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  2018أيلول/سبتمرب  5

 1267لجنة مجلس األمن المنشـــأة عمال بالقرارات 
 )2015( 2253  و )2011( 1989و  )1999(

بشـــــــأن تنظيم الدولة اإلســـــــالمية في العراق والشـــــــام 
(داعش) وتنظيم القــاعــدة ومن يرتبط بهمــا من أفراد 

  وجماعات ومؤسسات وكيانات
      

  المبادئ التوجيهية التي تهتدي بها اللجنة في أدائها عملها    

نيســـــــــــــــــان/  10، بصـــــــــــــــيغتهـــا املعـــّدلـــة يف 2002تشـــــــــــــــرين الثـــاين/نوفمرب  7 اعُتمـــدت يف اليت 
ــــــل ــــــاين/نوفمرب  29، و 2005كــــــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   21 ، و2003  أبري ، 2006تشـــــــــــــــرين الث

 26، و 2010متوز/يوليه  22، و 2008كانون األول/ديســــــمرب   9، و 2007فرباير  شــــــباط/  12  و
 23و  2013  نيســــــــــان/ أبريل 15و  2011ين الثاين/نوفمرب تشــــــــــر  30و  2011كانون الثاين/يناير 

  2018أيلول/سبتمرب  5و  2016كانون األول/ديسمرب 
  

  لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة  - 1  

 1267من قرار جملس األمن  6تعرف جلنـــة جملس األمن املنشــــــــــــــــــأة مبوجـــب الفقرة   (أ)  
 )2011( 1989، بصيغتها املعدلة مبوجب القرارين 1999تشرين األول/أكتوبر  15املؤرخ  )1999(
باســـــــــم جلنة اجلزاءات املفروضـــــــــة على تنظيم الدولة اإلســـــــــالمية يف العراق والشـــــــــام  )2015( 2253  و

كــانون   16املؤرخ  )2002( 1390(داعش) وتنظيم القــاعــدة. وقــد عــُدلــت مهــامهــا مبوجــب القرارات 
 )2005( 1617، و 2004كانون الثاين/يناير   30املؤرخ  )2004( 1526، و 2002الثاين/يناير 

، و 2006كـــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   19املؤرخ  )2006( 1730، و 2005متوز/يوليـــه  29املؤرخ 
 30املؤرخ  )2008( 1822  ، و2006كـــــــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   22املؤرخ  )2006( 1735

 1989، و 2009كــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   17املؤرخ  )2009( 1904، و 2008حزيران/يونيــه 
كـــانون األول/ديســــــــــــــمرب   17املؤرخ  )2012( 2083  ،و2011حزيران/يونيـــه   17املؤرخ  )2011(

كــانون األول/   17 املؤرخ )2015( 2253  ، و2014حزيران/يونيــه  17املؤرخ  2161 ، و2012
. وألغراض هذه املبادئ التوجيهية، 2017متوز/يوليه  20ؤرخ ) امل2017( 2368 ، و2015ديسمرب 

دة ُيشـار إىل جلنة اجلزاءات املفروضـة على تنظيم الدولة اإلسـالمية يف العراق والشـام (داعش) وتنظيم القاع
  “. اللجنة” فيما بعد باسم

  تُعترب اللجنة هيئة فرعية تابعة لس األمن وتتألف من مجيع أعضاء الس.   (ب)  

يعّني جملس األمن رئيس اللجنة للعمل بصـــــفته الشـــــخصـــــية. ويســـــاعد الرئيس يف ذلك   (ج)  
  وفدان بصفة نائيب الرئيس يعينها أيضا جملس األمن. 

يرأس الرئيس اجتماعات اللجنة. ويف حالة عدم اســتطاعته تويل رئاســة اجتماع ما يعني   (د)  
  نه يف ذلك. أحد نائبيه أو ممثال آخر من بعثته الدائمة لينوب ع

  تقدم األمانة العامة لألمم املتحدة خدمات األمانة للجنة.   (هـ)  
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  والية اللجنة   - 2  

 1267  (ب) من القرار 4تتمثل والية اللجنة، اســـــــــــــتناداً إىل التدابري املفروضـــــــــــــة مبوجب الفقرة   
 1390من القرار  2و  1، والفقرتني )2000( 1333من القرار (ج)  8، والفقرة )1999(
من  1، وحســـــــــــــــبمــا أُعيــد تـأكيــدهـا يف الفقرة )2011( 1989من القرار  4و  1والفقرتني  )2002(

، و )2008( 1822، و )2006( 1735، و )2005( 1617، و )2004( 1526القرارات 
 2253من القرار  2، ويف الفقرة )2014( 2161، و )2012( 2083  و )2009( 1904

)، يف تأدية املهام املبينة يف القرارات آنفة الذكر وموافاة 2017( 2368من القرار  1، والفقرة )2015(
  شفوعة مبالحظاا وتوصياا. الس، حسبما تنص عليه تلك القرارات، بتقارير عن أعماهلا م

  
  اجتماعات اللجنة  - 3  

تُعقد اجتماعات اللجنة، الرمسية وغري الرمسية على الســـــــــــــــواء، يف أي وقت يرى الرئيس   (أ)  
ضــــــرورة لذلك، أو بناء على طلب أحد أعضــــــاء اللجنة. وجيري، قدر اإلمكان، اإلخطار عن أي اجتماع 

  ان جيوز تقليص تلك املهلة يف احلاالت العاجلة. للجنة قبل انعقاده بأربعة أيام، وإن ك

جتتمع اللجنـة يف جلســــــــــــــــات مغلقـة، مـا مل تقرر خالف ذلـك. وقـد تـدعو اللجنـة أي   (ب)  
عضــــو باألمم املتحدة إىل االشــــرتاك يف مناقشــــة أي مســــألة مطروحة على اللجنة تؤثر بشــــكل خاص على 

ل األعضــــاء واملنظمات الدولية املعنية من طلبات مصــــاحل ذلك العضــــو. وتنظر اللجنة يف ما تتقدم به الدو 
(هـــــــــــــــــــــــــ). وجيوز للجنة أن تدعو  14إيفاد ممثلني عنها لالجتماع مع اللجنة حســــــــــبما هو مبني يف الفقرة 

أعضــاء األمانة العامة أو أشــخاصــاً آخرين لتزويدها باخلربات أو املعلومات املناســبة أو لتقدمي أي مســاعدة 
  املسائل اليت تقع يف نطاق اختصاصها. أخرى إليها يف سياق حبث 

طابع   عند عقد مشـــــــــــــاورات غري رمسية جانبية بشـــــــــــــأن مســـــــــــــألة حيتمل أن تكون ذات  (ج)  
  حساس، يتواصل الرئيس مع أعضاء اللجنة قبل انعقاد االجتماع.

من القرار  7و  6جيوز للجنة أن تدعو أعضـــــــــاء فريق الرصـــــــــد املنشـــــــــأ عمالً بالفقرتني   (د)  
  و/أو أمني املظامل حلضور االجتماعات حسب االقتضاء.  )2004( 1526

عند نظر اللجنة يف طلب مقدم إىل أمني املظامل لرفع أحد األمساء من القائمة، يدعو   (هـ)  
الرئيس أمني املظامل، إىل أن يعرض بنفسه تقريره الشامل وأن يرد على أسئلة أعضاء اللجنة بشأن الطلب، 

  قتضاء. مبساعدة فريق الرصد عند اال

  .يومية األمم املتحدةيعلن عن عقد اجللسات واملشاورات غري الرمسية يف   (و)  
  

  اتخاذ القرارات  - 4  

تتخذ اللجنة القرارات بتوافق آراء أعضــــــائها. وإذا تعذر التوصــــــل إىل توافق آراء بشــــــأن   (أ)  
س أن جيري املزيد من املشاورات مسألة معينة، مبا يف ذلك إدراج اسم يف القائمة أو رفعه منها، ينبغي للرئي

اليت قد تيسـر التوصـل إىل اتفاق. وإذا تعذر التوصـل إىل توافق يف اآلراء بعد هذه املشـاورات، جيوز للعضو 
املعين أن حييل املســـــــــــــــألة إىل جملس األمن. وال تنطوي أحكام هذه الفقرة على أي مســـــــــــــــاس باإلجراءات 

  . )2017( 2368من القرار  69 و 62اخلاصة املنصوص عليها يف الفقرتني 
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تتخذ القرارات بإجراء كتايب. ويف هذه احلاالت، يعمم الرئيس القرار املقرتح أن تتخذه   (ب)  
اللجنة على مجيع األعضـــــــــــــاء ويطلب إليهم إبداء أي اعرتاضـــــــــــــات قد تكون لديهم على القرار املقرتح يف 

أحكام أي قرار ذي صـــــــلة على خالف   غضـــــــون مخســـــــة أيام عمل كاملة ما مل تنص املبادئ التوجيهية أو
  ذلك، أو فرتة أقصر حيددها الرئيس يف األحوال العاجلة. 

جيري النظر يف طلبات اإلدراج بالقائمة ورفع األمساء منها، عالوة على مجيع املعلومات   (ج)  
(و) على التوايل.  7  (ن) و  6  ة، حســــــبما يرى الرئيس، وفقا للفقرتنيذات الصــــــلة وفقا للمبادئ التوجيهي

  معتمدا.  وإذا مل يرد أي اعرتاض حبلول اية الفرتة احملددة، يعترب القرار

 )2002( 1452من القرار  1ينظر يف الرســـــــــــــــائل املوجهة إىل اللجنة عمًال بالفقرة   (د)  
و  )2006( 1735وفقاً لإلجراء املنصـــــــــــــــوص عليه يف ذلك القرار، بصـــــــــــــــيغته املنقحة مبوجب القرارات 

  ). 2017( 2368و  )2015( 2253و  )2014( 2161و  )2012( 2083

(ي) و (ك)، ويف حال عدم اإلفادة بأي اعرتاض يف غضــــــون  4رهنا بأحكام الفقرتني   (هـ)  
حد أعضـــــاء اللجنة أن يطلب مزيداً (ب)، جيوز أل 4الفرتة احملددة بشـــــأن القرار املنصـــــوص عليه يف الفقرة 

من الوقت للنظر يف اقرتاح بتعليق النظر يف القرار. وخالل مدة ســـــــــــريان تعليق النظر يف مســـــــــــألة ما، يعترب 
وختطر األمانة العامة اللجنة ما إن يصبح القرار معلقا، وتدرج املسألة يف قائمة . “معلقا”البت يف املسألة 

دولة (الدول) مقدمة الطلب أو، عند االقتضاء، أمني املظامل أو مركز التنسيق بأن املسائل املعّلقة، وتُبلغ ال
املســــألة ال تزال قيد نظر اللجنة. وما دامت املســــألة مدرجة يف قائمة املســــائل املعلقة، جيوز ألي عضــــو يف 

ليق النظر يف اللجنة أن يعلق شـــــــخصـــــــيا النظر يف تلك املســـــــألة. وختطر األمانة العامة اللجنة ما إن يتم تع
  مسألة معّلقة.

إذا احتاج عضـــــــو اللجنة الذي عّلق النظر يف املســـــــألة معلومات إضـــــــافية حلل املســـــــألة   (و)  
املعّلقة، جيوز له أن يطلب إىل اللجنة أن تطلب معلومات إضــــــافية بشــــــأن تلك املســــــألة احملددة من الدولة 

  (الدول) املعنية. 

يف املســـــــــــــــألة بتقدمي معلومات حمدثة، بعد ثالثة  يقوم عضـــــــــــــــو اللجنة الذي عّلق النظر  (ز)  
  أحرزه من تقدم يف حل املسألة املعّلقة.  أشهر، عما

  (ي) و (ك)، تظل املسألة على قائمة املسائل املعلقة إىل أن: 4رهنا بأحكام الفقرتني   (ح)  

رار يفيد واحد من أعضـــــــــــــاء اللجنة الذين عّلقوا النظر يف املســـــــــــــألة أنه يعرتض على الق  ‘1’  
  املقرتح؛

ســــــــــــــألة تعليقهم دون أن يفيدوا أو يرفع مجيع أعضــــــــــــــاء اللجنة الذين عّلقوا النظر يف امل  ‘2’  
  اعرتاض على القرار املقرتح. بأي

توقيت شرق (ظهرا ب 12:00يف حال رفع مجيع إجراءات تعليق مسألة ما قبل الساعة   (ط)  
(ي) و (ك)، تتخذ  4  زمين احملدد يف الفقرتني) يف أي يوم عمل بعينه ضـــــــــــــــمن اإلطار الالواليات املتحدة

قائمة اجلزاءات املفروضــــة على تنظيم األمانة العامة على الفور مجيع اخلطوات الالزمة، مبا يف ذلك حتديث 
يف اليوم نفســه، وتبلغ الدولة (الدول) املعنية،  القاعدةالدولة اإلســالمية يف العراق والشــام (داعش) وتنظيم 

مركز التنســــــيق، بقرار اللجنة. ويف حال رفع مجيع إجراءات تعليق مســـــألة   أمني املظامل أووعند االقتضــــــاء، 
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) يف أي يوم عمل بعينه ضـــــــــمن اإلطار شـــــــــرق الواليات املتحدة توقيت(ظهرا ب 12:00  بعد الســـــــــاعة  ما
ذلك حتديث   يف (ي) و (ك)، تتخذ األمانة العامة مجيع اخلطوات الالزمة، مبا 4الزمين املبني يف الفقرتني 

يف يوم  القاعدةالدولة اإلســــالمية يف العراق والشــــام (داعش) وتنظيم  قائمة اجلزاءات املفروضــــة على تنظيم
  العمل التايل، وتبلغ الدولة (الدول) املعنية، وعند االقتضاء، أمني املظامل أو مركز التنسيق، بقرار اللجنة.

أطول مما هو منصوص عليه يف قرار ذي  تكفل اللجنة عدم ترك أي مسألة معّلقة لفرتة  (ي)  
صـــلة باملوضـــوع، وحينما ال ينص أي قرار على موعد للبت فيها حتدد إذاك فرتة ســـتة أشـــهر من اية فرتة 

(أ) أعاله، تعترب املســألة  4  عدم االعرتاض األصــلية. ويف اية الفرتة املعنية، ودون اإلخالل بأحكام الفقرة
عليها، وتقوم األمانة العامة بتنفيذ اخلطوات الالزمة يف موعد أقصـــــــــــــــاه اية يوم اليت ال تزال معلقة موافقا 

  العمل التايل.

فيما يتعلق باملســـائل اليت ال ينص بشـــأا يف قرار على موعد للبت فيها، وقبل انقضـــاء   (ك)  
ســــألة أن يطلب فرتة الســــتة أشــــهر املشــــار إليها أعاله، جيوز ألحد أعضــــاء اللجنة الذين عّلقوا النظر يف امل

وقتا إضـــــــــافيا للنظر يف االقرتاح على أســـــــــاس وجود ظروف غري عادية، مبوجب إجراء عدم االعراض الذي 
ميكن تقصــــــــــري مدته بناء على طلب العضــــــــــو الذي طلب التعليق. ويف مثل هذه احلاالت، جيوز للجنة أن 

شهر. ويف اية هذه الفرتة اإلضافية ويف متدد يف اية فرتة الستة أشهر فرتة النظر فيه ملدة تصل إىل ثالثة أ
  حال عدم تقدمي أي اعرتاض، تعترب املسألة اليت ال تزال معلقة موافقا عليها.

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

تســتعرض اللجنة مرة كل شــهر، حســب االقتضــاء، قائمة طلبات التعليق/حالة املســائل   (م)  
حدثة اليت توفرها األمانة العامة، مبا يف ذلك املعلومات احملدثة اليت يوفرها أعضـــــــاء املع

ُ
ّلقة وفق املعلومات امل

  اللجنة. 

يكف ســــــريان أي تعليق للنظر يف مســــــألة ما لدى انتهاء عضــــــوية عضــــــو اللجنة الذي   (ن)  
عضـــــويتهم يف اللجنة بشـــــهر  كان قد طلب ذلك. وُخيطر األعضـــــاء اجلدد جبميع املســـــائل املعّلقة قبل بدء

  واحد. 
  

  القاعدة وتنظيم(داعش)  والشام العراق في اإلسالمية الدولةقائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم   - 5  

 الــدولـةتقوم األمــانــة العــامــة بــانتظــام بتحــديــث قــائمــة اجلزاءات املفروضــــــــــــــــة على تنظيم   (أ)  
عند موافقة اللجنة على إدراج املعلومات ذات الصلة  القاعدة وتنظيم(داعش)  والشام العراق يف اإلسالمية

  أو حذفها، وفقا لإلجراءات املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية. 

تتاح الصــــيغة احملدثة لقائمة اجلزاءات املفروضــــة على تنظيم الدولة اإلســــالمية يف العراق   (ب)  
اج يف القائمة، على املوقع الشـــــبكي والشـــــام (داعش) وتنظيم القاعدة، واملوجزات الســـــردية ألســـــباب اإلدر 

للجنـة جبميع اللغـات الرمسيـة لألمم املتحـدة يف موعـد أقصــــــــــــــــاه ـايـة يوم العمـل التـايل ليوم موافقـة اللجنة 
عليها. وتقوم األمانة العامة بالتزامن مع ذلك بتحديث قائمة اجلزاءات املوحدة. وجيري يف الوقت نفســــــــــــــه 

يق املذكرات الشــــــــــفوية، مبا يف ذلك النســــــــــخ اإللكرتونية املســــــــــبقة، إخطار الدول األعضــــــــــاء فورا، عن طر 
والنشرات الصحفية اليت تصدرها األمم املتحدة، بأي تعديالتُ تدخل على قائمة اجلزاءات املفروضة على 

  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. 
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ُتشــــجع الدول األعضــــاء على أن تقوم، حال إبالغها بالصــــيغة احملدثة لقائمة اجلزاءات   (ج)  
املفروضــــة على تنظيم الدولة اإلســــالمية يف العراق والشــــام (داعش) وتنظيم القاعدة، بتعميمها على نطاق 

قنصـــــليات واســـــع، مثال على املصـــــارف وغريها من املؤســـــســـــات املالية ونقاط احلدود واملطارات واملوانئ وال
  واجلمارك، وأجهزة االستخبارات، ونظم التحويالت البديلة واجلمعيات اخلريية. 

  
  اإلدراج في القائمة   - 6  

تنظر اللجنــة يف إدراج أمســاء جــديــدة يف القــائمــة بنــاء على البيــانــات الواردة من الــدول   (أ)  
  . )2017( 2368من القرار  2األعضاء وفقا للفقرة 

تشجع الدول األعضاء على استحداث آلية أو إجراءات وطنية من أجل حتديد وتقييم   (ب)  
األمساء املراد إدراجها يف قائمة اجلزاءات املفروضــة على تنظيم الدولة اإلســالمية يف العراق والشــام (داعش) 

عدة، وعلى تعيني جهة اتصـــــــــــــال وطنية معنية بالقيد يف تلك القائمة وفقاً للقوانني واإلجراءات وتنظيم القا
الوطنية، وعلى تعيني مركز تنســيقُ يكلف بالتواصــل مع اللجنة وفريق الرصــد بشــأن املســائل املتصــلة بتنفيذ 

وتقييم التهديد الذي يشـــــــــــــــكله تنظيم  )2017( 2368من القرار  1التدابري الوارد وصـــــــــــــــفها يف الفقرة 
الدولة اإلســــــــــالمية يف العراق والشــــــــــام وتنظيم القاعدة ومن يرتبط ما من أفراد ومجاعات ومؤســــــــــســــــــــات 

  وكيانات. 

قبل أن تقوم أي دولة عضـــــــو باقرتاح اســـــــم إلدراجه يف قائمة اجلزاءات املفروضـــــــة على   (ج)  
ولة اإلســــالمية يف العراق والشــــام (داعش) وتنظيم القاعدة، ُيطلب أن تســــعى قدر اإلمكان، إىل تنظيم الد

دول) اإلقامة و/أو اجلنســـــــية أو املوقع أو التأســـــــيس للفرد أو الكيان املعين، التماســـــــا   االتصـــــــال بدولة (أو
  ملعلومات إضافية. 

ة تؤكد ارتباط الفرد أو الكيان ُيســـــتصـــــوب أن تقدم الدول األمساء حاملا تتوفر لديها أدل  (د)  
ة. وال يشــــــــــرتط مســــــــــبقا وجود مة بتنظيم الدولة اإلســــــــــالمية يف العراق والشــــــــــام (داعش) وتنظيم القاعد

  إدانة جنائية لإلدراج يف القائمة حيث أن املقصود باجلزاءات هو أن تكون وقائية الطابع.  أو

الوارد بيــانــه يف “ االرتبــاط”يــار تنظر اللجنــة يف اقرتاحــات اإلدراج على أســـــــــــــــــاس مع  (هـ)  
  . )2017( 2368من القرار  4و  2الفقرتني 

عند تقدمي الدول أمساء مجاعات أو مؤســســات أو كيانات، ُتشــجع على أن تقرتح، إذا   (و)  
القرارات يف تلك اجلماعات أو املؤســــــــســــــــات أو ما ارتأت ذلك، إدراج أمساء األفراد املســــــــؤولني عن اختاذ 

  الكيانات يف الوقت نفسه يف القائمة. 

ينبغي للدول األعضـــــــاء، لدى اقرتاح أمساء إلدراجها يف قائمة اجلزاءات املفروضـــــــة على   (ز)  
ة تستخدم االستمارة املوحدة املتاح  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، أن

تقــدم أكرب قــدر ممكن من املعلومــات احملــددة   وأن )1(جبميع اللغــات الرمسيــة على املوقع الشـــــــــــــــبكي للجنــة
املتصـــلة باالســـم املقرتح، وخباصـــة املعلومات املتعلقة بتحديد اهلوية اليت تكفي لتمكني الســـلطات املختصـــة 

ان املعين، وأن توفر، قدر من التعرف بدقة وبشــــــــــــكل أكيد على الفرد أو اجلماعة أو املؤســــــــــــســــــــــــة أو الكي

__________ 

  )1(  https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. 
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نرتبول) لتصــــــــــدر إخطارا خاصــــــــــا، اإلمكان، املعلومات اليت حتتاجها املنظمة الدولية للشــــــــــرطة اجلنائية (اإل
  يشمل:  مبا

بالنســـبة لألشـــخاص: اســـم األســـرة/اللقب واســـم الفرد وغريه من األمساء املميزة، وتاريخ   ‘1’  
نس، وأمســاء الشـــــــــــــــهرة، والوظيفــة ونوع اجلامليالد، وحمــل امليالد، واجلنســـــــــــــــيــة/املواطنــة، 

املهنة، ودولة (دول) اإلقامة، ورقم جواز السفر أو وثيقة السفر، ورقم اهلوية الوطنية،   أو
والعنوان احلايل والعناوين الســــــــابقة، والوضــــــــع احلايل أمام ســــــــلطات إنفاذ القانون (مثال 

وغريهــا من البيــانــات مطلوب، حمتجز، مــدان)، وحمــل اإلقــامــة، والصـــــــــــــــور الفوتوغرافيــة 
  البيومرتية (عند توفرها ووفقا لتشريعام الوطنية)؛ 

بالنســــبة للجماعات أو املؤســــســــات أو الكيانات: االســــم، واالســــم املســــجل، واالســــم   ‘2’  
املختصـــــــــــــــر، واألمســاء األخرى املعروفــة ــا أو اليت كــانــت تُعرف ــا، والعنوان، واملقر، 

، والشـــــــــــــــركــة األم، وطبيعــة العمــل والروابط التنظيميــة والفروع/الشـــــــــــــــركــات التــابعــة هلــا،
النشـــاط التجاري، ودولة (دول) النشـــاط الرئيســـي، والقيادة/اإلدارة، ورقم التســـجيل   أو

(التأســــــــــيس) أو غريه من أرقام التعريف، والوضــــــــــع (مثال التصــــــــــفية واإلاء)، وعناوين 
  املواقع الشبكية؛ 

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

مة لإلدراج املقرتح يوضــــح أســـاس تقدم الدول األعضــــاء بياناً تفصــــيليا باألســــباب الداع  (ح)  
 2368من القرار  51  مربرات اإلدراج يف القــائمــة وفقــا للقرارات ذات الصـــــــــــــــلــة، مبــا يف ذلــك الفقرة  أو
ممكن من التفاصـــيل بشـــأن أســـاس (أســـس)  . وينبغي أن يشـــتمل بيان األســـباب على أكرب قدر)2017(

  يقتصر عليه: طلب اإلدراج، مبا يشمل ما يلي دون أن

 4و  2الفرد/الكيان يســتويف معايري اإلدراج املبينة يف الفقرتني  معلومات حمددة تبني أن  ‘1’  
  ؛)2017( 2368ن القرار م

  تفاصيل عن أي ارتباط بفرد أو كيان مدرج حاليا يف القائمة؛  ‘2’  

  معلومات عن أي أعمال أو أنشطة أخرى ذات صلة يزاوهلا الفرد/الكيان؛  ‘3’  

من االســـــــتخبارات، ومن أجهزة إنفاذ طبيعة األدلة الداعمة (مثل املعلومات املســـــــتمدة   ‘4’  
القانون واجلهات القضــــائية واملصــــادر املفتوحة واعرتافات األشــــخاص املعنيني، إىل آخر 

  ذلك)؛ 

املعلومات أو الوثائق اإلضــــــافية الداعمة لطلب اإلدراج وكذلك املعلومات ذات الصـــــلة   ‘5’  
الدولة   اء األجزاء اليت توضحبالقضايا املعروضة على احملاكم وبإجراءات احملاكم. وباستثن

املقرتحة إدراج األمساء للجنة أّا أجزاء ســـــــرية، جيوز عند الطلب نشـــــــر بيان األســـــــباب 
واســــتخدامه يف وضــــع املوجز الســــردي ألســــباب اإلدراج يف القائمة، الذي يتناوله الفرع 

  أدناه. 9

لن األمانة العامة بامسها حتدد الدول األعضـــاء ما إذا كان ال جيوز أن تعلن اللجنة أو تع  (ط)  
  أو أمني املظامل عن وضعها كدولة (دول) تقرتح إدراج أمساء يف القائمة. 
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على الدول األعضـــــــــــــاء اليت ترغب يف اعتبارها دوًال مشـــــــــــــاركة يف اقرتاح إدراج أمساء يف   (ي)  
  للنظر فيه. القائمة أن ختطر الرئيس كتابة لدى تقدمي طلب اإلدراج وقبل تعميمه على أعضاء اللجنة 

على الدول األعضــــــــاء اليت ترغب يف اعتبارها دوًال مشــــــــاركة يف تقدمي طلب اإلدراج يف   (ك)  
  القائمة أن ختطر اللجنة كتابة قبل أن تبت اللجنة يف طلب اإلدراج. 

تظل الدول األعضـــــــــــــاء اليت شـــــــــــــاركت يف طلبات اإلدراج املقدمة إىل اللجنة قبل اختاذ   (ل)  
 69ذلك ألغراض تنفيذ الفقرتني  تعترب من الدول اليت اقرتحت اإلدراج، مبا يف )2011( 1989القرار 

  . )2017( 2368من القرار  71 و

 1989قدمت إىل اللجنة بعد اختاذ القرار لن يعترب املشـــــاركون يف طلبات اإلدراج اليت   (م)  
 2368من القرار  71و  69من الـــــدول اليت اقرتحـــــت اإلدراج ألغراض تنفيـــــذ الفقرتني  )2011(
ســـــــياق اســـــــتعراضــــــاا   مقدمي طلبات اإلدراج، حســـــــب االقتضـــــــاء، يف. وتظل اللجنة ختاطب )2017(

العراق والشــام (داعش) وتنظيم القاعدة، املبينة  لقائمة اجلزاءات املفروضــة على تنظيم الدولة اإلســالمية يف
  . )2017( 2368 من القرار 88إىل  85يف الفقرات من 

تنظر اللجنة يف طلبات إدراج األمساء يف القائمة يف غضــــــــــون عشــــــــــرة أيام عمل كاملة،   (ن)  
وهي مدة ميكن اختصـــــــــــــارها عند طلب إحدى الدول األعضـــــــــــــاء ذلك وبناء على تقدير الرئيس يف حالة 

اســـــــــــــــم  جطلبات اإلدراج العاجلة اليت يكون فيها عامل الوقت حامسا. وإذا مل تتم املوافقة على اقرتاح إدرا 
األمانة العامة بامسها، بإطالع الدولة املقّدمة   يف غضـــــــــــــــون الفرتة احملددة الختاذ القرار، تقوم اللجنة، أو  ما

العمل نفســــــــــه بأي خطابات تعليق  للطلب على حالة طلبها. وتبلغ األمانة العامة أعضــــــــــاء اللجنة يف يوم
ات التعليق أو االعرتاض اليت ترد بعد . ويبلغ أعضـــــــــاء اللجنة خبطاب17:30اعرتاض ترد قبل الســـــــــاعة   أو

يف موعد أقصاه اية يوم العمل التايل. ويف حال عدم ورود أي اعرتاض حبلول اية فرتة  17:30الساعة 
عدم االعرتاض، يعترب القرار معتمدا. وتتخذ األمانة العامة مجيع اخلطوات الالزمة لتحديث قائمة اجلزاءات 

تنظيم القــاعــدة وفقــا للفقرة اإلســـــــــــــــالميــة يف العراق والشــــــــــــــــام (داعش) و املفروضــــــــــــــــة على تنظيم الــدولــة 
  أعاله. (ب) 5

يُدعى أعضــــاء اللجنة وفريق الرصــــد إىل إطالع اللجنة على أي معلومات متاحة تتعلق   (س)  
بطلب إدراج أمساء يف القائمة من أجل إتاحة إرشـــــاد اللجنة يف اختاذ قراراا، ولتوفري مواد إضـــــافية إلعداد 

  وجز السردي ألسباب اإلدراج يف القائمة. امل

جيوز، بطلب من أحد أعضــــاء اللجنة، إضــــافة طلبات إدراج األمساء إىل جدول أعمال   (ع)  
اللجنة للنظر فيها مبزيد من التفصيل. وجيوز للجنة، إذا اقتضى األمر، أن تطلب معلومات أساسية إضافية 

ح اإلدراج. وبعد أن تنظر اللجنة يف طلبات اإلدراج، يتوىل من فريق الرصـــــــــد و/أو الدولة (الدول) اليت تقرت 
  (ن) أعاله.  6(ب) و  4الرئيس تعميمها وفق اإلجراء الكتايب الختاذ القرارات املبني يف الفقرتني 

يف اليوم نفســـه الذي يضـــاف فيه اســـم إىل قائمة اجلزاءات املفروضـــة على تنظيم الدولة   (ف)  
(داعش) وتنظيم القاعدة، تتوىل اللجنة، مبســاعدة فريق الرصــد وبالتنســيق مع  اإلســالمية يف العراق والشــام

الدولة (الدول) املعنية اليت اقرتحت اإلدراج، نشـــــــر موجز ســـــــردي بأســـــــباب إدراج االســـــــم أو األمساء على 
ئمة املوقع الشبكي للجنة. وعالوة على هذا املوجز السردي، تقوم األمانة العامة، حال إضافة االسم إىل قا
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اجلزاءات املفروضـــة على تنظيم الدولة اإلســـالمية يف العراق والشـــام (داعش) وتنظيم القاعدة، بوضـــع مجيع 
  املعلومات القابلة للنشر، إن ُوجدت، على املوقع الشبكي للجنة. 

ُتدرج اللجنة، يف بالغها الذي ختطر به الدول األعضـــــــــــــــاء باألمساء اجلديدة املقيدة يف   (ص)  
ات املفروضـــــة على تنظيم الدولة اإلســـــالمية يف العراق والشـــــام (داعش) وعلى تنظيم القاعدة، قائمة اجلزاء

  موجزاً سرديا بأسباب اإلدراج يف القائمة. 

تطلب األمانة العامة إىل اإلنرتبول أن يصدر، حيثما تسىن ذلك، نشرة خاصة مشرتكة   (ق)  
مل تقرر اللجنــة   ُتضــــــــــــــــاف إىل القــائمــة، مــابينــه وبني جملس األمن بشــــــــــــــــأن كــل اســـــــــــــــم من األمســاء اليت 

  ذلك.  خالف

تنظيم  اجلزاءات املفروضــة علىيف غضــون ثالثة أيام عمل من إضــافة اســم ما إىل قائمة   (ر)  
تطلب اللجنة إىل األمانة العامة أن تبلغ القرار  تنظيم القاعدةالدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) و 

لد أو البلدان اليت يعتقد أن يكون الشــــــــــــخص أو الكيان فيها، وبالنســــــــــــبة لألفراد، كتابة للبعثة الدائمة للب
  كانت هذه املعلومات معروفة).  ختطر البلد الذي حيمل الشخص جنسيته (إذا

ترفق األمانة العامة ذا اإلخطار نســــــــــــخة من املوجز الســــــــــــردي ألســــــــــــباب اإلدراج يف   (ش)  
الصـــلة، وإجراءات   رتاح اإلدراج، على النحو احملدد يف القرارات ذاتالقائمة، ووصـــفا لآلثار املرتتبة على اق

اللجنة اخلاصــــــــــة بالنظر يف طلبات رفع األمساء من القائمة، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي طلبات لرفع األمساء 
، واألحكـام )2017( 2368واملرفق الثــاين للقرار  60من القــائمــة إىل مكتــب أمني املظــامل وفقــا للفقرة 

  املتعلقة باإلعفاءات املتاحة. 

ُتذكر الرســـــالة الدول اليت تتلقى هذا اإلخطار بأنه مطلوب منها أن تتخذ مجيع التدابري   (ت)  
احمللية، للقيام يف حينه بإخطار أو إبالغ من يدرج امسه حديثا يف قائمة  املمكنة، وفقا لقوانينها وممارســــــاا

من أفراد  تنظيم القاعدةو  تنظيم الدولة اإلســـــــــــالمية يف العراق والشـــــــــــام (داعش) اجلزاءات املفروضـــــــــــة على
وكيانات بالتدابري املتخذة حبقهم، وبأي معلومات متاحة على املوقع الشـــــــــــــــبكي للجنة تتعلق بأســـــــــــــــباب 

  ج يف القائمة وبكافة املعلومات اليت توفرها األمانة العامة يف اإلخطار آنف الذكر. اإلدرا 

باإلضافة إىل ذلك، تدعو األمانة العامة يف إخطارها الدول إىل أن تقدم، وفقا لقوانينها   (ث)  
  الوطنية، تفاصيل عن التدابري املتخذة لتنفيذ اجلزاءات. 

أمني املظــامل، بعــد أن تكون األمــانــة العــامــة قــد أبلغــت إذا كــان العنوان معروف، يتوىل   (خ)  
رمسيا البعثة الدائمة للدولة (الدول) املعنية، إبالغ األشـــــــــــــــخاص أو الكيانات حبالة إدراجهم على القائمة. 

  (ش) أعاله.  ويقوم أمني املظامل بإدراج مجيع املعلومات على النحو املبني يف الفقرة
  

  من القائمةاألسماء رفع   - 7  

طلبــات اليت تقــدمهــا دول أعضــــــــــــــــاء أو جهــات أخرى عن طريق مكتــب أمني التنظر اللجنــة يف   
  رفع األمساء من القائمة، عمًال باإلجراءات التالية:ل املظامل
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  رفع األمساء من القائمةل طلبات اليت تقدمها دول أعضاءال    
ع أمساء أفراد و/أو جيوز للدول األعضـــــــــــــــاء أن تقدم يف أي وقت إىل اللجنة طلبات لرف  (أ)  

الدولة اإلســـــــالمية يف  مجاعات و/أو مؤســـــــســـــــات و/أو كيانات مدرجة يف قائمة اجلزاءات املفروضـــــــة على
  تنظيم القاعدة.العراق والشام (داعش) و 

على الدول األعضـــــاء اليت تزمع تقدمي طلب لرفع اســـــم من القائمة أن جتري قبل تقدمي   (ب)  
اليت طلبت إدراج االســـم على القائمة ودولة (دول) اجلنســـية أو اإلقامة الطلب مشـــاورات ثنائية مع الدولة 
  أو التأسيس، حيثما ينطبق ذلك.

لطلب رفع  ةاملوحدستمارة من القائمة، ينبغي استخدام االاسم لدى تقدمي طلب لرفع   (ج)  
  .)2(على املوقع الشبكي للجنةجبميع اللغات الرمسية  ةاألمساء من القائمة املتاح

 بياا املعايري الوارد ملاذا مل تعد من القائمةاالســـــــــــــــم طلب رفع  ح يفضـــــــــــــــو ينبغي أن ي  (د)  
ُتشـــــــــــــــجع الــدول تنطبق على الفرد أو الكيــان املعين. و  )2017( 2368 من القرار 4 و 2الفقرتني   يف

شرح صلتها  يُرفق اداعمة للطلب رمسية وثائق مة بقوة على توفري األعضاء اليت تقرتح رفع أمساء من القائ
  باملوضوع، حيثما اقتضى األمر ذلك.

، بتيســـــري االتصـــــاالت بني الدولة اليت تطلب رفع العامة يقوم الرئيس، بدعم من األمانة  (هـ)  
دولة (دول) اجلنســــية  ، وكذلك معالقائمة  إدراج االســــم يفتقرتح االســــم من القائمة والدولة (الدول) اليت 

من القائمة، مبا يف ذلك  االسم . ويقوم الرئيس بتعميم طلب رفعتأسيس، حسب االقتضاءأو اإلقامة أو ال
  املعلومات اإلضافية املقدمة من فريق الرصد، حسب االقتضاء، مبوجب إجراء كتايب بعدم االعرتاض.

كاملة.   ون عشـــــــــــــرة أيام عملمن القائمة يف غضـــــــــــــاألمساء اللجنة يف طلبات رفع بت ت  (و)  
وجيوز، عند طلب إحدى الدول األعضــــــاء ذلك ويف ظروف اســــــتثنائية، ووفقا لتقدير الرئيس، أن ختتصــــــر 

اليت يكون فيها عامل الوقت  ةجلاعالرفع ال يف حالة طلبات إىل يومي عمل كاملني على األقل، تلك املدة
وتبلغ األمانة العامة أعضــــــــــاء اللجنة يف يوم العمل  أعضــــــــــاء اللجنة بذلك مســــــــــبقاً.حامسا، على أن ُخيطر 

. ويبلغ أعضــــاء اللجنة خبطابات التعليق 17:30نفســــه بأي خطابات تعليق أو اعرتاض ترد قبل الســــاعة 
يف يوم العمل التايل. ويف حال عدم ورود أي اعرتاض حبلول  17:30  أو االعرتاض اليت ترد بعد الســـــــــاعة

ترب القرار معتمــدا. وتتخــذ األمــانــة العــامــة مجيع اخلطوات الالزمــة لتحــديــث ــايــة فرتة عــدم االعرتاض، يع
قائمة اجلزاءات املفروضـــــــة على تنظيم الدولة اإلســـــــالمية يف العراق والشـــــــام (داعش) وتنظيم القاعدة وفقا 

  (ب) أعاله. 5للفقرة 

اجــب آلراء الو  االعتبــار تويل اللجنــة، عنــد النظر يف طلبــات رفع األمســاء من القــائمــة،  (ز)  
  التأسيس. اجلنسية أو دراج يف القائمة ودولة (دول) اإلقامة أواليت اقرتحت اإلالدولة (الدول) 

  تلقتها. قدأعضاء اللجنة بأي اعرتاضات تكون  العامة بعد هذه الفرتة، تبلغ األمانة  (ح)  

__________ 

  )2(  https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  
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يشـــرح أعضـــاء اللجنة مربرات اعرتاضـــهم على طلبات رفع األمساء من القائمة مبقتضـــى   (ط)  
. ويُطلب إىل اللجنة أن تقوم، عند االقتضــــــــــــــاء، بإطالع )2017( 2368 من القرار 77أحكام الفقرة 

  املعنية على مبـرراا. الدول األعضاء واهليئات الوطنية واإلقليمية

يف حالة عدم ورود اعرتاضـــــــــــات على طلب رفع االســـــــــــم من القائمة، تتم املوافقة على   (ي)  
  القائمة تبعاً لذلك. جيري حتديثالطلب و 

رفع  بعدثالثة أيام عمل أقرب وقت ممكن على أال يتجاوز ذلك يف  العامة تقوم األمانة  (ك)  
تنظيم و  تنظيم الدولة اإلســـــــالمية يف العراق والشـــــــام (داعش) ة علىاســـــــم ما من قائمة اجلزاءات املفروضـــــــ

د أن يكون   القــاعــدة، بــإخطــار البعثــة الــدائمــة للبلــد أو أو الكيــان فيهــا، ويف حــالــة الفرد البلــدان اليت يُعتَـقــَ
  توافرت هذه املعلومات). ما األفراد، إخطار البلد الذي حيمل الشخص جنسيته (إذا

وفقاً الدول اليت تتلقى هذا اإلخطار بوجوب اختاذها التدابــــــــــيــــــــــر الالزمة، تذكر الرسالة   (ل)  
الكيان املعين برفع امسه من   إعالم الفرد أو  لقوانينها وممارســاا احمللية، للقيام يف الوقت املناســب بإشــعار أو

  القائمة.

ثالثــة يف أقرب وقــت ممكن على أال يتجــاوز ذلــك  إىل اإلنرتبول العــامــة تطلــب األمــانــة  (م)  
أن يوافيها مبا يؤكد تنفيذ و  االســم املعينبشــأن جملس األمن  - إلنرتبولل ةاصــالنشــرة اخل أيام عمل أن يلغي

  اإللغاء.

يف  العامة يف حال رفض طلب قدمته دولة عضـــــــو لرفع اســـــــم من القائمة، تقوم األمانة  (ن)  
قرار اللجنة، بإخطار البعثة الدائمة صـــــــــــــــدور  بعدثالثة أيام عمل وز ذلك أقرب وقت ممكن على أال يتجا

  القرار.بللدولة مقدمة الطلب، إال إذا كانت الدولة املعنية عضواً يف اللجنة وبالتايل، على علم 

أســــباب يتضــــمن معلومات حمدثة بشــــأن يتضــــمن اإلخطار قرار اللجنة، وموجزاً ســــردياً   (س)  
املعلومات األخرى و وأي معلومات قابلة للنشــــر بشــــأن قرار اللجنة، يف حال وجودها،  اإلدراج يف القائمة،

  (ن) أعاله. 6 الفقرة ذات الصلة املذكورة يف

ـــــــر الالزمة،   (ع)   ـــــــيـ وفقاً تذكر الرسالة الدول اليت تتلقى ذلك اإلخطار بوجوب اختاذها التدابـ
الكيان املعين بالقرار،   أو  إعالم الفرد  ناســـــــــــب بإشـــــــــــعار أولقوانينها وممارســـــــــــاا احمللية، للقيام يف الوقت امل

  يف اإلخطار املذكور أعاله. العامة وجبميع املعلومات املقدمة من األمانة
  

  مساء يف القائمةأإدراج  اقرتحت طلبات رفع األمساء من القائمة اليت تقدمها دول    
لقــائمــة واليت تطلــب رفع إدراج اســـــــــــــــم/أمســاء يف ا اقرتحــت على الــدول اليت كــانــت قــد  (ف)  

، أن تؤكد كتابياً، يف نفس )2017( 2368 من القرار 69االســــــــم/األمساء من القائمة مبقتضــــــــى الفقرة 
دراج اإل اقرتحت بني مجيع الدول اليت  وقت تقدمي طلب رفع االســم إىل اللجنة، وجود توافق يف اآلراء فيما

يف القائمة، مىت تعددت هذه الدول. ويُنوه إىل أن الدول املشــــــــــــــرتكة يف طلبات اإلدراج يف القائمة املقدمة 
 ألغراض تنفيذإدراج اسم يف القائمة  اليت اقرتحت لن تعترب من الدول )2011( 1989بعد اختاذ القرار 

  .)2012( 2083 من القرار 27 و 26لفقرتني ا

 احملددة يف االعرتاض عدمفرتة يقوم الرئيس بتعميم طلب الرفع من القائمة حىت انقضاء   (ص)  
  أيام عمل. 10
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العامة أعضـــاء اللجنة  فور انقضـــاء مهلة عدم االعرتاض البالغة عشـــرة أيام، تبلغ األمانة  (ق)  
عدم  حبلول اية فرتةاعرتاضـــــــــــــــات أي يف حال عدم ورود عما إذا كانت قد وردت أي اعرتاضـــــــــــــــات. و 

قــائمــة اجلزاءات عترب القرار معتمــدا. وتتخــذ األمــانــة العــامــة مجيع اخلطوات الالزمــة لتحــديــث االعرتاض، ي
يف موعد أقصــــاه اية  تنظيم القاعدةو  عش)الدولة اإلســــالمية يف العراق والشــــام (دااملفروضــــة على تنظيم 

  يوم العمل التايل، وتبلغ الدولة (الدول) املعنية بقرار اللجنة.

يف حال تســجيل عضــو أو أكثر من أعضــاء اللجنة اعرتاضــاً على طلب دولة برفع اســم   (ر)  
القائمة، وفقاً  عدم االعرتاض، يُرَفع االســـــــــــــــم منحبلول اية فرتة إدراجه يف القائمة اقرتحت كانت قد 

يومـــــًا من تـــــاريخ تعميم الرئيس لطلـــــب الرفع من  60، بعـــــد )2017( 2368من القرار  69للفقرة 
  القائمة، إال إذا:

القائمة قبل انتهاء فرتة   اعرتض مجيع أعضـــــــاء اللجنة كتابياً على اقرتاح رفع االســـــــم من  ‘1’  
  ؛يوماً املذكورة 60 لـا

يوماً، أن حييل  60أو طلب عضـــــو أو أكثر من أعضـــــاء اللجنة، قبل انتهاء فرتة الــــــــــــــــــــ   ‘2’  
إىل جملس األمن رفع االسم الذي قدمته دولة مقرتحة إلدراجه يف القائمة الرئيس طلب 

  .فيهللبت 

أعاله على أساس كل  يوما املشار إليها 60جيوز للجنة، بتوافق اآلراء، تقصري فرتة الـــــــــ   (ش)  
  حالة على حدة.

ســـــــــــــــارياً خالل اجلزاءات يف حالة التقدم بطلب كهذا، يظل التزام الدول باختاذ تدابري   (ت)  
اجلماعة أو املؤســــــــســــــــة أو الكيان حمّل النظر، إىل أن حيســــــــم جملس األمن   تلك الفرتة فيما يتعلق بالفرد أو

  .)2017( 2368 من القرار 62املسألة وفقاً ألحكام الفقرة 

يشــرح أعضــاء اللجنة مربرات اعرتاضــهم على طلبات الرفع من القائمة مبقتضــى أحكام   )ث(  
عند االقتضـــــــــــــــاء، بإطالع الدول  . ويُطلب إىل اللجنة أن تقوم،)2017( 2368 من القرار 77الفقرة 

  األعضاء واهليئات الوطنية واإلقليمية املعنية على مبـرراا.

يف اختاذ اخلطوات الالزمة املبينة يف  العامة بعد أن تتخذ اللجنة قراراً، تشـــــــــــــــرع األمانة  )خ(  
  (ك) إىل (ع). 7الفقرات 

  
  أمني املظاملمكتب عن طريق من القائمة املقدمة  األمساء طلبات رفع    

على قائمة  امدرج اكيان  أوو/ ةأو مؤســســة فرداً أو مجاعســواء كانت ميكن ألي جهة (  )ذ(  
ممثلها  تنظيم القاعدة، أوتنظيم الدولة اإلســـــــــالمية يف العراق والشـــــــــام (داعش) و  اجلزاءات املفروضـــــــــة على

مباشـــــــــــــرة   من القائمة أن تفعل ذلك إمااجلهة اليت ختلفها قانوناً) تريد التقدم بطلب لرفع أمساء   القانوين أو
 مبني أدنــاه ويف مرفق هــذه الوثيقــة، أو من خالل دولــة إقــامــة أو هو  من خالل مكتــب أمني املظــامل كمــا

 والفقرات (ف) إىل (خ)، هو مبني يف الفقرات (أ) إىل (ع)  كماأو دولة تأســــــــــيس الكيان   الفرد جنســــــــــية
  .حسب االقتضاء
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، يتلقى مكتـب )2017( 2368 لقرارل واملرفق الثــاين 60ة مبقتضـــــــــــــــى أحكــام الفقر   )ض(  
ينوب عنها لرفع اســـــــــــــــم من القائمة، باتباع اإلجراءات   من  أوجهة ما أمني املظامل الطلبات اليت تقدمها 

  (ترد نسخة منه يف مرفق هذه املبادئ التوجيهية). )2017( 2368 لقرارلاملبينة يف املرفق الثاين 

لة، الصـــــــ  تشـــــــجع الدول األعضـــــــاء بقوة على موافاة أمني املظامل جبميع املعلومات ذات  (أ أ)  
للدول  يف ذلك املعلومات الســرية عند االقتضــاء، وتشــجع على القيام بذلك يف الوقت املناســب. وجيوز  مبا

األعضـاء أن تربم ترتيبات مع مكتب أمني املظامل لتيسـري تبادل املعلومات السـرية. وجيب على أمني املظامل 
طلب جملس األمن إىل أمني املظامل، ألي قيود متعلقة بالســـــــــــــرية تفرض على املعلومات املقدمة. و أن ميتثل 
 ما يتلقاه منتقريراً شامالً ععلى اللجنة ، أن يعمم )2017( 2368  من املرفق الثاين للقرار 8يف الفقرة 

العامة انتهاء فرتة التشـــــــــــــــاور مع اجلهة مقدمة الطلب. وُتطِلع األمانة عند من القائمة  اءمسطلبات رفع األ
لرتتيبات الالزمة لرتمجة التقرير القيام باباشــــــرة، وتتوىل أعضــــــاء اللجنة على التقرير الشــــــامل بعد اســــــتالمه م

  .إىل مجيع اللغات الرمسية الشامل

بعد االنتهاء من ترمجة التقرير الشـــــــــــــــامل إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، ُتطِلع   )ب ب(  
  ذلك.ل مجيع أعضاء اللجنة على الرتمجة، وتتوىل إخطار أمني املظامل تبعاً العامة األمانة 

ـــــــــــــــ   )ج ج(   تقرير أمني املظامل اللجنة لاملخصصة الستعراض  تقومييا يوماً  15بعد انقضاء فرتة الـ
رئيس اللجنة طلب يدرج ، يوما تقومييا 30ولكن قبل مضـــي  الشـــامل جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة

  الرفع من القائمة على جدول أعمال اللجنة للنظر فيه.

ة يف طلب الرفع من القائمة، يدعو رئيس اللجنة أمني املظامل، مبساعدة لدى نظر اللجن  )د د(  
فريق الرصــــد، حســــب االقتضــــاء، ليعرض التقرير الشــــامل بنفســــه عليها وجييب على أســــئلة أعضــــاء اللجنة 

  بشأن الطلب.

ن اعتباراً متقومييا يوماً  ٣٠تنتهي اللجنة من نظرها يف التقرير الشـــامل يف موعد أقصـــاه   )هـ هـ(  
  استعراضه. تاريخ تقدمي التقرير الشامل جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة إىل اللجنة بغرض

يف احلاالت اليت يوصــــــــي فيها أمني املظامل يف تقريره الشــــــــامل بإبقاء االســــــــم مدرجاً يف   )و و(  
االسم مدرجاً يف القائمة. إبالغ أمني املظامل بإبقاء ب قومالقائمة، ُتكِمل اللجنة نظرها يف التقرير الشامل وت

 يف الفقرة املنصــــوص عليه ق كل عضــــو من أعضــــاء اللجنة يف طلب رفع اســــم من القائمةال خيل ذلك حبو 
  (أ). 7

القائمة،   يف احلاالت اليت يوصــي فيها أمني املظامل يف تقريره الشــامل برفع االســم من  )ز ز(  
من القائمة حىت  االســـــــــــــــم ئيس بتعميم طلب رفعالتقرير الشـــــــــــــــامل، يقوم الر يعرض أمني املظامل وبعد أن 
  أيام عمل. 10 احملددة يفعدم االعرتاض فرتة انقضاء 

فور انقضـــــــــاء مهلة عدم االعرتاض البالغة عشـــــــــرة أيام، تبلغ األمانة العامة أعضـــــــــاء   )ح ح(  
عدم  حبلول اية فرتةاعرتاضــات أي يف حال عدم ورود اللجنة عما إذا كانت قد وردت أي اعرتاضــات. و 

قــائمــة اجلزاءات عترب القرار معتمــدا. وتتخــذ األمــانــة العــامــة مجيع اخلطوات الالزمــة لتحــديــث االعرتاض، ي
يف اليوم نفســــه، وتبلغ  تنظيم القاعدةو  الدولة اإلســــالمية يف العراق والشــــام (داعش) املفروضــــة على تنظيم

  مل تبعا لذلك.الدولة (الدول) املعنية بقرار اللجنة. ويبلغ الرئيس أمني املظا
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الرفع املقرتح السم يف حال تسجيل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة اعرتاضاً على   )ط ط(  
من  62أيام عمل، يُرَفع االســـــــــــــــم من القائمة، وفقاً للفقرة   10عدم االعرتاض البالغة حبلول اية فرتة  ما

  ع من القائمة، إال إذا:يوماً من تاريخ تعميم الرئيس لطلب الرف 60، بعد )2017( 2368القرار 

القائمة قبل انتهاء فرتة   اعرتض مجيع أعضـــــــاء اللجنة كتابياً على اقرتاح رفع االســـــــم من  ‘1’  
  ؛يوماً املذكورة 60 الـ

ــــــــــــــــــ   ‘2’   قدم ي  يوماً، أن 60أو طلب عضــــو أو أكثر من أعضــــاء اللجنة، قبل انتهاء فرتة الـ
  .فيهاإىل جملس األمن للبت التوصية برفع االسم الرئيس 

ــــــــــــ   (ي ي)   يوما املشار إليها أعاله على أساس  60جيوز للجنة، بتوافق اآلراء، تقصري فرتة الـ
  كل حالة على حدة.

 1  الفقرة يف حــالــة التقــدم بطلــب كهــذا، يظــل التزام الــدول بــاختــاذ التــدابري املبينــة يف  )ك ك(  
ســــــارياً يف تلك الفرتة فيما يتعلق بالفرد أو اجلماعة أو املؤســــــســــــة أو الكيان  )2017( 2368 من القرار

  .)2017( 2368 من القرار 62 حمّل النظر إىل أن حيسم جملس األمن املسألة وفقاً ألحكام الفقرة

إذا قررت اللجنـة رفض طلـب لرفع اســـــــــــــــم من القـائمـة، ختطر اللجنـة اجلهـة مقدمة   )ل ل(  
املبينة يف  ذات الصــــــــــلةأمني املظامل أو الدولة (الدول) املعنية، بقرارها باتباع اإلجراءات عن طريق الطلب، 

، فضـــــــــــال عن تقدمي (ن) من هذه املبادئ التوجيهية 7أو يف الفقرة  )2017( 2368 لقرارلاملرفق الثاين 
  .موجز لألسباب اليت دعتها إىل اختاذ القرار

يف اختاذ اخلطوات الالزمة املبينة يف  العامة بعد أن تتخذ اللجنة قراراً، تشـــــــــرع األمانة  )م م(  
  (ك) إىل (ع). 7الفقرات 

  
  عد هلا وجودوالكيانات اليت مل ي األفراد املتوفون    

، تقدم الدولة طلباً لرفع يف حالة األفراد املتوفني أو الكيانات اليت مل يعد هلا وجود  )ن ن(  
القانونيون إىل مكتب أمني املظامل، مشـــــــــفوعاً املســـــــــتفيدون القائمة إىل اللجنة مباشـــــــــرة أو يقدمه   امسه من

  بالوثائق الرمسية املؤيدة للوضع.

. الفرد أو حل الكيان وفاة من القائمة شهادة رمسية تثبتيتضمن طلب رفع االسم   )س س(  
القائمة، مســــتنداً مســــتوفياً   وتعترب اللجنة أي رســــالة رمسية تعلنها فيها دولة ما بوفاة شــــخص مدرج امسه يف

 من القرار (ب) 86 حســــــــبما هو منصــــــــوص عليه يف الفقرة “توافر معلومات موثوقة عن الوفاة”لشــــــــرط 
  ، دون اإلخالل بقرار اللجنة النهائي بشأن رفع االسم من القائمة.)2017( 2368

لرســـــــالة الرمسية، كشـــــــهادة إثبات الوفاة اينبغي أن تتضـــــــمن يف حالة األفراد املتوفني،   )ع ع(  
ريخ ميالده، وتاريخ ومكان مثًال، قدر اإلمكان، اســـــــــــــــم الشـــــــــــــــخص بالكامل، ورقمه املرجعي الدائم، وتا

ينبغي  يف حالة الكيانات اليت مل يعد هلا وجود،ن ظروف الوفاة. عالوفاة، فضالً عن أي معلومات إضافية 
، وموقعه، وتاريخ حله أو وضـــــعه ورقمه املرجعي الدائمالكيان،  قدر اإلمكان، اســـــم ،لرســـــالةاأن تتضـــــمن 

 ن ظروفعفضــــــــــــــالً عن أي معلومات إضــــــــــــــافية ل، احلايل أو حالة تســــــــــــــجيله احلالية، وحالة أي أصــــــــــــــو 
  الكيان. حل
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مســـــتفيد ينبغي للدولة أو اجلهة املقدمة للطلب أن تتأكد أيضـــــاً مما إذا كان للمتويف   (ف ف)  
الدولة اإلســــالمية  يف ممتلكاته مدرج يف قائمة اجلزاءات املفروضــــة على تنظيمله أو شــــريك قانوين من تركته 

اللجنة بأمساء أي أفراد  ِطرالقاعدة، وأن تبلغ اللجنة بذلك، وأن ختُ  متنظيو  يف العراق والشـــــــــــــــام (داعش)
، مل يعد له وجود تويف أو بالكيان الذيفرد املأصــــــول أُلغي جتميدها خاصــــــة بالم كيانات قد تؤول إليه  أو

  وذلك للحيلولة دون استغالل األصول اليت ألغي قرار جتميدها يف حتقيق مقاصد إرهابية.

أصـــــــــــــــوًال جممـــدة، تكتفي اللجنـــة  الـــذين ال ميلكونأو الكيـــانـــات األفراد  ةحـــالـــ يف  )ص ص(  
من رســـــــــائل رمسية تعلنها فيها الفرد أو دولة تأســـــــــيس أو موقع الكيان  دولة جنســـــــــية أو إقامة  بعث بهت  مبا

ي الذي ، لرفع االســـــــــــــــم من القائمة، وذلك دون اإلخالل بالقرار النهائللفرد أو الكيان املعينباملركز املايل 
  تتخذه اللجنة.

يف اختاذ اخلطوات الالزمة املبينة يف  العامة بعد أن تتخذ اللجنة قراراً، تشـــــــــرع األمانة  )ق ق(  
  (ك) إىل (ع). 7الفرع 

  
 في اإلســـــــــــالمية الدولة تنظيم المعلومات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضــــــــــــة على تحديث  - 8  

  تنظيم القاعدةو ) داعش( والشام العراق

معلومات   أي  تنظر اللجنة على وجه الســـــــــــــرعة، وفقا لإلجراءات املذكورة فيما يلي، يف  (أ)  
فريق الرصــــــد، وخباصــــــة املعلومات اإلضــــــافية   تقدمها الدول األعضــــــاء أو املنظمات اإلقليمية أو الدولية أو

ملعلومات احملدثة ااملتعلقة بتحديد اهلوية وغري ذلك من معلومات مشـــــــــــــــفوعة بالوثائق الثبوتية، مبا يف ذلك 
القائمة، وحتركات   املؤسسات املدرجة أمساؤهم يفالكيانات و املتعلقة بالوضع التشغيلي لألفراد واجلماعات و 

وفاته وغري ذلك من األحداث اهلامة، وكذلك أي   أي من األفراد املدرجة أمساؤهم يف القائمة أو سجنه أو
توفرت هذه املعلومات، وتقرر اللجنة املعلومات اليت من ، مىت اختذا احملاكم قرارات وإجراءات ذات صـــلة

 العراق يف اإلســـــــــالمية الدولةشـــــــــأا حتســـــــــني املعلومات املدرجة يف قائمة اجلزاءات املفروضـــــــــة على تنظيم 
  القاعدة. وتنظيم) داعش( والشام

املنظمات   تنظر اللجنة يف أي معلومات إضـــــــــــــــافية تقدمها إليها الدول األعضـــــــــــــــاء أو  (ب)  
أو الكيانات املدرجة أمساؤهم يف القائمة. وجيوز للجنة، أو  األفراد اإلقليمية أو الدولية أو فريق الرصــــــد عن

إدراج األمساء  اقرتحت لفريق الرصــــــد بناء على طلب من اللجنة، االتصــــــال بالدولة (الدول) األصــــــلية اليت
تشــــــجع الدول األعضــــــاء   جنة أيضــــــا أنللجيوز والتشــــــاور معها حول أمهية املعلومات اإلضــــــافية املقدمة. و 

املنظمات اإلقليمية أو الدولية اليت تقدم تلك املعلومات اإلضــــــــــــافية على التشــــــــــــاور مع الدولة (الدول)   أو
املســـاعدة على إجراء االتصـــاالت املناســبة،  العامة اإلدراج يف القائمة. وتقدم األمانة اقرتحت األصـــلية اليت

  اإلدراج.اليت اقرتحت بشرط أن توافق على ذلك الدولة 

يقوم فريق الرصـــــد، حســـــب االقتضـــــاء، باســـــتعراض مجيع املعلومات اليت تتلقاها اللجنة   (ج)  
من أجل اســـــتيضـــــاح املعلومات أو التحقق منها. ويف هذا الصـــــدد، يســـــتعمل فريق الرصـــــد مجيع املصـــــادر 

  اإلدراج. اقرتحت ول) األصلية اليتاملتاحة له، مبا يف ذلك مصادر أخرى غري تلك اليت وافته ا الدولة (الد

اللجنة برأيه يف مســــألة  ، يف غضــــون أربعة أســــابيع، بإبالغفريق الرصــــد يقوم بعد ذلك،  (د)  
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) إدراج تلك املعلومات يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم 

حات للتأكد من إمكانية إدراج املعلومات املتلقاة يف القاعدة، أو يوصـــــــي بطلب مزيد من اإليضـــــــا وتنظيم
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تنظيم القاعدة. وتبت تنظيم الدولة اإلســـالمية يف العراق والشـــام (داعش) و  قائمة اجلزاءات املفروضـــة على
االســـــــــــتعانة مرة أخرى خبربات  اللجنة يف مدى ضـــــــــــرورة اإليضـــــــــــاحات وكيفية احلصـــــــــــول عليها، وجيوز هلا

  الرصد. فريق

لفريق الرصـــــــــــــــد أن يقدم أيضـــــــــــــــا إىل اللجنة أي معلومات عن األفراد والكيانات جيوز   (هـ)  
املدرجة أمساؤهم يف القائمة إذا حصــل عليها من مصــادر رمسية متاحة للجمهور، أو مبســاعدة من وكاالت 

. ويف هذه احلاالت، حيدد فريق الرصــــــــــــد مصــــــــــــدر كل معلومة جديدة عند تهااألمم املتحدة، وذلك مبوافق
  إىل اللجنة للنظر فيها. تقدميها

 حني تقرر اللجنة إدراج معلومات إضــــــــــــــافية يف قائمة اجلزاءات املفروضــــــــــــــة على تنظيم  (و)  
الدولة العضــــــــو أو املنظمة  عليها أن ختطر القاعدة،الدولة اإلســــــــالمية يف العراق والشــــــــام (داعش) وتنظيم 

  اإلقليمية أو الدولية اليت قدمت املعلومات اإلضافية.

زن فريق الرصد يف قاعدة للبيانات أي معلومات إضافية ذات صلة ُقدمت إىل اللجنة خي  (ز)  
الدولة اإلســـــــــالمية يف العراق والشـــــــــام (داعش) وتنظيم ومل تدرج يف قائمة اجلزاءات املفروضـــــــــة على تنظيم 

املوجز الســـــردي ألســـــباب اإلدراج يف القائمة، وذلك كي تســـــتخدمها اللجنة وفريق الرصـــــد يف   القاعدة أو
 منها نيمواطنأدرجـت أمسـاء  بـإطالع الـدول األعضــــــــــــــــاء اليت، طلـبعنـد الأداء واليتهمـا. وتقوم اللجنـة، 

اإلســالمية  الدولةيف قائمة اجلزاءات املفروضــة على تنظيم  كائنة لديها  كيانات  أو ا نيمقيم أشــخاص  أو
القاعدة على تلك املعلومات اإلضــــــــافية، بشــــــــرط أن تكون املعلومات  يف العراق والشــــــــام (داعش) وتنظيم

أن تكون اجلهة اليت قدمت املعلومات قد وافقت على نشرها. وجيوز للجنة أن تطلب أيضا   أوقابلة للنشر 
لصـــــلة إىل الدولة (الدول) اليت من فريق الرصـــــد أن يســـــاعد على إيصـــــال تلك املعلومات اإلضـــــافية ذات ا

طلبتها. وجيوز للجنة أن تقرر تقدمي هذه املعلومات ألطراف أخرى، على أســـــــــــــــاس كل حالة على حدة، 
  لمعلومات.اجلهة املقدمة لمبوافقة مسبقة من 

يقدم فريق الرصـــــد إىل اللجنة اســـــتعراضـــــا عاما ســـــنويا للمعلومات املدرجة يف النشـــــرات   (ح)  
  ك البيانات البيومرتية. وتبلغ اللجنة الدول واإلنرتبول بنتائج االستعراض السنوي.اخلاصة، مبا يف ذل

  
  الموجزات السردية ألسباب اإلدراج في القائمة  - 9  

الــدولــة  فيمــا خيص مجيع األمســاء املــدرجــة يف قــائمــة اجلزاءات املفروضـــــــــــــــــة على تنظيم  (أ)  
تواصـــل اللجنة إتاحة موجزات ســـردية على موقعها القاعدة،  اإلســـالمية يف العراق والشـــام (داعش) وتنظيم

الدولة (الدول)   الشـــــبكي ألســـــباب اإلدراج يف القائمة، وذلك مبســـــاعدة من فريق الرصـــــد، وبالتنســـــيق مع
  املعنية اليت طلبت إدراج األمساء.

عندما يُقرتح إدراج اســــم جديد يف القائمة، يعّد فريق الرصــــد فورا، بالتنســــيق مع الدولة   (ب)  
ول) املعنية اليت طلبت إدراج االسم، مشروع موجز سردي لتنظر اللجنة فيه، ويُعمم ذلك املشروع مع (الد

الذي يضـــاف فيه  يومطلب اإلدراج املوافق له. ويُنشـــر املوجز الســـردي يف موقع اللجنة الشـــبكي يف ذات ال
 والشـــــــــام (داعش) وتنظيمالدولة اإلســـــــــالمية يف العراق  االســـــــــم إىل قائمة اجلزاءات املفروضـــــــــة على تنظيم

  القاعدة.
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 اليت اقرتحتتستند مشاريع املوجزات السردية إىل املعلومات الواردة من الدولة (الدول)   (ج)  
اإلدراج، أو من أعضــــــــاء اللجنة أو فريق الرصــــــــد، مبا يف ذلك البيان التعليلي، واســــــــتمارة اإلدراج املوحدة، 

و أي معلومـــات أخرى ذات صـــــــــــــــلـــة متـــاحـــة للجمهور اللجنـــة، أ إىلوأي معلومـــات رمسيـــة أخرى تُقـــدم 
  مصادر رمسية. من

يشمل املوجز السردي ما يلي: تاريخ اإلدراج يف القائمة؛ وأساس (أسس) اإلدراج وفقا   (د)  
للقرارات ذات الصـــــــــلة اليت اختذها جملس األمن، أي املعلومات احملددة اليت تشـــــــــري إىل أن الفرد أو الكيان 

القرارات ذات الصـــــــلة؛ ومعلومات عن أي أعمال أو أنشـــــــطة ميارســـــــها   ج احملددة يفيســـــــتويف معايري اإلدرا 
القاعدة، عمال  الدولة اإلســالمية يف العراق والشــام (داعش) وتنظيمالفرد/الكيان تدل على صــالته بتنظيم 

؛ وأمساء اجلهات األخرى املدرجة اليت تربطها صــــــــــــــالت )2017( 2368 من القرار 4و  2بالفقرتني 
بالطرف الذي جيري إدراجه يف القائمة وأرقامها املرجعية الدائمة؛ وأي معلومات أخرى ذات صــــــــــلة تكون 

ترد من الدولة  اليت ل القرارات واإلجراءات القضــــائية ذات الصــــلةن قبيمتوفرة يف تاريخ اإلدراج أو بعده، م
اإلدراج أو من دول أعضـــــــــــاء معنية أخرى؛ وتاريخ (تواريخ) إتاحة املوجز الســـــــــــردي   اقرتحتاليت (الدول)

  للمرة األوىل يف موقع اللجنة الشبكي، وتاريخ استعراضه أو حتديثه.

 العــامــة إذا قررت اللجنــة املوافقــة على طلــب رفع اســـــــــــــــم مــا من القــائمــة، تقوم األمــانــة  (هـ)  
. وإذا قررت يف موعد أقصــاه يوم العمل التايل من موقع اللجنة الشــبكيبشــطب املوجز الســردي املرتبط به 

كي   يشـــمل كل املســـتجدات اللجنة رفض طلب الرفع من القائمة، يعّد فريق الرصـــد مشـــروع موجز ســـردي
تنظر فيـه اللجنـة، ويـذكر فيـه تـاريخ قرار اللجنـة القـاضـــــــــــــــي برفض طلـب الرفع من القـائمـة وأي معلومات 

  أثناء نظر اللجنة يف املوضوع وجيوز نشرها علنا. الصدد يف هذا جديدة ترد

من  88إىل  85على اللجنة، حني اســــــــــتعراض اســــــــــم مدرج يف القائمة وفقا للفقرات   (و)  
الســـتعراض، يعّد تســـتعرض أيضـــا املوجز الســـردي املرتبط به. ولدى انتهاء ا ، أن)2017( 2368القرار 

لجنة، ويذكر فيه تاريخ لتنظر فيه ال يشــــــــــــــمل كل املســــــــــــــتجدات فريق الرصــــــــــــــد مشــــــــــــــروع موجز ســــــــــــــردي
 أثناء نظر اللجنة يف املوضــــــوع يف هذا الصــــــدد الذي أجرته اللجنة وأي معلومات جديدة ترد  االســــــتعراض

  وجيوز نشرها علنا.

وجزات الســـــردية اســـــتنادا إىل للجنة أن تنظر يف أي وقت من األوقات يف اســـــتكمال امل  (ز)  
معلومات جديدة أو تغيريات أو إضــــــــافات مقرتحة أو معلومات بشــــــــأن أي قرارات أو إجراءات قضــــــــائية 

  ذات صلة واردة من أعضاء اللجنة، أو فريق الرصد، أو الدول األعضاء، أو املنظمات الدولية املعنية.
  

) داعش( والشــــام العراق في اإلســــالمية لدولةا اســــتعراض قائمة الجزاءات المفروضــــة على تنظيم  - 10  
  القاعدة وتنظيم

 85الفقرات حســــــبما تنص عليه ، العامة تقوم اللجنة، بدعم من فريق الرصــــــد واألمانة  (أ)  
على تنظيم ســـــــنوي لقائمة اجلزاءات املفروضـــــــة  جراء اســـــــتعراضإب، )2017( 2368من القرار  88إىل 

  .القاعدة وتنظيم) داعشالدولة اإلسالمية يف العراق والشام (

االســــــــــتعراض على اإلجراءات املبينة يف الفقرة (و) أدناه، ولكن ا تســــــــــتند إجراءات هذ  (ب)  
  ميكن للجنة أن تعدهلا عند االقتضاء عن طريق ورقة لتحديد الطرائق.
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يف أي وقت  من القائمة يف هذا الفرع من تقدمي طلبات رفع املبني الســــــــتعراضنع امي ال  (ج)  
  من هذه املبادئ التوجيهية. 7من األوقات، وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف الفرع 

على يف قائمة اجلزاءات املفروضـــة  املدرجة التالية ألمساءلجتري اللجنة اســـتعراضـــا ســـنويا   (د)  
  :القاعدة يف العراق والشام (داعش) وتنظيم الدولة اإلسالمية تنظيم

األفراد والكيانات الذين ال تتضمن القيودات اخلاصة م عناصر حتديد اهلوية الضرورية   ‘1’  
  لكفالة التنفيذ الفعال للتدابري املفروضة عليهم؛

  األفراد املبلغ عن وفام؛  ‘2’  

  مل تعد قائمة؛الكيانات اليت يرد بشأا ما يفيد أو يؤكد أا   ‘3’  

االســــــتعراض الذي جيري ”(أي أمساء أخرى مل تســــــتعرض منذ ثالث ســــــنوات أو أكثر   ‘4’  
  ).“كل ثالث سنوات

 1989  يُعترب نظر اللجنة يف طلب رفع اســـــــــــــــم من القائمة بعد تاريخ صـــــــــــــــدور القرار  (هـ)  
أو املرفق الثاين  )2011( 1989، عمال باإلجراءات املنصـــــــــوص عليها يف املرفق الثاين للقرار )2011(

 2368أو املرفق الثــــــاين للقرار  )2014( 2161أو املرفق الثــــــاين للقرار  )2012( 2083للقرار 
ألغراض يف مرفق هذه املبادئ التوجيهية)، مبثابة اســــــــــــتعراض لذلك اإلدراج ترد نســــــــــــخة منها ( )2017(

  أعاله.‘ 4’(د)  10الفقرة تنفيذ 

  التالية: لإلجراءاتكل ثالث سنوات وفقا   الذي جيري فذ اللجنة االستعراضتن  (و)  

 )3(آذار/مارس من كل ســـــــــنة جديدة جيرى فيها االســـــــــتعراض 1يف حيدد فريق الرصـــــــــد   ‘1’  
الدولة اإلســـــــــــالمية يف العراق  على تنظيميف قائمة اجلزاءات املفروضـــــــــــة  األمساء املدرجة

يتعني اســتعراضــها، إىل جانب الدول ذات الصـلة  القاعدة اليت والشــام (داعش) وتنظيم
اليت اقرتحت اإلدراج يف القائمة، والدول املشاركة يف تقدمي االقرتاح، ودول اإلقامة و/أو 

التأســــــــيس، إذا كانت معروفة، فضــــــــال عن أي دول معنية أخرى   اجلنســــــــية أو املوقع أو
). ويف حالة )4(“الدول ذات الصـــــــــــلة باالســـــــــــتعراض”(يشـــــــــــار إليها فيما يلي باســـــــــــم 

الكيانات اليت مل يعد هلا وجود، يعمم فريق الرصـــــــــــــــد على اللجنة تقيما ألي معلومات 
ذات صـــــــــلة. ويف حالة األفراد املبلغ عن وفام، يعمم فريق الرصـــــــــد على اللجنة تقيما 
للمعلومات ذات الصــــــلة املقدمة رمسيا من الدول األعضــــــاء مثل شــــــهادة الوفاة، وبقدر 

كانت متاحة، أمساء أي أفراد أو كيانات   وموقع األصــــول امدة، وإذااإلمكان، حالة 
  ميكنهم احلصول على أي أصول غري جممدة.

تعمم اللجنة هذه األمساء، إضـــــــــافة إىل قيودات القائمة واملوجزات الســـــــــردية ألســـــــــباب   ‘2’  
مشرية جملس األمن املتاحة للجمهور ( -اإلدراج يف القائمة والنشرات اخلاصة لإلنرتبول 

__________ 

 على أن يكون استعراض السنة السابقة قد أجنز بالفعل يف ذلك التاريخ.  )3(  

السفن اليت   جمات أو اليت قد يكون رعاياها أوعلى سبيل املثال، الدول اليت يكون األفراد أو الكيانات قد شنوا فيها ه  )4(  
فع علمها أو طائراا أو مرافقها الدبلوماســية قد اســتهدفوا، على النحو احملدد يف قيودات القائمة أو املوجزات الســردية تر 

 ألسباب اإلدراج يف القائمة.
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إىل ما إذا كانت بصـــــــــــمات األصـــــــــــابع وغريها من البيانات البيوميرتية متاحة عن طريق 
اإلنرتبول) على مجيع الدول ذات الصـلة باالسـتعراض. ويف الوقت نفسـه، يدعو الرئيس 

معلومات إضــافية بشــأن أولئك األفراد والكيانات املدرجة   أعضــاء اللجنة إىل تقدمي أي
  القائمة.  أمساؤهم يف

أن تقدم إليها يف غضــــــــــون  مجيع الدول ذات الصــــــــــلة باالســــــــــتعراضتطلب اللجنة من   ‘3’  
معلومات  عن أســــــــباب اإلدراج يف القائمة، وكذلك أيحمدثة معلومات  أشــــــــهر أي  3

األفراد ، بشــأن أولئك داعمة إضــافية لتحديد اهلوية وغريها من املعلومات، مرفقة بوثائق
الوضــــــــــــــع معلومــات حمــدثــة عن  قــائمــة، مبــا يف ذلــكوالكيــانــات املــدرجــة أمســاؤهم يف ال

، وعن حتركات أي من األفراد املدرجة أمساؤهم املدرجة يف القائمةالتشـــــــــغيلي للكيانات 
يف القائمة وسجنه أو وفاته أو عن أحداث أخرى ذات أمهية. وحتث اللجنة أيضا هذه 

  .أم ال زال مناسبا الدول على حتديد ما إذا كانت ترى أن اإلدراج ما

) اخلاصـــــــــــة eRoomبشـــــــــــأن االســـــــــــتعراض على الغرفة اإللكرتونية ( الواردة ُحتّمل الردود  ‘4’  
فرتة األشــهر الثالثة املكرســة جلمع يف غضــون شــهر من انقضــاء باللجنة، فور ورودها. و 

املعلومات الواردة من الدول املســـــــــتعِرضـــــــــة، إىل كافة ، جيّمع فريق الرصـــــــــد  )5(املعلومات
ضافية والتقييم الذي جيريه فريق الرصد بنفسه، ويتيحها ألعضاء جانب أي معلومات إ

مرة كل ثالثة سنوات ويف  اللجنة على شكل ملفات خاصة بكل اسم جيري استعراضه
  جدول بالنسبة جلميع األمساء األخرى قيد االستعراض.

إدراج مبوعد  ،فور تقدمي فريق الرصـــــــــــــد امللفات الكاملة، الرئيس أعضـــــــــــــاء اللجنة ِطرخيُ   ‘5’  
األمساء على جدول أعماهلا للنظر فيها، حبيث يتاح الوقت الكايف الســـــــــــــــتعراض مجيع 

  املعلومات املتوفرة وليستطيع األعضاء حتديد موقفهم بشأن كل حالة.

األمســاء   تنظر اجلنــة، اســـــــــــــــتنــادا إىل مجيع املعلومــات املتــاحــة، فيمــا إذا كــان إدراج تلــك  ‘6’  
  يعد مناسبا. املدرجة إذا قررت أن ذلك مليزال مناسبا وحتذف األمساء  ال

 يف احلاالت اليت تقرر فيها أي من الدول اليت تســـــــــــــــتعرض األمساء وفقا للفقرة الفرعية  ‘7’  
أعاله أن إدراج أحد األمساء مل يعد مناســـبا، جيوز لتلك الدولة أن تقدم طلبا برفع ‘ 2’

من  7وص عليها يف الفرع اتباع نفس اإلجراءات ذات الصلة املنصباالسم من القائمة 
  هذه املبادئ التوجيهية.

يف حتديث قائمة اجلزاءات املفروضــــــة على  ،املعلومات املتاحة ضــــــوء على، تنظر اللجنة  ‘8’  
تنظيم القاعدة وتتيح يف موقعها و  الدولة اإلســــــــالمية يف العراق والشــــــــام (داعش)تنظيم 

  حسب االقتضاء. الشبكي املوجزات السردية ألسباب اإلدراج يف القائمة،

إدراج أحد   يف احلاالت اليت يقرر فيها أحد أعضـــــــــــــــاء اللجنة خالل االســـــــــــــــتعراض أن  ‘9’  
اليت األمساء يف القائمة مل يعد مناسـبا، جيوز للجنة، بالتشـاور الوثيق مع الدولة (الدول) 

اإلدراج، ودولة (دول) اإلقامة و/أو اجلنســــــية، ومع مراعاة وجهات نظرها ذا اقرتحت 

__________ 

 حسب االقتضاء، بانتظار تلقي الردود من الدول ذات الصلة باالستعراض.  )5(  
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أعاله، أن تقدم طلبا لرفع االســـم ‘ 2’الفرعية   شـــأن على النحو املشـــار إليه يف الفقرةال
من هذه  7اإلجراءات ذات الصــــلة املنصــــوص عليها يف الفرع   من القائمة، متبعة نفس

  التوجيهية. املبادئ

 القائمة طلبا برفع إدراج االســـــــــم يفاقرتحت عندما تقدم الدولة (الدول) اليت كانت قد   ‘10’  
 2368من القرار  71و  70  و 69ات ذلــــك االســـــــــــــــم من القــــائمــــة، تطبق الفقر 

)2017(.  

أن اســــم  ني،املتوفأحد األشــــخاص اللجنة، بعد اســــتعراض حالة  عضــــاءإذا رأى مجيع أ  ‘11’  
ينبغي أن ُيشطب من القائمة، ومل تقرتح أي دولة عضو رفع االسم من ذلك الشخص 

  الكتايب للجنة؛القائمة، يقدم الرئيس طلب رفع يُعمم مبوجب اإلجراء 

حييل فريق الرصــــــد إىل الرئيس، ألغراض اســــــتعراضــــــها، األمساء اليت مل يرد بشــــــأا، بعد   ‘12’  
طلبات اللجنة للحصول على  ثالث سنوات، أي رد كتايب من الدول ذات الصلة على

معلومات. وجيوز للرئيس، متصــــــــــــرفا بصــــــــــــفته كرئيس، أن يقدم هذه األمساء لرفعها من 
قائمة اجلزاءات، حســــــب االقتضــــــاء ورهنا باإلجراءات اليت تتبعها عادة اللجنة يف اختاذ 

  القرارات.

اءات املفروضـــة إذا مل تتخذ اللجنة قرارا بشـــطب االســـم قيد االســـتعراض من قائمة اجلز   ‘13’  
يف اية السنة  تنظيم القاعدةو  الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) على تنظيم

 زال مناســــبا،  ، يؤكد أن إدراج ذلك االســــم يف القائمة ما)6(اليت جيرى فيها االســــتعراض
وتبقى تلك األمساء مدرجة يف قائمة اجلزاءات املفروضــــة  وخيتتم اســــتعراض ذلك االســــم

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

اســـــتناد إىل مجيع املعلومات املتاحة ويف غضـــــون شـــــهر واحد من اختتام اســـــتعراض كل   ‘14’  
اســــــــــم، يقدم فريق الرصــــــــــد إىل اللجنة، لتنظر فيه، مشــــــــــروع تعديالت لتحديث قائمة 

  األمساء يف القائمة، حسب االقتضاء. اجلزاءات واملوجزات السردية ألسباب إدراج هذه

لدى االنتهاء من اســــــــتعراض مجيع األمساء، تقوم األمانة العامة بتحديث تقين لقيودات   ‘15’  
القائمة وملا يقابلها من موجزات سردية ألسباب اإلدراج يف القائمة، يبني التاريخ الذي 

  أجرت فيه اللجنة االستعراض.

العامة نشرة صحفية األمانة تصدر ، ‘14’ينة يف الفقرة الفرعية إجناز اخلطوات املبلدى   ‘16’  
وُتشـــــجع دولة (دول) اإلقامة  وختطر بذلك الدول (الدول) ذات الصـــــلة باالســـــتعراض.

مجيع احمللية التأسيس على أن تتخذ وفقاً لقوانينها وممارساا   و/أو اجلنسية أو املوقع أو
تقدم يف احلاالت   الكيان بذلك، وعلى أن  أو التدابري املمكنة إلشـــــــــــعار أو إبالغ الفرد

معلومات متوفرة يف موقع اللجنة الشبكي   زال مناسبا، أي  اليت يؤكد فيها أن اإلدراج ما
وعن إجراءات النظر يف طلبات الرفع  بعد حتديثها عن األســـــــــــــــباب الداعية إىل اإلدراج

  األحكام الناظمة حلاالت اإلعفاء املتاحة. من القائمة أو

__________ 

 حسب االقتضاء، رهنا بتاريخ بدء االستعراض.  )6(  
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  من تجميد األصول اإلعفاءات  - 11  

من القرار  15 ، املعدل مبوجب الفقرة)2002( 1452تتلقى اللجنة، عمال بالقرار   (أ)  
من الــدول إخطــارات ، )2017( 2368من القرار  82و  81واملبني يف الفقرتني  )2006( 1735

األعضـــــــاء باعتزامها اإلذن، عند االقتضـــــــاء، بالوصـــــــول إىل األموال أو غريها من األصـــــــول املالية أو املوارد 
 1452(أ) من القرار  1األســـــاســـــية املنصـــــوص عليها يف الفقرة  االقتصـــــادية امدة، لتغطية املصـــــروفات

 . وترســــــــــــــل اللجنة على الفور، عن طريق األمانة)2017( 2368(أ) من القرار  81والفقرة  )2002(
اإلخطار، إال عندما تكون املعلومات املقدمة غري كافية، ويف هذه احلالة تبلغ األمانة إقرارا باستالم ، العامة

. وإذا مل تتخذ اللجنة قرارا بالرفض خالل فرتة أيام العامة بتعذر اختاذ قرار إىل حني تتوفر هذه املعلومات
. وتعلم اإلخطار دولة العضــو اليت أرســلتالعمل الثالثة احملددة، تعلم اللجنة بذلك، عن طريق رئيســها، ال

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

عفاء من تدابري جتميد تشـــــــــجع الدول األعضـــــــــاء على اســـــــــتخدام منوذج طلبات اإل  (أ مكررا)  
 /https://www.un.org/sc/suborg/sitesاألصـــــــــــــــول الوارد يف املوقع الشـــــــــــــــبكي للجنـــة يف الرابط التـــايل: 

www.un.org.sc.suborg/files/template_for_assets_freeze_exemption_request_-_e.pdf.  

تنظر اللجنة، خالل فرتة أيام العمل اخلمســـــــــــــــة احملددة، يف طلبات الدول األعضـــــــــــــــاء   (ب)  
والفقرة  )2002( 1452ن القرار (ب) م 1اخلاصة بتغطية املصروفات االستثنائية حسبما ورد يف الفقرة 

وتوافق عليها عند االقتضـــــــــاء. وتشـــــــــجع الدول األعضـــــــــاء، عند  )2017( 2368(ب) من القرار  81
(ب) من  81والفقرة  )2002( 1452(ب) من القرار  1قرة تقــدميهــا الطلبــات إىل اللجنــة عمال بــالف

وذلك دف منع  ،، على إبالغ اللجنة دون تأخري باســـــــــــــــتعمال تلك األموال)2017( 2368القرار 
  ويل اإلرهاب.استخدامها يف مت

مراكز آلية جيوز ألي فرد أو مجاعة أو مؤســـــســـــة أو كيان مدرج يف القائمة أن يقدم إىل   (ج)  
(أ) من  1  لإلعفاء من التدابري املبينة يف الفقرة اطلب )2006( 1730التنســـــــــــيق املنشـــــــــــأة مبوجب القرار 

. وقبل أن تنظر اللجنة يف طلب مقدم عن طريق مركز التنســـــــــــــــيق، جيب تقدمي )2017( 2368القرار 
الطلب إىل دولة اإلقامة. وجيوز ملركز التنســــــــــيق، عند االقتضــــــــــاء، أن حييل طلبات إىل دول اإلقامة يف هذا 

بأن الطلب قد قدم إىل دولة اإلقامة، فإنه حييل الطلب إىل اللجنة  الســـــــــــياق. وعند تأكيد مركز التنســـــــــــيق
للبــت فيــه. وتنظر اللجنــة يف تلــك الطلبــات بــالتشــــــــــــــــاور مع دول اإلقــامــة وأي دول معنيــة أخرى. وختطر 

  املؤسسات أو الكيانات بقرار اللجنة. اللجنة، عن طريق مركز التنسيق، أولئك األفراد أو اجلماعات أو

 1452  (أ) من القرار 1املقــــدمــــة مبوجــــب الفقرة  اإلخطــــاراتأن تشـــــــــــــــتمــــل ينبغي   (د)  
، عـــلـــى املـــعـــلـــومــــــــات الـــتـــــــالـــيـــــــة )2017( 2368(أ) و (ب) مـــن الـــقـــرار  82والـــفـــقـــرة  )2002(

  االقتضاء: حسب

  املستلم (االسم والعنوان)  ‘1’  

الدولة  الرقم املرجعي الدائم اخلاص باملســـــــــتلم يف قائمة اجلزاءات املفروضـــــــــة على تنظيم  ‘2’  
  القاعدة القاعدة تنظيم اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم

  احلساب) بيانات احلساب املصريف للمستلم (اسم املصرف وعنوانه ورقم  ‘3’  



21/27 

 18-14912 (A) 

 

من املدفوعات واألســــباب اليت تربر املصــــروفات احملددة املندرجة يف إطار الفقرة  الغرض  ‘4’  
  :)2002( 1452(ب) من القرار  1(أ) أو يف إطار الفقرة  1

  (أ): 1يف إطار الفقرة   -

دفع مقابل املواد الغذائية، املصــــــروفات األســــــاســــــية، مبا يف ذلك املبالغ اليت تُ   •
واإلجيار أو الرهن العقاري، واألدوية، والعالج الطيب، والضــــــرائب، وأقســــــاط 

  التأمني، ورسوم املنافع العامة؛

املدفوعات املســــددة نظري أتعاب مهنية معقولة وســــداد املصــــروفات املتكبدة   •
  فيما يتصل بتقدمي اخلدمات القانونية؛

صــــــــــــــيانة   اخلدمات املتعلقة باألعمال الروتينية حلفظ أواألتعاب أو رســــــــــــــوم   •
  األموال امدة أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى.

  (ب): 1يف إطار الفقرة   -

املصروفات االستثنائية (الفئات األخرى خبالف ما أشري إليه يف إطار الفقرة   •
  (أ)). 1

  مبلغ الدفعة  ‘5’  

  عدد الدفعات  ‘6’  

  تاريخ بدء الدفع   ‘7’  

  التحويل املصريف أو االقتطاع املباشر من احلساب  ‘8’  

  الفوائد  ‘9’  

  املبالغ احملددة اليت أوقف جتميدها  ‘10’  

  معلومات أخرى.  ‘11’  

عفاء من تدابري جتميد تشـــــــــجع الدول األعضـــــــــاء على اســـــــــتخدام منوذج طلبات اإل  (د مكررا)  
 /https://www.un.org/sc/suborg/sitesجنـــة يف الرابط التـــايل: األصـــــــــــــــول الوارد يف املوقع الشـــــــــــــــبكي لل

www.un.org.sc.suborg/files/template_for_assets_freeze_exemption_request_-_e.pdf .  

 )2009( 1904 من القرار 6والفقرة  )2002( 1452من القرار  2عمال بالفقرة   )هـ(  
تــأذن ، جيوز للــدول أن )2017( 2368من القرار  9والفقرة  )2012( 2083 من القرار 7والفقرة 

  بأن يضاف إىل احلسابات اخلاضعة لتجميد األصول ما يلي:

  الفوائد أو العوائد األخرى املستحقة هلذه احلسابات،  ‘1’  

املدفوعات املســـــــــتحقة مبوجب العقود أو االتفاقات أو االلتزامات الناشـــــــــئة قبل التاريخ   ‘2’  
  الــــذي أصبحت فيـــه تلك احلسابات خاضعة لتجميد األصول،
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أي مدفوعات لصــــاحل أفراد أو مجاعات أو مؤســــســــات أو كيانات أدرجت أمساؤهم يف   ‘3’  
القائمة، بشـــــــــــــــرط أن تظل مجيع تلك الفوائد والعوائد واملدفوعات األخرى خاضـــــــــــــــعة 

  لتجميد األصول.

بل اإلفراج عن أي أصــــــــــــول مجدت ، ق)2017( 2368من القرار  76عمال بالفقرة   (و)  
نتيجة لرفع اســم أســامة بن الدن من القائمة، جيب على الدول األعضــاء أن تقدم طلبا 

تقدم تأكيدات للجنة بأن األصـــــــول لن حتول، بشـــــــكل مباشـــــــر أو غري إىل اللجنة وأن 
يف القائمة، أو تســــتخدم يف امسه مجاعة أو مؤســــســــة أو كيان مدرج  مباشــــر، إىل فرد أو

ال جيوز اإلفراج . و )2001( 1373مع قرار جملس األمن  إرهابية وذلك متاشيا أغراض
يوما من  30يف حالة عدم اعرتاض عضـــو يف اللجنة يف غضـــون   عن تلك األصـــول إالّ 

  .تسلم الطلب
  

  اإلعفاءات من حظر السفر  - 12  

، اليت أعيــــد تــــأكيــــدهـــا )2002( 1390(ب) من القرار  2فقرة عمال بــــأحكــــام ال  (أ)  
، قرر )2017( 2368 (ب) من القرار 1مبوجب القرارات الالحقة ذات الصـــــــــــــــلة، مبا يف ذلك الفقرة 

الدولة اإلســـــــالمية يف  إطار نظام اجلزاءات املفروض على تنظيم  أن حظر الســـــــفر املفروض يفجملس األمن 
يســــــــــــري حينما تقرر اللجنة، يف كل حالة على حدة، أن مثة  تنظيم القاعدة الالعراق والشــــــــــــام (داعش) و 

  .)7(مربرات جتيز الدخول أو املرور العابر

إذا تعذر على أمني املظامل أن جيري مقابلة مع مقدم طلب يف دولة إقامته، جيوز ألمني   (ب)  
املظامل أن يطلب إعفاء لغرض واحد هو الســـــــــماح ملقدم الطلب بالســـــــــفر إىل دولة أخرى لكي جيري معه 

ن يكون مقابلة. وجيوز ألمني املظامل أن يقدم هذا الطلب شـــــريطة أن يوافق مقدم الطلب على االقرتاح، وأ
تعرتض على الســــــــــــــفر كافة دول الطلب حمصــــــــــــــورا يف فرتة ال تزيد عن الفرتة الالزمة حلضــــــــــــــور املقابلة وأال 

  واملقصد. العبور

 رئيسالإىل ، خطيا القائمة  باسم الشخص املدرج امسه يف، عفاءاإلجيب أن يقدم طلب   (ج)  
  .)2006( 1730التنسيق املنشأة مبوجب القرار مراكز آلية  أو إىل

الدول اليت جيوز هلا تقدمي طلب هي دولة (دول) املقصـــــــد، ودولة (دول) العبور، ودولة   (د)  
اجلنسية، ودولة اإلقامة. وُتشجع الدول األعضاء على التشاور مع الدول املعنية، عند االقتضاء، قبل تقدمي 

يف البلد الذي يوجد فيه الشـــــخص املدرج امسه يف فعالة عدم وجود حكومة مركزية طلب إعفاء. ويف حالة 
إلحدى وكاالا يف ذلك البلد تقدمي طلب إعفاء باســــــــــــــم   القائمة، جيوز ألحد مكاتب األمم املتحدة أو

  الشخص املدرج يف القائمة.

القائمة أن تقدم جيوز لألفراد واجلماعات واملؤســــــــســــــــات والكيانات املدرجة أمساؤها يف   )هـ(  
(ب)  82، عمال بالفقرة )2006( 1730التنســــيق املنشــــأة مبوجب القرار مراكز آلية طلبات إعفاء إىل 

__________ 

قرر جملس األمن أيضا أن حظر السفر ال يلزم أي دولة بأن متنع رعاياها من دخول أراضيها أو أن تطلب منهم اخلروج منها   )7(  
 وأنه ال ينطبق إذا كان الدخول أو العبور ضروريا للوفاء بإجراءات قضائية.
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لطلب إىل اللجنة لتقرر، حســـــــــــــــب كل حالة على . وحييل مركز التنســـــــــــــــيق ا)2017( 2368من القرار 
  حدة، ما إذا كان السفر مربرا.

وقت ممكن، على قرب يف أأو مركز التنســــــيق جيب أن يصــــــل طلب اإلعفاء إىل الرئيس   (و)  
عدا يف احلاالت   قرتح، ماعمل من تاريخ الســــفر املعشــــر يوم  يكون ذلك يف موعد ال يقل عن مخســــة  أن

اعتبارات إنســـانية فرتة أقصـــر. ويشـــجع مقدمو الطلبات على أن يقدموا طلبات اإلعفاء اليت تقتضـــي فيها 
قبل موعد الســـــــفر املقرتح بوقت طويل لكفالة متســـــــع من الوقت للجنة للتشـــــــاور مع الدول املعنية. وتنظر 

ى اللجنة يف تلك الطلبات بالتشـــــــــــــاور مع دول العبور واملقصـــــــــــــد ومع أي دول معنية أخرى، وال توافق عل
  مبوافقة دول العبور واملقصد. إعفاءات من حظر السفر إالّ 

يعمم الرئيس طلب اإلعفاء مبوجب اإلجراء الكتايب الختاذ القرارات ملدة عشـــــــــــــــرة أيام   (ز)  
(ب). ويف احلاالت العاجلة لدواع إنســـــــــــــانية، يقرر الرئيس ما إذا كان  4عقب اإلجراءات املبينة يف الفرع 

توقيت شــــــــــرق الواليات (ظهرا ب 12:00  . وتعمم أي طلبات ترد بعد الســــــــــاعةينبغي تقصــــــــــري فرتة النظر
  ) يف يوم العمل التايل.املتحدة

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

الدولة الرقم املرجعي الدائم للشــــــــخص املدرج يف قائمة اجلزاءات املفروضــــــــة على تنظيم   ‘1’  
القاعدة، وامسه بالكامل، وجنســيته، ورقم ام (داعش) وتنظيم اإلســالمية يف العراق والشــ

  جواز سفره أو وثيقة سفره؛

  الغرض من الســـــــــــــــفر املعتزم ومربره، إىل جــــــــانــــــــب نســـــــــــــــخ من الوثــــــــائق الثبوتيـــــــة،  ‘2’  
  مبا يف ذلك التفاصيل احملددة لالجتماعات أو املواعيد؛

  التواريخ واملواعيد املقرتحة للمغادرة والعودة؛  ‘3’  

  خط سري الرحلة وجدوهلا الزمين بالكامل، مبا يف ذلك حمطات املرور العابر؛  ‘4’  

تفاصـــيل وســـيلة النقل املقرر اســـتخدامها، مبا يف ذلك، حســـب االقتضـــاء، رقم احلجز،   ‘5’  
  وأرقام الرحالت اجلوية، وأمساء السفن؛

املوارد االقتصـــادية   مجيع االســـتخدامات املعتزمة لألموال أو غريها من األصـــول املالية أو  ‘6’  
 1452من القرار   1  املتصــــــــــــلة بالســــــــــــفر. وال جيوز تقدمي تلك األموال إال وفقا للفقرة

. وترد يف الفرع )2006( 1735  من القرار 15، املعــدلــة مبوجــب الفقرة )2002(
من هـــذه املبـــادئ التوجيهيـــة اإلجراءات املتعلقـــة بتقـــدمي الطلبـــات مبوجـــب القرار  11

1452 )2002(.  

فور موافقة اللجنة على طلب اإلعفاء من حظر الســــــفر يُبلغ الرئيس خطيا القرار وخط   ـ)ط(  
عليــه واجلــدول الزمين إىل البعثــات الــدائمــة لــدى األمم املتحــدة للــدول التــاليــة: دولــة إقــامـة  الســـــــــــــــري املوافق

الدولة اليت يُعتقد أنه يقيم فيها، والدولة (الدول) اليت يُعتقد أنه حيمل   الشــــــخص املدرج امسه يف القائمة أو
لعــابر، وكــذلــك أي جنســـــــــــــــيتهــا، والــدولــة (الــدول) اليت ســـــــــــــــيســــــــــــــــافر إليهــا، وأي دولــة يــدخلهــا للمرور ا

  ) أعاله.هـمكاتب/وكاالت تابعة لألمم املتحدة معنية باألمر على النحو املنصوص عليه يف الفقرة (
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ترسل الدولة اليت ذكر الشخص املدرج امسه يف القائمة أنه سيقيم فيها بعد إمتام السفر   )ي(  
) أعاله) هإليهما يف الفقرة ( الذي صـــــــــــدر اإلعفاء بشـــــــــــأنه (أو مكتب األمم املتحدة أو وكالتها املشـــــــــــار

تأكيدا خطيا إىل الرئيس لتفيد بأن الشــخص املســتفيد من اإلعفاء قد أمت رحلته، وذلك خالل مخســة أيام 
  عمل تبدأ من تاريخ انتهاء اإلعفاء.

املدرجة أمساؤهم يف القائمة األفراد بغض النظر عن أي إعفاء من حظر الســــــــــــفر، يظل   )ك(  
  .)2017( 2368 من القرار 1خاضعني للتدابري األخرى املبينة يف الفقرة 

ذلــك   يف  ) أعاله، مبــاطتقتضـــــــــــــــي أي تغيريات يف املعلومــات املقــدمــة مبوجــب الفقرة (  )ل(  
ن تنظر فيها اللجنة مرة أخرى، وجيب أن تصــــــــــــل إىل الرئيس قبل ثالثة أيام يتعلق بنقاط املرور العابر، أ  ما

  عمل على األقل من تاريخ بدء السفر.

خيضع أي طلب يقدم من أجل متديد اإلعفاء لإلجراءات املبينة أعاله، وجيب أن يصل   )م(  
األقل من تاريخ  إىل الرئيس خطيا، مرفقا بتفاصـــــــيل خط ســـــــري الرحلة املعدلة، قبل مخســـــــة أيام عمل على

  انتهاء اإلعفاء الذي متت املوافقة عليه.

أو مقــدم الطلــب عن طريق مركز التنســــــــــــــيق  تُعِلم الــدولــة اليت قــدمــت طلــب اإلعفــاء  )ن(  
) أعاله) الرئيس خطيا وعلى الفور بأي تغيري هـــــــــــمكتب/وكالة األمم املتحدة املشار إليهما يف الفقرة (  (أو

لة سفر أصدرت اللجنة بالفعل إعفاًء بشأنه. وُيكتفى بتقدمي إخطار خطي تاريخ مغادرة أي رح  يطرأ على
ســـــــــاعة دون تغيري خط ســـــــــري  48تتجاوز   يف احلاالت اليت يتم فيها تقدمي أو إرجاء موعد املغادرة ملدة ال

ســــــاعة، أو يف حالة تغيري خط ســــــري  48إرجاء موعد الســــــفر ملدة تزيد عن   الرحلة. أما يف حالة تقدمي أو
  ) أعاله.ز( ) وو) و (هـلة، فيجب تقدمي طلب إعفاء جديد وفقا للفقرات (الرح

ب  )س(   ة، مبا يف ذلك الحتياجات طبية يف حاالت اإلجالء الطارئة إىل أقرب دولة مناســـــــــــــــ
(ب) من  1إطار أحكام الفقرة   إنســــــــانية أو ألســــــــباب قاهرة، تقرر اللجنة إذا كان للســــــــفر ما يربره يف  أو

ساعة من إخطارها باسم املسافر املدرج امسه يف القائمة،  24خالل   ، وذلك يف)2017( 2368 القرار
وســـــــــبب الســـــــــفر، وتاريخ وموعد اإلجالء، إىل جانب التفاصـــــــــيل املتعلقة بالنقل، مبا يف ذلك نقاط املرور 

بية أو أي مذكرة رمسية وطنية تســــــــــــارع إىل تقدمي شــــــــــــهادة طالعابر واملقصــــــــــــد. وعلى الســــــــــــلطة املبلغة أن 
التفاصــيل املتعلقة بطبيعة احلالة الطارئة واملرفق الذي تلقى فيه   صــلة تشــتمل على أكرب قدر ممكن من  ذات

الشـــــــخص املدرج امسه يف القائمة العالج أو غريه من أشـــــــكال املســـــــاعدة الالزمة، دون املســـــــاس بالســـــــرية 
املعلومات املتعلقة بتاريخ سفر الشخص املعين وموعده ووسيلة املواصالت اليت عاد ا إىل الطبية، وكذلك 

  جنسيته، والتفاصيل الكاملة جلميع املصروفات املتصلة حبالة اإلجالء الطارئة. بلد إقامته أو

على املوقع الشـــــــبكي “ اإلعفاءات”ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك، تنشـــــــر يف قســـــــم   )ع(  
طلبـات اإلعفـاء والتمـديد اليت وافقـت عليهـا اللجنـة وفقـا لإلجراءات املذكورة أعاله إىل حني  للجنـة مجيع

  انتهاء صالحية اإلعفاء.
  

  الرسائل الواردة من أفراد غير مدرجة أسماؤهم في القائمة  - 13  

اجلهات  رســــائل خطية من ،هافي نظرتل ،وحييل إىل اللجنة أن يتلقىركز التنســــيق جيوز مل  (أ)  
  :تاليةال
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الدولة اإلسـالمية  اجلزاءات املفروضـة على تنظيماألفراد الذين رفعت أمساؤهم من قائمة   ‘1’  
  ؛القاعدة يف العراق والشام (داعش) وتنظيم

قــد  )2017( 2368من القرار  1األفراد الــذين يــدعون أن التــدابري املبينــة يف الفقرة   ‘2’  
طبقت عليهم نتيجة زيف أو خطأ يف حتديد هويتهم أو نتيجة اخللط بينهم وبني أفراد 

الدولة اإلســـــــــالمية يف العراق  اجلزاءات املفروضـــــــــة على تنظيممدرجة أمساؤهم يف قائمة 
  ؛القاعدة والشام (داعش) وتنظيم

ق، على الرســائل املشــار إليها تنظر اللجنة يف هذه الرســائل وترد، عن طريق مركز التنســي  (ب)  
يوما، وتتواصل، بالتشاور مع اإلنرتبول، حسب  60،حسب االقتضاء، يف غضون ‘2’(أ)  13يف الفقرة 

االقتضـــــاء، مع الدول األعضـــــاء عند االقتضـــــاء ملعاجلة ما قد يقع أو ما وقع بالفعل من حاالت الزيف أو 
اجلزاءات املفروضـــة نيني وبني أفراد مدرجة أمساؤهم يف قائمة اخلطأ يف حتديد اهلوية أو اخللط بني األفراد املع

  .القاعدة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم على تنظيم
  

  التقارير التي تقدمها الدول األعضاء والمعلومات األخرى المقدمة إلى اللجنة  - 14  

ها الدول األعضــــــــــــاء عمال بالقرارات تفحص اللجنة التقارير والقوائم املرجعية اليت تقدم  (أ)  
ذات الصـــلة واملعلومات األخرى املتصـــلة باملوضـــوع، مبا يف ذلك تلك املقدمة باالســـتعانة باألدوات املتاحة 

  على املوقع الشبكي للجنة. وجيوز للجنة أن تطلب معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.

بعملها، مبا يف ذلك احلاالت احملتملة تنظر اللجنة يف املعلومات األخرى ذات الصــــــــــــــلة   (ب)  
لعدم االمتثال للتدابري املفروضــــة مبوجب القرارات ذات الصــــلة، اليت تتلقاها من خمتلف املصــــادر عن طريق 

والفقرة  97، على النحو املبني يف الفقرة اإلقليمية أو فريق الرصـــد  الدول األعضـــاء أو املنظمات الدولية أو
  .)2017( 2368ار (ح) من املرفق األول للقر 

إذا قررت   تظل املعلومات اليت تتلقاها اللجنة ســـــرية بناء على طلب مقدم املعلومات أو  (ج)  
  اللجنة ذلك.

للجنة أن تقرر، من أجل مســـــــــــــــاعدة الدول فيما تبذله من جهد لتنفيذ التدابري جيوز   (د)  
، أن تقدم إىل الدول املعنية معلومات أرسلت إليها بشأن )2017( 2368 من القرار 1املبينة يف الفقرة 

إىل أي من تلــك الــدول أن تقــدم إىل اللجنــة تقريرا الحقـا حــاالت حمتملــة من عــدم االمتثــال، وأن تطلــب 
  عن أي أعمال متابعة قامت ا.

فرصـــة إرســـال ممثلني عنها ذات الصـــلة تتيح اللجنة للدول األعضـــاء واملنظمات الدولية   (هـ)  
طات بشـــــأن املســـــائل اهلامة أو لتقدمي إحااملتعمقة ناقشـــــات املزيد من امللالجتماع باللجنة من أجل إجراء 

ذلك التحديات احملددة اليت تعوق التنفيذ الكامل   يف  طوعية بشـــــــــــــــأن اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ التدابري، مبا
وبغية التشـجيع على إجراء حوار بني اللجنة والدول األعضـاء املهتمة باألمر، ال سـيما دول  لتلك التدابري.

لدول إىل االجتماع معها من أجل مناقشــــة املنطقة، جيوز للجنة أن تدعو، حســــب االقتضــــاء، ممثلي هذه ا
  تنفيذ التدابري، وفقا إلجراءات اختاذ القرارات اليت تتبعها اللجنة.

يعقد الرئيس، على أســــــــاس كل حالة على حدة وعند االقتضــــــــاء، اجتماعا خمصــــــــصــــــــا   (و)  
  ملناقشة الطريقة اليت ميكن ا سد الفجوات يف تنفيذ تدابري اجلزاءات.



26/27 

 18-14912 (A) 

 

  المقدمة إلى مجلس األمنالتقارير   - 15  

تقــــارير إىل جملس األمن عنــــدمــــا ترى  ،عن طريق رئيســـــــــــــــهــــا ،للجنــــة أن تقــــدمجيوز   (أ)  
  مناسبا. ذلك

مرة واحدة يف السنة على تقدم اللجنة عن طريق رئيسها تقارير شفوية إىل جملس األمن   (ب)  
وعند للجنة وفريق الرصــد، اأعمال عن حالة جممل  )2017( 2368 من القرار 46 عمال بالفقرةاألقل 

، مبا يف ذلك جلســـــات إحاطة جلميع التقارير اليت يقدمها رؤســـــاء اللجان األخرى مع باالقرتاناالقتضـــــاء، 
  الدول األعضاء املهتمة باألمر.

عمل اللجنة   س تقارير مرحلية عنيقدم رئيس اللجنة أيضـــــــــــا يف تقاريره الدورية إىل ال  (ج)  
 2368 من القرار 1  املتعلق بتحــديــد احلــاالت احملتملــة لعــدم االمتثــال للتــدابري املفروضــــــــــــــــة عمال بــالفقرة

  . وتقدم اللجنة أيضا تقارير خطية إىل الس وفقا للقرارات ذات الصلة.)2017(
  

  التوعية بأعمال اللجنة  - 16  

 اللجنة رئيس يقوم اللجنة، بأعمال والتعريف األعضـــــاء الدول مع احلوار تعزيز أجل من  (أ)  
 للدول إحاطة جلســـــــــات يعقد كما  باألمر، املهتمة األعضـــــــــاء الدول جلميع دورية إحاطة جلســـــــــات بعقد

 على وعالوة. ذلك خالف اللجنة تقرر مل ما للجنة، الرمسية االجتماعات أعقاب يف والصـــحافة األعضـــاء
 صــــــحفية مؤمترات يعقد أن موافقتها، على واحلصــــــول اللجنة مع مســــــبقا التشــــــاور بعد للرئيس، جيوز ذلك

  .اللجنة عمل جوانب من جانب أي بشأن صحفية نشرات يصدر أن أو/و

ا  يعمم الرئيس على اللجنة، التماسا للمعلومات والتعليقات، املالحظات اليت سيديل  (ب)  
يقدمه أعضـــــــــــــــاء اللجنة من   خالل اإلحاطات غري الرمسية املقدمة جلميع الدول املهتمة باألمر، ويرحب مبا

  اقرتاحات بشأن أي نقاط إضافية للنظر فيها.

الصلة بعمل   موقعا شبكيا للجنة يتضمن مجيع الوثائق العامة ذاتالعامة تتعهد األمانة   )ج(  
 الدولة اإلســـالمية يف العراق والشـــام (داعش) وتنظيم املفروضـــة على تنظيم اللجنة، مبا فيها قائمة اجلزاءات

وتقارير فريق  ذات الصــــــــلة الصــــــــلة والتقارير العلنية للجنة، والنشــــــــرات الصــــــــحفية  القاعدة، والقرارات ذات
  املعلومات املدرجة يف املوقع. حتديث الرصد. وينبغي اإلسراع يف

تنظر يف قيام الرئيس و/أو أعضـــــاء اللجنة بزيارات جيوز للجنة، حســـــب االقتضـــــاء، أن   )د(  
إىل بلدان خمتارة من أجل تعزيز التنفيذ الكامل والفعال للتدابري املشــــار إليها أعاله، بغرض تشــــجيع الدول 

  على االمتثال التام للقرارات ذات الصلة:

الزيارات،   تلكتنظر اللجنة يف املقرتحات اخلاصـــــــة بزيارة بلدان خمتارة وتقرها، وتنســـــــق ل  ‘1’  
 1988بــالقرار املنشــــــــــــــــأة عمال  اللجنــة  ، مع)2011( 1988وفقــا ألحكــام القرار 

  االقتضاء. لس األمن، حسبالتابعة وغريها من األجهزة الفرعية 

نيويورك، ويوجه إليها أيضــا   يفيتصــل الرئيس بالبلدان املختارة عن طريق بعثاا الدائمة   ‘2’  
  رسائل اللتماس موافقتها املسبقة ولشرح أهداف الزيارة.

  وفريق الرصد ما يلزم من مساعدة للرئيس وللجنة يف هذا الصدد.العامة تقدم األمانة   ‘3’  
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يعّد الرئيس بعد عودته تقريرا شــــــــــامال عن نتائج الزيارة ويقدم للجنة إحاطات شــــــــــفوية   ‘4’  
  وخطية.

تنظر اللجنة يف خطة زيارات فريق الرصــد للســتة أشــهر وتوافق عليها. وينبغي أن ترســل   )ـه(  
لعلم، خطط الســــفر اجلديدة املضــــافة إىل خطط ســــفر فريق الرصــــد اليت متت املوافقة لإىل أعضــــاء اللجنة، 

على  عليها، وذلك على أساس منتظم حسب الضرورة. وإذا مل يبد أي من أعضاء اللجنة اعرتاضا صرحيا
يعرتضون على الزيارة املقرتحة ويشري على فريق الرصد  زيارة مقرتحة، يعترب الرئيس أن أعضاء اللجنة ال  أي

  .باملضي قدما وفقا لذلك
  


