقـوم األمانـة         (هـ)  
فورا بشطب املوجز السردي املرتبط به مـن موقـع اللجنـة الشـبكي. وإذا قـررت اللجنـة        العامة

يشــمل كــل   رفــض طلــب الرفــع مــن القائمــة، يعــد فريــق الرصــد مشــروع مــوجز ســردي         
كي تنظر فيه اللجنة، ويذكر فيه تـاريخ قـرار اللجنـة القاضـي بـرفض طلـب الرفـع         املستجدات
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أثنـاء نظـر اللجنـة يف املوضـوع وجيـوز        هـذا الصـدد  يف من القائمة وأي معلومـات جديـدة تـرد   
  نشرها علنا.

إىل  ٧٩على اللجنة، حـني اسـتعراض اسـم مـدرج يف القائمـة وفقـا للفقـرات          (و)  
هاء تستعرض أيضا املوجز السردي املرتبط به. ولدى انتـ  ، أن)٢٠١٥( ٢٢٥٣من القرار  ٨٢

لتنظــر فيــه  يشــمل كــل املســتجدات  االســتعراض، يعــد فريــق الرصــد مشــروع مــوجز ســردي  
يف هـذا   اللجنة، ويذكر فيه تاريخ االستعراض الذي أجرته اللجنـة وأي معلومـات جديـدة تـرد    

  وجيوز نشرها علنا. أثناء نظر اللجنة يف املوضوع الصدد

ال املــوجزات الســردية للجنــة أن تنظــر يف أي وقــت مــن األوقــات يف اســتكم   (ز)  
استنادا إىل معلومات جديدة أو تغيريات أو إضافات مقترحـة أو معلومـات بشـأن أي قـرارات     
أو إجراءات قضائية ذات صلة واردة من أعضاء اللجنة، أو فريق الرصـد، أو الـدول األعضـاء،    

  أو املنظمات الدولية املعنية.
  

 والشــام العــراق يف اإلســالمية الدولــة ظــيماســتعراض قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تن  -  ١٠  

  القاعدة وتنظيم) داعش(

حســبما تــنص عليــه ، العامــة تقــوم اللجنــة، بــدعم مــن فريــق الرصــد واألمانــة   (أ)  
اجلـزاءات  سنوي لقائمـة   استعراض جراءإب، )٢٠١٥( ٢٢٥٣من القرار  ٨٢إىل  ٧٩الفقرات 
  .القاعدة وتنظيم) داعشعلى تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (املفروضة 

االستعراض على اإلجراءات املبينة يف الفقـرة (و) أدنـاه،   ا تستند إجراءات هذ  (ب)  
  ولكن ميكن للجنة أن تعدهلا عند االقتضاء عن طريق ورقة لتحديد الطرائق.

  مـن القائمـة   يف هـذا الفـرع مـن تقـدمي طلبـات رفـع       املـبني  نع االسـتعراض مي ال  (ج)  
مــن هــذه املبــادئ  ٧يف أي وقــت مــن األوقــات، وفقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف الفــرع 

  التوجيهية.

ــة استعراضــا ســنويا     (د)   ــة ألمســاءلجتــري اللجن يف قائمــة اجلــزاءات   املدرجــة التالي
  :القاعدة ق والشام (داعش) وتنظيمالدولة اإلسالمية يف العرا على تنظيماملفروضة 

ــد       ‘١’   ــودات اخلاصــة ــم عناصــر حتدي ــذين ال تتضــمن القي ــات ال األفــراد والكيان
  اهلوية الضرورية لكفالة التنفيذ الفعال للتدابري املفروضة عليهم؛

  األفراد املبلغ عن وفام؛  ‘٢’  

  ئمة؛الكيانات اليت يرد بشأا ما يفيد أو يؤكد أا مل تعد قا  ‘٣’  
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ــر (     ‘٤’   ــذ ثــالث ســنوات أو أكث االســتعراض ”أي أمســاء أخــرى مل تســتعرض من
  ).“الذي جيري كل ثالث سنوات

يعتـــرب نظـــر اللجنـــة يف طلـــب رفـــع اســـم مـــن القائمـــة بعـــد تـــاريخ صـــدور     (هـ)  
 ١٩٨٩، عمـال بـاإلجراءات املنصـوص عليهـا يف املرفـق الثـاين للقـرار        )٢٠١١( ١٩٨٩ القرار

 )٢٠١٤( ٢١٦١أو املرفــق الثــاين للقــرار  )٢٠١٢( ٢٠٨٣أو املرفــق الثــاين للقــرار  )٢٠١١(
يف مرفـق هـذه املبـادئ التوجيهيـة)،     ترد نسـخة منـها   ( )٢٠١٥( ٢٢٥٣أو املرفق الثاين للقرار 

  أعاله.‘ ٤’(د)  ١٠الفقرة ألغراض تنفيذ مبثابة استعراض لذلك اإلدراج 

ــة االســــتعراض  تن  (و)   ــذ اللجنــ ــذي جيــــري  فــ ــنوات وفقــــا     الــ ــل ثــــالث ســ كــ
  التالية:  لإلجراءات

آذار/مـــارس مــن كـــل ســنة جديـــدة جيــرى فيهـــا     ١يف حيــدد فريـــق الرصــد     ‘١’  
ــتعراض  علــى تنظــيم يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة    األمســاء املدرجــة  )٣(االس

ــراق والشــام (داعــش) وتنظــيم    ــة اإلســالمية يف الع ــيت  الدول ــتعني  القاعــدة ال ي
إىل جانب الدول ذات الصلة الـيت اقترحـت اإلدراج يف القائمـة،     استعراضها،

والــدول املشــاركة يف تقــدمي االقتــراح، ودول اإلقامــة و/أو اجلنســية أو املوقــع 
التأســيس، إذا كانــت معروفــة، فضــال عــن أي دول معنيــة أخــرى (يشــار     أو

ــي باســم     ــا فيمــا يل ويف حالــة  ).)٤(“الــدول ذات الصــلة باالســتعراض  ”إليه
الكيانات اليت مل يعد هلا وجـود، يعمـم فريـق الرصـد علـى اللجنـة تقيمـا ألي        
معلومات ذات صلة. ويف حالة األفراد املبلغ عن وفـام، يعمـم فريـق الرصـد     
على اللجنة تقيما للمعلومات ذات الصلة املقدمـة رمسيـا مـن الـدول األعضـاء      

ــة     ــان، حالـ ــدر اإلمكـ ــاة، وبقـ ــهادة الوفـ ــل شـ ــدة،  مثـ ــول امـ ــع األصـ وموقـ
ــهم احلصــول علــى أي     إذاو ــات ميكن ــراد أو كيان كانــت متاحــة، أمســاء أي أف

  أصول غري جممدة.

تعمــم اللجنــة هــذه األمســاء، إضــافة إىل قيــودات القائمــة واملــوجزات الســردية    ‘٢’  
ــول   ــن   - ألســباب اإلدراج يف القائمــة والنشــرات اخلاصــة لإلنترب جملــس األم

مشــرية إىل مــا إذا كانــت بصــمات األصــابع وغريهــا مــن   املتاحــة للجمهــور (
__________ 

 على أن يكون استعراض السنة السابقة قد أجنز بالفعل يف ذلك التاريخ.  )٣(  

جمـات أو الـيت قـد يكـون رعاياهـا      على سبيل املثال، الدول اليت يكون األفراد أو الكيانـات قـد شـنوا فيهـا ه      )٤(  
السفن اليت ترفع علمها أو طائراـا أو مرافقهـا الدبلوماسـية قـد اسـتهدفوا، علـى النحـو احملـدد يف قيـودات           أو

 القائمة أو املوجزات السردية ألسباب اإلدراج يف القائمة.
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البيانات البيوميترية متاحة عن طريق اإلنتربول) على مجيع الدول ذات الصـلة  
ــدمي        ــة إىل تق ــرئيس أعضــاء اللجن ــدعو ال ــت نفســه، ي ــتعراض. ويف الوق باالس

ــات إضــافية بشــأن أولئــك األفــر     أي ــات املدرجــة أمســاؤهم   معلوم اد والكيان
  القائمة.    يف

أن تقــدم إليهــا يف  مجيــع الــدول ذات الصــلة باالســتعراضتطلــب اللجنــة مــن   ‘٣’  
ــون  ــهر أي ٣غضـ ــات  أشـ ــة معلومـ ــة،  حمدثـ ــباب اإلدراج يف القائمـ ــن أسـ عـ

معلومات إضافية لتحديـد اهلويـة وغريهـا مـن املعلومـات، مرفقـة        وكذلك أي
قائمـة،  والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم يف ال   األفراد ، بشأن أولئك داعمة بوثائق

ــك  ــا يف ذل ــة عــن   مب ــات حمدث ــات   معلوم املدرجــة يف الوضــع التشــغيلي للكيان
، وعن حتركات أي مـن األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة وسـجنه       القائمة

أو وفاته أو عن أحداث أخرى ذات أمهيـة. وحتـث اللجنـة أيضـا هـذه الـدول       
  .أم ال زال مناسبا على حتديد ما إذا كانت ترى أن اإلدراج ما

) eRoomبشـأن االسـتعراض علـى الغرفـة اإللكترونيـة (      الـواردة  تحمل الردود  ‘٤’  
فتـرة األشــهر  يف غضــون شـهر مـن انقضــاء   اخلاصـة باللجنـة، فــور ورودهـا. و   
ــات   ــة املكرســة جلمــع املعلوم ــق الرصــد   )٥(الثالث ــع فري ــة ، جيم ــات كاف املعلوم

ــات إ    ــدول املستعرِضــة، إىل جانــب أي معلوم ــن ال ــواردة م ــيم  ال ضــافية والتقي
الذي جيريه فريق الرصد بنفسه، ويتيحها ألعضاء اللجنـة علـى شـكل ملفـات     

مرة كل ثالثة سنوات ويف جـدول بالنسـبة    خاصة بكل اسم جيري استعراضه
  جلميع األمساء األخرى قيد االستعراض.

  ’٥‘  ريمبوعـد   ،فور تقدمي فريق الرصد امللفات الكاملـة ، الرئيس أعضاء اللجنة خط
إدراج األمســاء علــى جــدول أعماهلــا للنظــر فيهــا، حبيــث يتــاح الوقــت الكــايف  
الستعراض مجيع املعلومات املتوفرة وليستطيع األعضاء حتديد مـوقفهم بشـأن   

  كل حالة.

ــان إدراج       ‘٦’   ــا إذا كـ ــة، فيمـ ــات املتاحـ ــع املعلومـ ــتنادا إىل مجيـ ــة، اسـ ــر اجلنـ تنظـ
ــزال مناســبا وحتــذف ا  تلــك ألمســاء املدرجــة إذا قــررت أن ذلــك  األمســاء ال ي

  يعد مناسبا. مل

__________ 

 حسب االقتضاء، بانتظار تلقي الردود من الدول ذات الصلة باالستعراض.  )٥(  
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يف احلاالت اليت تقرر فيها أي من الـدول الـيت تسـتعرض األمسـاء وفقـا للفقـرة         ‘٧’  
أعاله أن إدراج أحد األمسـاء مل يعـد مناسـبا، جيـوز لتلـك الدولـة       ‘ ٢’ الفرعية

ة اتبـاع نفـس اإلجـراءات ذات الصـل    بأن تقدم طلبـا برفـع االسـم مـن القائمـة      
  من هذه املبادئ التوجيهية. ٧املنصوص عليها يف الفرع 

ــة   ‘٨’   ــر اللجن ــة اجلــزاءات    ،املعلومــات املتاحــة  ضــوء علــى، تنظ يف حتــديث قائم
تنظــيم و الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش)     املفروضـة علـى تنظـيم    

القاعــدة وتتــيح يف موقعهــا الشــبكي املــوجزات الســردية ألســباب اإلدراج يف  
  لقائمة، حسب االقتضاء.ا

إدراج  يف احلاالت اليت يقرر فيهـا أحـد أعضـاء اللجنـة خـالل االسـتعراض أن        ‘٩’  
أحــد األمســاء يف القائمــة مل يعــد مناســبا، جيــوز للجنــة، بالتشــاور الوثيــق مــع    

اإلدراج، ودولـة (دول) اإلقامـة و/أو اجلنسـية،    الـيت اقترحـت   الدولة (الدول) 
ــا    ــات نظرهـ ــاة وجهـ ــع مراعـ ــه يف    ومـ ــار إليـ ــو املشـ ــى النحـ ــأن علـ ــذا الشـ ـ

ــة  الفقــرة ــا لرفــع االســم مــن القائمــة، متبعــة    ‘ ٢’الفرعي أعــاله، أن تقــدم طلب
ــس ــرع      نفـ ــا يف الفـ ــوص عليهـ ــلة املنصـ ــراءات ذات الصـ ــذه   ٧اإلجـ ــن هـ مـ
  التوجيهية.  املبادئ

القائمـة   إدراج االسـم يف اقترحـت  عندما تقدم الدولة (الدول) اليت كانت قد   ‘١٠’  
مــن  ٦٥ و ٦٤ و ٦٣ات بــا برفــع ذلــك االســم مــن القائمــة، تطبــق الفقــر طل

  .)٢٠١٥( ٢٢٥٣القرار 

 ني،املتـوف أحـد األشـخاص   اللجنة، بعد اسـتعراض حالـة    عضاءإذا رأى مجيع أ  ‘١١’  
ينبغـي أن يشـطب مـن القائمـة، ومل تقتـرح أي دولـة       ذلـك الشـخص   أن اسم 

عضو رفع االسم من القائمة، يقدم الرئيس طلب رفع يعمم مبوجـب اإلجـراء   
  الكتايب للجنة؛

ــرد       ‘١٢’   ــيت مل ي ــرئيس، ألغــراض استعراضــها، األمســاء ال ــق الرصــد إىل ال ــل فري حيي
 بشــأا، بعــد ثــالث ســنوات، أي رد كتــايب مــن الــدول ذات الصــلة علــى       
طلبــات اللجنــة للحصــول علــى معلومــات. وجيــوز للــرئيس، متصــرفا بصــفته   
كرئيس، أن يقدم هذه األمساء لرفعها مـن قائمـة اجلـزاءات، حسـب االقتضـاء      

  ات اليت تتبعها عادة اللجنة يف اختاذ القرارات.اءورهنا باإلجر
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اءات إذا مل تتخذ اللجنة قرارا بشطب االسم قيد االسـتعراض مـن قائمـة اجلـز      ‘١٣’  
تنظــيم و الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش)      املفروضـة علـى تنظـيم   

، يؤكَّـد أن إدراج ذلـك   )٦(يف اية السنة اليت جيرى فيهـا االسـتعراض   القاعدة
وتبقـى تلـك    وخيتـتم اسـتعراض ذلـك االسـم     زال مناسبا، االسم يف القائمة ما

الدولـة اإلسـالمية يف    تنظـيم األمساء مدرجة يف قائمة اجلزاءات املفروضة علـى  
  تنظيم القاعدة.و العراق والشام (داعش)

اســتناد إىل مجيــع املعلومــات املتاحــة ويف غضــون شــهر واحــد مــن اختتــام           ‘١٤’  
ــه، مشــروع      ــة، لتنظــر في ــق الرصــد إىل اللجن اســتعراض كــل اســم، يقــدم فري
 تعديالت لتحديث قائمة اجلزاءات واملوجزات السـردية ألسـباب إدراج هـذه   

  األمساء يف القائمة، حسب االقتضاء.

لدى االنتهاء من استعراض مجيع األمساء، تقـوم األمانـة العامـة بتحـديث تقـين        ‘١٥’  
لقيــودات القائمــة وملــا يقابلــها مــن مــوجزات ســردية ألســباب اإلدراج يف        

  القائمة، يبني التاريخ الذي أجرت فيه اللجنة االستعراض.

العامــة األمانــة تصــدر ، ‘١٤’ينــة يف الفقــرة الفرعيــة إجنــاز اخلطــوات املبلــدى   ‘١٦’  
 نشــرة صــحفية وختطــر بــذلك الــدول (الــدول) ذات الصــلة باالســتعراض.       

ــع أو   ــة (دول) اإلقامــة و/أو اجلنســية أو املوق ــى أن   وتشــجع دول التأســيس عل
مجيع التـدابري املمكنـة إلشـعار أو إبـالغ     احمللية تتخذ وفقاً لقوانينها وممارساا 

ــرد ــى أن   أو الف ــان بــذلك، وعل ــد فيهــا أن      الكي تقــدم يف احلــاالت الــيت يؤك
معلومـات متـوفرة يف موقـع اللجنـة الشـبكي عـن        زال مناسبا، أي اإلدراج ما

وعــن إجــراءات النظــر يف طلبــات  بعــد حتــديثها األســباب الداعيــة إىل اإلدراج
  األحكام الناظمة حلاالت اإلعفاء املتاحة.  الرفع من القائمة أو

  
  من جتميد األصول اإلعفاءات  -  ١١  

 ١٥ ، املعــدل مبوجــب الفقــرة)٢٠٠٢( ١٤٥٢تتلقــى اللجنــة، عمــال بــالقرار   (أ)  
ــرار   ــن الق ــرتني   )٢٠٠٦( ١٧٣٥م ــبني يف الفق ــ ٧٦ و ٧٥وامل ــرار م ، )٢٠١٥( ٢٢٥٣ن الق
من الدول األعضاء باعتزامها اإلذن، عند االقتضاء، بالوصول إىل األموال أو غريهـا  إخطارات 

من األصول املالية أو املوارد االقتصادية امدة، لتغطية املصروفات األساسية املنصـوص عليهـا   
. )٢٠١٥( ٢٢٥٣(أ) مـن القـرار    ٧٥والفقـرة   )٢٠٠٢( ١٤٥٢(أ) مـن القـرار    ١قرة يف الف

__________ 

 بدء االستعراض.حسب االقتضاء، رهنا بتاريخ   )٦(  



26/34 

 16-23174 (A) 

 

دما تكـون  اإلخطار، إال عنـ ، إقرارا باستالم العامة وترسل اللجنة على الفور، عن طريق األمانة
املعلومات املقدمة غـري كافيـة، ويف هـذه احلالـة تبلـغ األمانـة العامـة بتعـذر اختـاذ قـرار إىل حـني            

ــة    تتــوفر هــذه املعلومــات  ــام العمــل الثالث ــرة أي ــالرفض خــالل فت ــة قــرارا ب . وإذا مل تتخــذ اللجن
وتعلـم   .اإلخطـار  احملددة، تعلم اللجنة بذلك، عن طريق رئيسـها، الدولـة العضـو الـيت أرسـلت     

  .اإلخطار إذا اتخذ قرار بالرفض بشأن ذلكاإلخطار اللجنة أيضا الدولة العضو اليت أرسلت 

ــدول        (ب)   ــات ال ــام العمــل اخلمســة احملــددة، يف طلب ــرة أي ــة، خــالل فت تنظــر اللجن
ــة املصــروفات االســتثنائية حســبما ورد يف الفقــرة     (ب) مــن القــرار  ١األعضــاء اخلاصــة بتغطي

ــرة  )٢٠٠٢( ١٤٥٢ ــرار  ٧٥والفقــ ــن القــ ــد   )٢٠١٥( ٢٢٥٣(ب) مــ ــا عنــ ــق عليهــ وتوافــ
(ب)  ١االقتضاء. وتشـجع الـدول األعضـاء، عنـد تقـدميها الطلبـات إىل اللجنـة عمـال بـالفقرة          

ــرار   ــن الق ــرة  )٢٠٠٢( ١٤٥٢م ــرار   ٧٥والفق ــن الق ــالغ  )٢٠١٥( ٢٢٥٣(ب) م ــى إب ، عل
  وذلك دف منع استخدامها يف متويل اإلرهاب. ،اللجنة دون تأخري باستعمال تلك األموال

ألي فرد أو مجاعة أو مؤسسـة أو كيـان مـدرج يف القائمـة أن يقـدم إىل       جيوز  (ج)  
لإلعفاء من التـدابري املبينـة يف    اطلب )٢٠٠٦( ١٧٣٠التنسيق املنشأة مبوجب القرار مراكز آلية 

. وقبـل أن تنظـر اللجنـة يف طلـب مقـدم عـن طريـق        )٢٠١٥( ٢٢٥٣(أ) من القـرار   ٢ الفقرة
مركز التنسيق، جيب تقدمي الطلب إىل دولة اإلقامة. وجيوز ملركـز التنسـيق، عنـد االقتضـاء، أن     
حييل طلبات إىل دول اإلقامة يف هذا السياق. وعند تأكيد مركز التنسيق بـأن الطلـب قـد قـدم     

اإلقامــة، فإنــه حييــل الطلــب إىل اللجنــة للبــت فيــه. وتنظــر اللجنــة يف تلــك الطلبــات     إىل دولــة
بالتشاور مع دول اإلقامة وأي دول معنية أخرى. وختطـر اللجنـة، عـن طريـق مركـز التنسـيق،       

  املؤسسات أو الكيانات بقرار اللجنة.  أولئك األفراد أو اجلماعات أو

 ١٤٥٢ (أ) مـن القـرار   ١مبوجب الفقـرة   املقدمة اإلخطاراتينبغي أن تشتمل   (د)  
، علــــى املعلومــــات التاليــــة )٢٠١٥( ٢٢٥٣(أ) و (ب) مــــن القــــرار  ٧٦والفقــــرة  )٢٠٠٢(

  االقتضاء:  حسب

  والعنوان)املستلم (االسم   ‘١’  

ــى        ‘٢’   ــدائم اخلــاص باملســتلم يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة عل ــرقم املرجعــي ال ال
ــيم ــيم     تنظـ ــش) وتنظـ ــام (داعـ ــالمية يف العـــراق والشـ ــة اإلسـ القاعـــدة  الدولـ
  القاعدة  تنظيم

  احلساب)  بيانات احلساب املصريف للمستلم (اسم املصرف وعنوانه ورقم  ‘٣’  
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اب الـيت تـربر املصـروفات احملـددة املندرجـة يف      الغرض من املـدفوعات واألسـب    ‘٤’  
  :)٢٠٠٢( ١٤٥٢(ب) من القرار  ١(أ) أو يف إطار الفقرة  ١إطار الفقرة 

  (أ): ١يف إطار الفقرة   -  

املصــروفات األساســية، مبــا يف ذلــك املبــالغ الــيت تــدفع مقابــل املــواد     •    
لغذائيــة، واإلجيــار أو الــرهن العقــاري، واألدويــة، والعــالج الطــيب،   ا

  والضرائب، وأقساط التأمني، ورسوم املنافع العامة؛

املدفوعات املسـددة نظـري أتعـاب مهنيـة معقولـة وسـداد املصـروفات          •    
  املتكبدة فيما يتصل بتقدمي اخلدمات القانونية؛

باألعمـــال الروتينيـــة حلفـــظ األتعـــاب أو رســـوم اخلـــدمات املتعلقـــة   •    
صــيانة األمــوال امــدة أو األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية   أو

  األخرى.

  (ب): ١يف إطار الفقرة   -  

املصــروفات االســتثنائية (الفئــات األخــرى خبــالف مــا أشــري إليــه يف     •    
  (أ)). ١إطار الفقرة 

  مبلغ الدفعة  ‘٥’  

  عدد الدفعات  ‘٦’  

  لدفع  تاريخ بدء ا  ‘٧’  

  التحويل املصريف أو االقتطاع املباشر من احلساب  ‘٨’  

  الفوائد  ‘٩’  

  املبالغ احملددة اليت أوقف جتميدها  ‘١٠’  

  معلومات أخرى.  ‘١١’  

 ١٩٠٤مـن القـرار    ٦والفقـرة   )٢٠٠٢( ١٤٥٢مـن القـرار    ٢عمال بالفقرة   )هـ(  
، )٢٠١٥( ٢٢٥٣مــن القــرار  ٩والفقــرة  )٢٠١٢( ٢٠٨٣ مــن القــرار ٧والفقــرة  )٢٠٠٩(

  بأن يضاف إىل احلسابات اخلاضعة لتجميد األصول ما يلي:جيوز للدول أن تأذن 

  الفوائد أو العوائد األخرى املستحقة هلذه احلسابات،  ‘١’  



28/34 

 16-23174 (A) 

 

املدفوعات املستحقة مبوجب العقود أو االتفاقات أو االلتزامـات الناشـئة قبـل      ‘٢’  
  التاريخ الــــذي أصبحت فيـــه تلك احلسابات خاضعة لتجميد األصول،

دفوعات لصــاحل أفــراد أو مجاعــات أو مؤسســات أو كيانــات أدرجــت  أي مــ  ‘٣’  
أمساؤهم يف القائمة، بشرط أن تظل مجيع تلك الفوائـد والعوائـد واملـدفوعات    

  األخرى خاضعة لتجميد األصول.

فـراج عـن أي أصـول    ، قبل اإل)٢٠١٥( ٢٢٥٣من القرار  ٧٠عمال بالفقرة   (و)  
مجدت نتيجة لرفع اسم أسامة بن الدن من القائمة، جيب على الـدول األعضـاء أن تقـدم طلبـا     

تقدم تأكيدات للجنة بأن األصول لن حتول، بشكل مباشر أو غـري مباشـر، إىل   إىل اللجنة وأن 
بيــة يف القائمــة، أو تســتخدم يف أغــراض إرهاامســه مجاعــة أو مؤسســة أو كيــان مــدرج   فــرد أو

ال جيـوز اإلفـراج عـن تلـك األصـول      . و)٢٠٠١( ١٣٧٣مـع قـرار جملـس األمـن      وذلك متاشـيا 
  .يوما من تسلم الطلب ٣٠يف حالة عدم اعتراض عضو يف اللجنة يف غضون   إالّ
  

  اإلعفاءات من حظر السفر  -  ١٢  

ــرة    (أ)   ــام الفقـ ــال بأحكـ ــرار  ٢عمـ ــن القـ ــد )٢٠٠٢( ١٣٩٠(ب) مـ ــيت أعيـ ، الـ
 ٢٢٥٣ (ب) من القـرار  ٢تأكيدها مبوجب القرارات الالحقة ذات الصلة، مبا يف ذلك الفقرة 

إطـار نظـام اجلـزاءات املفـروض علـى       رر جملس األمن أن حظر السفر املفروض يف، ق)٢٠١٥(
يســري حينمــا تقــرر  تنظــيم القاعــدة الالدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش) و تنظــيم

  .)٧(اللجنة، يف كل حالة على حدة، أن مثة مربرات جتيز الدخول أو املرور العابر

أن جيـري مقابلـة مـع مقـدم طلـب يف دولـة إقامتـه،        إذا تعذر على أمني املظامل   (ب)  
جيوز ألمني املظامل أن يطلب إعفاء لغرض واحـد هـو السـماح ملقـدم الطلـب بالسـفر إىل دولـة        
أخرى لكي جيـري معـه مقابلـة. وجيـوز ألمـني املظـامل أن يقـدم هـذا الطلـب شـريطة أن يوافـق            

ة ال تزيـد عـن الفتـرة الالزمـة     مقدم الطلب علـى االقتـراح، وأن يكـون الطلـب حمصـورا يف فتـر      
  حلضور املقابلة وأال تعترض على السفر كافة دول العبور واملقصد.

، خطيـا  القائمـة  باسم الشـخص املـدرج امسـه يف   ، عفاءاإلجيب أن يقدم طلب   (ج)  
  .)٢٠٠٦( ١٧٣٠التنسيق املنشأة مبوجب القرار مراكز آلية  أو إىل رئيسالإىل 

__________ 

قرر جملس األمن أيضا أن حظر السفر ال يلزم أي دولة بأن متنع رعاياها من دخول أراضيها أو أن تطلب منـهم    )٧(  
 اخلروج منها وأنه ال ينطبق إذا كان الدخول أو العبور ضروريا للوفاء بإجراءات قضائية.
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الــدول الــيت جيــوز هلــا تقــدمي طلــب هــي دولــة (دول) املقصــد، ودولــة (دول)    (د)  
العبــور، ودولــة اجلنســية، ودولــة اإلقامــة. وتشــجع الــدول األعضــاء علــى التشــاور مــع الــدول   

يف ة فعالـ املعنية، عند االقتضاء، قبل تقدمي طلب إعفاء. ويف حالة عدم وجود حكومـة مركزيـة   
البلد الـذي يوجـد فيـه الشـخص املـدرج امسـه يف القائمـة، جيـوز ألحـد مكاتـب األمـم املتحـدة             

  إلحدى وكاالا يف ذلك البلد تقدمي طلب إعفاء باسم الشخص املدرج يف القائمة.  أو

جيوز لألفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املدرجة أمساؤهـا يف القائمـة     )هـ(  
، عمـال  )٢٠٠٦( ١٧٣٠التنسيق املنشأة مبوجب القـرار  مراكز آلية أن تقدم طلبات إعفاء إىل 

ــالفقرة  ــن القــرار   ٧٦ب ــب إىل اللجنــة     )٢٠١٥( ٢٢٥٣(ب) م ــز التنســيق الطل ــل مرك . وحيي
  لتقرر، حسب كل حالة على حدة، ما إذا كان السفر مربرا.

وقــت قــرب يف أأو مركــز التنســيق جيـب أن يصــل طلــب اإلعفــاء إىل الـرئيس     (و)  
تـاريخ الســفر   عمـل مــن عشـر يــوم   يكــون ذلـك يف موعــد ال يقـل عــن مخسـة    ممكـن، علـى أن  

عدا يف احلاالت اليت تقتضـي فيهـا اعتبـارات إنسـانية فتـرة أقصـر. ويشـجع مقـدمو          قترح، ماامل
الطلبات على أن يقدموا طلبات اإلعفاء قبل موعد السفر املقترح بوقـت طويـل لكفالـة متسـع     

ع دول من الوقت للجنة للتشاور مع الدول املعنية. وتنظر اللجنة يف تلك الطلبـات بالتشـاور مـ   
ــر الســفر          ــن حظ ــاءات م ــى إعف ــق عل ــة أخــرى، وال تواف ــع أي دول معني ــور واملقصــد وم العب

  مبوافقة دول العبور واملقصد.  إالّ

يعمـم الـرئيس طلـب اإلعفـاء مبوجـب اإلجـراء الكتـايب الختـاذ القـرارات ملــدة            (ز)  
ع إنسـانية،  (ب). ويف احلـاالت العاجلـة لـدوا    ٤عشرة أيام عقب اإلجراءات املبينـة يف الفـرع   

 ١٢:٠٠ يقرر الرئيس ما إذا كان ينبغي تقصري فترة النظر. وتعمم أي طلبات ترد بعد السـاعة 
  ) يف يوم العمل التايل.توقيت شرق الواليات املتحدة(ظهرا ب

  بغي أن يشتمل طلب اإلعفاء على املعلومات التالية:ين  (ح)  

زاءات املفروضــة علــى الــرقم املرجعــي الــدائم للشــخص املــدرج يف قائمــة اجلــ    ‘١’  
القاعـدة، وامسـه   الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش) وتنظـيم       تنظيم 

  بالكامل، وجنسيته، ورقم جواز سفره أو وثيقة سفره؛

ــة،      ‘٢’   ــائق الثبوتي   الغــرض مــن الســفر املعتــزم ومــربره، إىل جانــب نســخ مــن الوث
  ؛مبا يف ذلك التفاصيل احملددة لالجتماعات أو املواعيد

  التواريخ واملواعيد املقترحة للمغادرة والعودة؛  ‘٣’  

  خط سري الرحلة وجدوهلا الزمين بالكامل، مبا يف ذلك حمطات املرور العابر؛  ‘٤’  



30/34 

 16-23174 (A) 

 

تفاصيل وسيلة النقل املقرر استخدامها، مبا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، رقـم       ‘٥’  
  احلجز، وأرقام الرحالت اجلوية، وأمساء السفن؛

املـوارد   ستخدامات املعتزمة لألموال أو غريهـا مـن األصـول املاليـة أو    مجيع اال  ‘٦’  
االقتصــــادية املتصــــلة بالســــفر. وال جيــــوز تقــــدمي تلــــك األمــــوال إال وفقــــا  

مـــن  ١٥، املعدلـــة مبوجـــب الفقـــرة )٢٠٠٢( ١٤٥٢مـــن القـــرار  ١ للفقـــرة
ــرد يف الفــرع  )٢٠٠٦( ١٧٣٥ القــرار ــة    ١١. وت ــادئ التوجيهي مــن هــذه املب

  .)٢٠٠٢( ١٤٥٢اإلجراءات املتعلقة بتقدمي الطلبات مبوجب القرار 

عفـاء مـن حظـر السـفر يبلِّـغ الـرئيس خطيـا        فور موافقة اللجنة علـى طلـب اإل    ـ)ط(  
القرار وخط السري املوافق عليه واجلدول الزمين إىل البعثات الدائمة لدى األمم املتحـدة للـدول   

الدولة اليت يعتقد أنه يقيم فيهـا، والدولـة    التالية: دولة إقامة الشخص املدرج امسه يف القائمة أو
ــة   (الــدول) الــيت يعتقــد أنــه حيمــل جنســيته   ــة (الــدول) الــيت سيســافر إليهــا، وأي دول ا، والدول

يدخلها للمرور العابر، وكذلك أي مكاتب/وكاالت تابعـة لألمـم املتحـدة معنيـة بـاألمر علـى       
  ) أعاله.هـ النحو املنصوص عليه يف الفقرة (

ترسل الدولة اليت ذكر الشخص املدرج امسه يف القائمـة أنـه سـيقيم فيهـا بعـد        )ي(  
الذي صدر اإلعفاء بشـأنه (أو مكتـب األمـم املتحـدة أو وكالتـها املشـار إليهمـا يف        إمتام السفر 

) أعاله) تأكيدا خطيا إىل الرئيس لتفيد بـأن الشـخص املسـتفيد مـن اإلعفـاء قـد أمت       هـ الفقرة (
  رحلته، وذلك خالل مخسة أيام عمل تبدأ من تاريخ انتهاء اإلعفاء.

املدرجـة أمسـاؤهم يف   األفراد لسفر، يظل بغض النظر عن أي إعفاء من حظر ا  )ك(  
  .)٢٠١٥( ٢٢٥٣ من القرار ٢القائمة خاضعني للتدابري األخرى املبينة يف الفقرة 

ــرة (     )ل(   ــب الفقـ ــة مبوجـ ــات املقدمـ ــيريات يف املعلومـ ــي أي تغـ ــاله، طتقتضـ ) أعـ
ط املرور العابر، أن تنظر فيها اللجنة مرة أخرى، وجيـب أن تصـل إىل   ذلك ما يتعلق بنقا يف مبا

  الرئيس قبل ثالثة أيام عمل على األقل من تاريخ بدء السفر.

خيضع أي طلب يقدم من أجل متديد اإلعفاء لإلجراءات املبينة أعاله، وجيـب    )م(  
مخسـة أيـام عمـل     أن يصل إىل الرئيس خطيـا، مرفقـا بتفاصـيل خـط سـري الرحلـة املعدلـة، قبـل        

  على األقل من تاريخ انتهاء اإلعفاء الذي متت املوافقة عليه.

أو مقــدم الطلــب عــن طريــق مركــز   تعلــم الدولــة الــيت قــدمت طلــب اإلعفــاء   )ن(  
) أعـاله) الـرئيس خطيـا    هــ مكتب/وكالة األمـم املتحـدة املشـار إليهمـا يف الفقـرة (      (أوالتنسيق 

تاريخ مغادرة أي رحلة سـفر أصـدرت اللجنـة بالفعـل إعفـاًء       وعلى الفور بأي تغيري يطرأ على
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بشأنه. ويكتفى بتقدمي إخطار خطي يف احلاالت اليت يتم فيهـا تقـدمي أو إرجـاء موعـد املغـادرة      
إرجـاء موعـد    سـاعة دون تغـيري خـط سـري الرحلـة. أمـا يف حالـة تقـدمي أو         ٤٨تتجـاوز   ملدة ال

تغيري خط سري الرحلة، فيجب تقـدمي طلـب إعفـاء     ساعة، أو يف حالة ٤٨السفر ملدة تزيد عن 
  ) أعاله.ز(  ) وو) و (هـجديد وفقا للفقرات (

يف حاالت اإلجالء الطارئة إىل أقرب دولة مناسـبة، مبـا يف ذلـك الحتياجـات       )س(  
إطــار أحكــام  طبيــة أو إنســانية أو ألســباب قــاهرة، تقــرر اللجنــة إذا كــان للســفر مــا يــربره يف  

سـاعة مـن إخطارهـا باسـم      ٢٤خـالل   ، وذلك يف)٢٠١٥( ٢٢٥٣ القرار(ب) من  ٢الفقرة 
املسافر املدرج امسه يف القائمة، وسبب السفر، وتاريخ وموعـد اإلجـالء، إىل جانـب التفاصـيل     

السـلطة املبلغـة أن تسـارع إىل    املتعلقة بالنقل، مبا يف ذلك نقاط املـرور العـابر واملقصـد. وعلـى     
ــدر ممكــن         ــى أكــرب ق ــة ذات صــلة تشــتمل عل ــة وطني ــذكرة رمسي ــة أو أي م تقــدمي شــهادة طبي

التفاصيل املتعلقة بطبيعة احلالـة الطارئـة واملرفـق الـذي تلقـى فيـه الشـخص املـدرج امسـه يف           من
الطبيـة، وكـذلك   القائمة العالج أو غريه من أشـكال املسـاعدة الالزمـة، دون املسـاس بالسـرية      

املعلومات املتعلقة بتاريخ سـفر الشـخص املعـين وموعـده ووسـيلة املواصـالت الـيت عـاد ـا إىل          
  جنسيته، والتفاصيل الكاملة جلميع املصروفات املتصلة حبالة اإلجالء الطارئة.  بلد إقامته أو

علـى املوقــع  “ اإلعفـاءات ”مـا مل تقـرر اللجنـة خـالف ذلـك، تنشـر يف قسـم          )ع(  
الشــبكي للجنــة مجيــع طلبــات اإلعفــاء والتمديــد الــيت وافقــت عليهــا اللجنــة وفقــا لإلجــراءات   

  املذكورة أعاله إىل حني انتهاء صالحية اإلعفاء.
  

  الرسائل الواردة من أفراد غري مدرجة أمساؤهم يف القائمة  -  ١٣  

خطيـة  رسـائل   ،هـا في نظـر تل ،وحييـل إىل اللجنـة   أن يتلقـى ركز التنسـيق  جيوز مل  (أ)  
  :اجلهات التالية من

الدولـة   اجلزاءات املفروضة على تنظيماألفراد الذين رفعت أمساؤهم من قائمة   ‘١’  
  ؛القاعدة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم

 ٢٢٥٣مـــن القـــرار  ٢األفـــراد الـــذين يـــدعون أن التـــدابري املبينـــة يف الفقـــرة    ‘٢’  
قد طبقت عليهم نتيجة زيف أو خطـأ يف حتديـد هويتـهم أو نتيجـة      )٢٠١٥(

اجلـزاءات املفروضـة علـى    قائمـة   اخللط بينهم وبني أفـراد مدرجـة أمسـاؤهم يف   
  ؛القاعدة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم تنظيم

تنظر اللجنة يف هذه الرسائل وترد، عن طريق مركـز التنسـيق، علـى الرسـائل       (ب)  
ــرة   ــا يف الفقـ ــار إليهـ ــاء، يف غضـــون  ‘٢’(أ)  ١٣املشـ ــا، وتتواصـــل،  ٦٠،حســـب االقتضـ يومـ
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بالتشاور مع اإلنتربول، حسب االقتضاء، مع الدول األعضاء عند االقتضاء ملعاجلة مـا قـد يقـع    
ف أو اخلطـأ يف حتديـد اهلويـة أو اخللـط بـني األفـراد املعنـيني        أو ما وقع بالفعل من حاالت الزيـ 

الدولــة اإلســالمية يف  اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم وبــني أفــراد مدرجــة أمســاؤهم يف قائمــة  
  .القاعدة العراق والشام (داعش) وتنظيم

  
  التقارير اليت تقدمها الدول األعضاء واملعلومات األخرى املقدمة إىل اللجنة  -  ١٤  

تفحص اللجنة التقارير والقوائم املرجعية الـيت تقـدمها الـدول األعضـاء عمـال        (أ)  
ــة        ــك املقدم ــك تل ــا يف ذل ــات األخــرى املتصــلة باملوضــوع، مب ــالقرارات ذات الصــلة واملعلوم ب
باالسـتعانة بـاألدوات املتاحـة علــى املوقـع الشـبكي للجنـة. وجيــوز للجنـة أن تطلـب معلومــات         

  ذلك.إضافية إذا رأت ضرورة ل

تنظر اللجنة يف املعلومات األخرى ذات الصلة بعملـها، مبـا يف ذلـك احلـاالت       (ب)  
احملتملة لعدم االمتثال للتدابري املفروضة مبوجب القرارات ذات الصلة، اليت تتلقاهـا مـن خمتلـف    

، علــى اإلقليميـة أو فريــق الرصـد   املصـادر عـن طريــق الـدول األعضــاء أو املنظمـات الدوليــة أو    
  .)٢٠١٥( ٢٢٥٣والفقرة (ح) من املرفق األول للقرار  ٩٣املبني يف الفقرة و حالن

تظل املعلومـات الـيت تتلقاهـا اللجنـة سـرية بنـاء علـى طلـب مقـدم املعلومـات             (ج)  
  إذا قررت اللجنة ذلك.  أو

الـدول فيمـا تبذلـه مـن جهـد لتنفيـذ        للجنة أن تقرر، مـن أجـل مسـاعدة   جيوز   (د)  
، أن تقـدم إىل الـدول املعنيـة معلومـات     )٢٠١٥( ٢٢٥٣ من القـرار  ٢التدابري املبينة يف الفقرة 

أرسلت إليها بشأن حاالت حمتملة من عدم االمتثـال، وأن تطلـب إىل أي مـن تلـك الـدول أن      
  إىل اللجنة تقريرا الحقا عن أي أعمال متابعة قامت ا.تقدم 

فرصــة إرســال ذات الصــلة تتــيح اللجنــة للــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة   (هـ)  
بشـأن املسـائل    املتعمقـة ناقشـات  املزيـد مـن امل  ممثلني عنـها لالجتمـاع باللجنـة مـن أجـل إجـراء       

ذلــك  يف بــذهلا لتنفيــذ التــدابري، مبــا   اهلامــة أو لتقــدمي إحاطــات طوعيــة بشــأن اجلهــود الــيت ت      
وبغيـة التشـجيع علـى إجـراء حـوار       التحديات احملددة اليت تعوق التنفيذ الكامل لتلـك التـدابري.  

ســيما دول املنطقــة، جيــوز للجنــة أن تــدعو،   بــني اللجنــة والــدول األعضــاء املهتمــة بــاألمر، ال 
أجـل مناقشـة تنفيـذ التـدابري، وفقـا      حسب االقتضاء، ممثلي هذه الدول إىل االجتماع معها مـن  

  إلجراءات اختاذ القرارات اليت تتبعها اللجنة.

يعقــد الــرئيس، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة وعنــد االقتضــاء، اجتماعــا   (و)  
  خمصصا ملناقشة الطريقة اليت ميكن ا سد الفجوات يف تنفيذ تدابري اجلزاءات.
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  التقارير املقدمة إىل جملس األمن  -  ١٥  

تقارير إىل جملس األمن عنـدما تـرى    ،عن طريق رئيسها ،للجنة أن تقدمجيوز   (أ)  
  مناسبا.  ذلك

مـرة واحـدة يف   تقدم اللجنة عن طريق رئيسها تقارير شفوية إىل جملس األمن   (ب)  
أعمــال عــن حالــة جممــل   )٢٠١٥( ٢٢٥٣ مــن القــرار ٨٧ عمــال بــالفقرةالســنة علــى األقــل  

، مبـا يف ذلـك   التقارير اليت يقـدمها رؤسـاء اللجـان األخـرى     مع للجنة وفريق الرصد، باالقترانا
  جلسات إحاطة جلميع الدول األعضاء املهتمة باألمر.

ــدم رئــيس اللجنــة أيضــا يف تقــاريره الدوريــة إىل الــس تقــارير مرحليــة          (ج)   يق
ــق ب  عــن ــة املتعل ــدابري املفروضــة عمــال    عمــل اللجن ــال للت ــة لعــدم االمتث تحديــد احلــاالت احملتمل

. وتقــدم اللجنــة أيضــا تقــارير خطيــة إىل الــس وفقــا )٢٠١٥( ٢٢٥٣ مــن القــرار ٢ بــالفقرة
  للقرارات ذات الصلة.

  
  التوعية بأعمال اللجنة  -  ١٦  

 يقـوم  اللجنـة،  بأعمـال  والتعريـف  األعضـاء  الـدول  مـع  احلـوار  تعزيز أجل من  (أ)  
 يعقـد  كمـا  بـاألمر،  املهتمـة  األعضـاء  الـدول  جلميـع  دوريـة  إحاطة جلسات بعقد اللجنة رئيس

 تقـرر  مل مـا  للجنـة،  الرمسية االجتماعات أعقاب يف والصحافة األعضاء للدول إحاطة جلسات
ــة ــك علــى وعــالوة. ذلــك خــالف اللجن ــرئيس، جيــوز ذل ــة مــع مســبقا التشــاور بعــد لل  اللجن

 بشـأن  صـحفية  نشـرات  يصـدر  أن أو/و صـحفية  مـؤمترات  يعقـد  أن موافقتـها،  على واحلصول
  .اللجنة عمل جوانب من جانب أي

يعمم الرئيس على اللجنة، التماسا للمعلومـات والتعليقـات، املالحظـات الـيت       (ب)  
ــاألمر، ويرحــب       ســيديل ــا خــالل اإلحاطــات   ــدول املهتمــة ب ــع ال ــة جلمي ــة املقدم غــري الرمسي

  .يقدمه أعضاء اللجنة من اقتراحات بشأن أي نقاط إضافية للنظر فيها  مبا

موقعـــا شـــبكيا للجنـــة يتضـــمن مجيـــع الوثـــائق العامـــة العامـــة تتعهـــد األمانـــة   )ج(  
الدولـة اإلسـالمية يف    مالصلة بعمل اللجنة، مبا فيها قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـي      ذات

ــة،   القاعــدة، والقــرارات ذات العــراق والشــام (داعــش) وتنظــيم  ــة للجن الصــلة والتقــارير العلني
املعلومـات   حتـديث  وتقارير فريق الرصد. وينبغـي اإلسـراع يف   ذات الصلة والنشرات الصحفية
  املدرجة يف املوقع.
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س و/أو أعضـاء اللجنـة   جيوز للجنة، حسب االقتضـاء، أن تنظـر يف قيـام الـرئي      )د(  
بزيارات إىل بلدان خمتارة من أجل تعزيز التنفيـذ الكامـل والفعـال للتـدابري املشـار إليهـا أعـاله،        

  بغرض تشجيع الدول على االمتثال التام للقرارات ذات الصلة:

ــا، وتنســق        ‘١’   ــارة وتقره ــدان خمت ــارة بل ــة يف املقترحــات اخلاصــة بزي تنظــر اللجن
املنشـأة   اللجنـة  ، مـع )٢٠١١( ١٩٨٨ألحكـام القـرار    الزيـارات، وفقـا   لتلك

ــالقرار عمــال  ــة    ١٩٨٨ب ــن،  التابعــة وغريهــا مــن األجهــزة الفرعي لــس األم
  االقتضاء.  حسب

نيويورك، ويوجـه   يتصل الرئيس بالبلدان املختارة عن طريق بعثاا الدائمة يف  ‘٢’  
  إليها أيضا رسائل اللتماس موافقتها املسبقة ولشرح أهداف الزيارة.

وفريـق الرصـد مـا يلـزم مـن مسـاعدة للـرئيس وللجنـة يف         العامـة  تقدم األمانـة    ‘٣’  
  هذا الصدد.

يعد الرئيس بعد عودته تقريرا شامال عن نتائج الزيارة ويقدم للجنة إحاطـات    ‘٤’  
  شفوية وخطية.

خطة زيارات فريق الرصد للستة أشهر وتوافق عليها. وينبغـي  تنظر اللجنة يف   )هـ(  
ــة،   ــق    لأن ترســل إىل أعضــاء اللجن ــدة املضــافة إىل خطــط ســفر فري لعلــم، خطــط الســفر اجلدي

الرصد اليت متت املوافقة عليهـا، وذلـك علـى أسـاس منـتظم حسـب الضـرورة. وإذا مل يبـد أي         
حـة، يعتـرب الـرئيس أن أعضـاء اللجنـة      زيـارة مقتر  من أعضـاء اللجنـة اعتراضـا صـرحيا علـى أي     

  .يعترضون على الزيارة املقترحة ويشري على فريق الرصد باملضي قدما وفقا لذلك  ال
  


