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   )٢٠٠٥ (١٥٩١بالقرار  جلنة جملس األمن املنشأة عمال    
  بشأن السودان    

    
ــسيري أعماهلــ         ــة لت ــسترشد هبــا اللجن ــة الــيت ت ــادئ التوجيهي ــصيغتها املنقحــة  ا املب ب

  )١(٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٣واملعتمدة يف 
    

   بشأن السودان)٢٠٠٥ (١٥٩١س األمن املنشأة عمال بالقرار جلنة جمل  -  ١  
ــالقرار     )أ(   ــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال ب بــشأن الــسودان  )٢٠٠٥ (١٥٩١جلن

مـن  ) أ (٣واليتـها منـصوص عليهـا يف الفقـرة الفرعيـة            . “اللجنة” سيشار إليها فيما بعد باسم    
 )٢٠١٠ (١٩٤٥، وجــرى حتــديث عناصــر منــها مبوجــب القــرارين   )٢٠٠٥ (١٥٩١القــرار 

  . )٢٠١٢ (٢٠٣٥ و
  .واللجنة هي جهاز فرعي تابع جمللس األمن وتتألف من مجيع أعضاء اجمللس  )ب(  
ويـساعد الـرئيس    . ويعني جملس األمن رئيس اللجنة للعمـل بـصفته الشخـصية            )ج(  

  .أيضا جملس األمنيف مهامه مندوب أو اثنان يعمالن بوصفهما نائبني للرئيس، ويعينهما 
 ١٥٩١ يف األصــل مبوجــب القــرار أنــشئويــساعد اللجنــة فريــق مــن اخلــرباء    )د(  

  .، ومددت واليته يف قرارات الحقة)٢٠٠٥(
  .وتزود األمانة العامة لألمم املتحدة اللجنة بالدعم يف أعمال األمانة  )هـ(  

  
  والية اللجنة  -  ٢  

 ١٥٩١مــن القــرار ) أ (٣يف مــا يلــي واليــة اللجنــة، علــى النحــو احملــدد يف الفقــرة   )أ(  
  :)٢٠١٢ (٢٠٣٥  و)٢٠١٠ (١٩٤٥، والعناصر اليت جرى حتديثها مبوجب القرارين )٢٠٠٥(

مـن القـرار   ) هــ  (٣ و) د (٣رصد تنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرتني الفـرعيتني           ‘١’  
 مـــن  ٨  و٧فقـــرتني وال) حظـــر الـــسفر وجتميـــد األصـــول   . ()٢٠٠٥ (١٥٩١
ــرار ــرار  ٧، والفقــرة )٢٠٠٤ (١٥٥٦ الق ــيت جــرى  )٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن الق  ال
ــا ــرات   بياهنــ ــتكماهلا يف الفقــ ــرار  ١٠  و٩  و٨واســ ــن القــ  )٢٠١٠ (١٩٤٥ مــ
  ؛)حظر توريد األسلحة ()٢٠١٢ (٢٠٣٥من القرار ) ج( ٤ والفقرة

_________________ 
نـسخ مـن هـذه      . ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٧ وُنقِّحت يف    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٣ اُعتمدت أصال يف    )١(  

املبادئ التوجيهيـة متاحـة    . املبادئ التوجيهية ستحال إىل مجيع الدول األعضاء واملنظمات الدولية ذات الصلة          
 .)http://www.un.org/sc/committees/1591(أيضا على املوقع الشبكي للجنة 
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حتديــد الكيانــات واألفـــراد اخلاضــعني للتــدابري املفروضـــة مبوجــب الفقـــرتني        ‘٢’  
 والنظــر يف طلبــات )٢٠٠٥ (١٥٩١مــن القــرار ) هـــ (٣ و) د (٣الفــرعيتني 

  من القرار نفسه؛) ز( ٣ و) و( ٣االستثناء وفقا للفقرتني الفرعيتني 
وضــع مــا يلــزم مــن مبــادئ توجيهيــة لتيــسري تنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب   ‘٣’  

  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار ) هـ( ٣ و) د( ٣الفقرتني الفرعيتني 
   يوما على األقل إىل جملس األمن عن أعماهلا؛٩٠تقدمي تقرير كل   ‘٤’  
النظر يف الطلبات املقدمة مـن حكومـة الـسودان، وتقـدمي موافقـة مـسبقة هلـا،                    ‘٥’  

مدادات العسكرية إىل منطقة دارفـور  حسب االقتضاء، على نقل املعدات واإل   
 على النحـو املـبني واملـستكمل يف         )٢٠٠٥ (١٥٩١ من القرار    ٧وفقا للفقرة   

 مــن القــرار ٤ة  والفقــر)٢٠١٠ (١٩٤٥ مــن القــرار ١٠  و٩  و٨الفقــرات 
  ؛)٢٠١٢ (٢٠٣٥

) ب (٣تقييم التقارير املقدمة من فريق اخلرباء املنـشأ مبوجـب الفقـرة الفرعيـة                 ‘٦’  
 وال سـيما دول املنطقـة،       ، ومن الدول األعـضاء،    )٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار   

بشأن اخلطوات احملددة اليت تتخذها لتنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقـرتني           
ــرعيتني   علــى )٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن القــرار  ٧والفقــرة ) هـــ (٣ و) د (٣الف

ــرات     ــستكمل يف الفقـ ــبني واملـ ــو املـ ــرار  ١٠  و٩  و٨النحـ ــن القـ  ١٩٤٥ مـ
  ؛)٢٠١٢ (٢٠٣٥ من القرار ٤ والفقرة )٢٠١٠(

تــشجيع إجــراء حــوار بــني اللجنــة والــدول األعــضاء املهتمــة، وال ســيما دول    ‘٧’  
 دعوة ممثلي هذه الدول إىل االجتماع باللجنـة ملناقـشة           املنطقة، بوسائل تشمل  

  تنفيذ التدابري؛
 )٢٠١٠ (١٩٤٥ مــن القــرار ١٢باإلضــافة إىل ذلــك، يــشجع اجمللــس يف الفقــرة    )ب(  
، اللجنـة ضـمن مجلـة أمـور،         )٢٠١٣ (٢٠٩١  و )٢٠١٢ (٢٠٣٥ مـن القـرارين      ١٦والفقرة  

  . دارفور على مواصلة احلوار مع العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف
ــرة      )ج(   ــة، يف الفقــ ــى ذلــــك، يطلــــب اجمللــــس إىل اللجنــ ــالوة علــ ــن ١٤وعــ  مــ
ــارير عــن عــدم    )٢٠١٣ (٢٠٩١  و)٢٠١٢( ٢٠٣٥ القــرارين ــة علــى أي تق ــرد بفعالي ، أن ت

، بوســائل منــها  )٢٠٠٦( ١٦٧٢ والقــرار )٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن القــرار  ٣االمتثــال للفقــرة  
  .احلوار مع مجيع األطراف املعنية
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  جلسات اللجنة  -  ٣  
تعقد اللجنة جلسات رمسية ومشاورات غري رمسيـة يف أي وقـت يـراه الـرئيس             )أ(  

وتعطى مهلة قـدرها يومـان قبـل عقـد أي     . ب من أحد أعضاء اللجنة  ضروريا، أو بناء على طل    
  . جلسة للجنة، وجيوز مع ذلك إعطاء مهلة أقصر يف احلاالت العاجلة

وإذا تعـذر   . ويترأس الرئيس اجللسات الرمسية واملشاورات غـري الرمسيـة للجنـة            )ب(  
يس أو ممـثال آخـر   هلـا أن يـسمي أحـد نـواب الـرئ         /على الـرئيس أن يتـرأس أحـد اجللـسات، فلـه           

  .عنها/ يقوم بذلك بالنيابة عنهيلبعثته الدائمة ك
وتكـــون اجللـــسات واملـــشاورات غـــري الرمسيـــة الـــيت تعقـــدها اللجنـــة مغلقـــة،   )ج(  

وللجنة أن تدعو، بناء على قرار تـوافقي، غـري األعـضاء فيهـا،              . تقرر اللجنة خالف ذلك    مل ما
املتحـدة، واألمانـة العامـة، وأفرقـة اخلـرباء املنـشأة       مبا يف ذلك الدول األخرى األعضاء يف األمم     

مبوجب قرارات مـن جملـس األمـن، واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة                    
ــات         ــدمي معلوم ــة بغــرض تق ــشاوراهتا غــري الرمسي ــستها وم ــشاركة يف جل ــراد، إىل امل وخــرباء أف

تــهاكات للتــدابري اجلزائيــة املفروضــة   انتــهاكات أو مــزاعم بوقــوع انبــأي تتعلــق إيــضاحات أو
ــرارين   ــستكملة مبوجــــب  )٢٠٠٥( ١٥٩١  و)٢٠٠٤ (١٥٥٦مبوجــــب القــ ــصيغتها املــ  وبــ

ــة وتقــدمي املــساعدة   )٢٠١٢ (٢٠٣٥  و)٢٠١٠( ١٩٤٥القــرارين  ، أو التحــدث أمــام اللجن
وتنظـر اللجنـة يف الطلبـات       . هلا، حسب احلاجة، إذا كان ذلك ضروريا أو مفيـدا لـسري عملـها             

ثلني لالجتماع باللجنة بغرض إجـراء مناقـشات أكثـر          املقدمة من الدول األعضاء بشأن إيفاد مم      
  .تعمقا بشأن املسائل ذات الصلة

وللجنـة أن تــدعو أعــضاء فريــق اخلـرباء املعــين بالــسودان إىل حــضور جلــساهتا     )د(  
  .ومشاوراهتا غري الرمسية، حسب االقتضاء

ــة يف         )هـ(   ــة للجن ــري الرمسي ــشاورات غ ــسات وامل ــن اجلل ــالن ع ــة وجيــري اإلع يومي
  .املتحدة األمم

  
  اختاذ القرارات  -  ٤  

  .تتخذ اللجنة مجيع القرارات بتوافق آراء أعضائها  )أ(  
وإذا تعــذر التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بــشأن مــسألة معينــة، جيــري الــرئيس      )ب(  

مــشاورات، أو يــشجع علــى تبــادل اآلراء بــشكل ثنــائي، بــني الــدول األعــضاء، حــسبما يــراه    
  . ملسألة وكفالة أداء اللجنة ملهامها بفعاليةمناسبا، لتسوية هذه ا
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وإذا ظــل التوصــل إىل توافــق يف اآلراء متعــذرا، بعــد هــذه املــشاورات، جيــوز     )ج(  
  . للرئيس أن حييل املسألة إىل جملس األمن

ويقـوم الـرئيس، يف   . “عـدم االعتـراض   ”وميكن اختاذ القـرارات وفقـا إلجـراء       )د(  
اللجنة املقترح على مجيع األعضاء، ويطلب إىل أعـضاء اللجنـة          مثل هذه احلاالت، بتعميم قرار      

تقدمي ما لديهم من اعتراضات تتوفر لـديهم علـى القـرار املقتـرح خطيـا يف غـضون مخـسة أيـام                  
وميكن للرئيس يف حاالت استثنائية اختاذ قرار بتخفيض هذه الفتـرة الزمنيـة بعـد إخطـار                 ( عمل

اسـتثنائية، جيـوز للجنـة أن تقـرر متديـد تلـك الفتـرة               ويف حـاالت    ). مجيع أعـضاء اللجنـة بـذلك      
ــة ــرد أ . الزمني ــا مل ي ــرح معتمــدا     يوم ــرار املقت ــرب الق ــرة احملــددة، يعت ــراض يف غــضون الفت .  اعت

  . ينظر يف االعتراضات اليت ترد بعد الفترة احملددة وال
ويف حالة ورود طلب مـن أحـد األعـضاء بتعليـق مـسألة مـا، فإهنـا تظـل علـى                        )هـ(  

وبعد سحب الطلب، يصبح القـرار املقتـرح       . ل أعمال اللجنة إىل أن يسحب العضو طلبه       جدو
  . نافذا على الفور، ما مل ير الرئيس أنه من املناسب اختاذ إجراء جديد بعدم االعتراض

ويف ختـام   .  مسألة معلقة ملدة تزيد على ستة أشهر       أيوتكفل اللجنة أال تظل       )و(  
 أن يعتــرض أحــد ‘١’: ة املعلقــة معتمــدة مــا مل حيــدث مــا يلــي  فتــرة الــستة أشــهر تعــد املــسأل  

 أن تقرر اللجنـة، بنـاء علـى طلـب العـضو املعـين،              ‘٢’األعضاء املعنيني يف اللجنة على املقترح؛       
على أساس كل حالة على حدة، أن ظروفا استثنائية اقتـضت ختـصيص وقـت إضـايف للنظـر يف                    

ويف هنايـة   . ثة أشهر أخرى بعد انتهاء فترة الستة أشـهر        املقترح ومن مث متديد فترة النظر فيه لثال       
ــة املعــين علــى       هــذه الفتــرة اإلضــافية، تعــد املــسألة املعلقــة معتمــدة مــا مل يعتــرض عــضو اللجن

وتنطبق هذه الفقـرة علـى املـسائل الـيت ُتعـرض علـى اللجنـة بعـد اعتمـاد هـذه املبـادئ                   . املقترح
  . التوجيهية
ا من جانب أحـد أعـضاء اللجنـة يـصبح هـذا التعليـق               ويف حالة تعليق مسألة م      )ز(  

وجيــري إطــالع األعــضاء اجلــدد علــى مجيــع املــسائل  . الغيــا مبجــرد انتــهاء عــضويته يف اللجنــة 
املعلقة قبل بـدء سـريان عـضويتهم بـشهر واحـد وتـشجيعهم علـى إبـالغ اللجنـة مبـواقفهم مـن                    

راضــهم أو تعلــيقهم ملــسألة مــا عنــد املــسائل ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك موافقتــهم احملتملــة أو اعت
  . سريان عضويتهم
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  اإلدراج يف القائمة   -  ٥  
 مـن  ٧تبتُّ اللجنة يف إدراج أمساء الكيانات واألفـراد املـشار إلـيهم يف الفقـرة                )أ(  
ــرار  ــايري اإلدراج يف  )٢٠١٣ (٢٠٩١القـ ــستوفون معـ ــذين يـ ــرة    الـ ــواردة يف الفقـ ــة، الـ  القائمـ
  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار ) ج (٣ الفرعية

وتنظر اللجنة يف مجيع الطلبات الواردة من الدول األعضاء يف األمم املتحـدة،               )ب(  
 يف غضون مخـسة أيـام عمـل، علـى     املقدمة خطيا، بإضافة أمساء األفراد أو الكيانات إىل القائمة      

. النحو الذي تقرره اللجنة، اعتبارا من تاريخ اإلحالة الرمسية هلـذه الطلبـات إىل أعـضاء اللجنـة                 
ــى الفــور         ــدرج األمســاء اإلضــافية عل ــة احملــددة، ت ــرة الزمني ــرد اعتراضــات خــالل الفت ــا مل ت وم

  ؛القائمة يف
االقتراح باإلدراج يف القائمـة،     وتقدم الدول األعضاء بيان حالة مفصال لدعم          )ج(  

ــواردة يف الفقــرة       ــصلة ال ــايري ذات ال ــا للمع ــإلدراج يف القائمــة وفق يــشكل األســاس أو املــربر ل
وينبغي أن يتـضمن بيـان احلالـة أكـرب قـدر ممكـن             . )٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار   ) ج (٣الفرعية  

النتـائج  ) ١: (يل املشار إليها أعاله والالزمة لإلدراج يف القائمة، مبا يف ذلك مـا يلـي    من التفاص 
مثـل تقــارير  (طبيعــة األدلـة الداعمــة  ) ٢(واألسـباب احملــددة الـيت تــربهن علـى اســتيفاء املعـايري؛     

فريق اخلـرباء، وأجهـزة االسـتخبارات، وهيئـات إنفـاذ القـوانني، واهليئـات القـضائية، ووسـائط                   
الوثـائق الـيت ميكـن       األدلـة الداعمـة أو    ) ٣(؛  )الم، واعترافات الشخص نفسه وما إىل ذلك      اإلع

. وينبغي للدول أن ترفق تفاصيل عن أي عالقة بفرد أو كيان مدرج حاليا يف القائمـة               . تقدميها
مـن بيـان احلالـة ألغـراض إخطـار الفـرد           وينبغي للدول أن حتدد األجزاء اليت جيوز نـشرها علنـا            

ــشرها بنــاء         الك أو علــى طلــب الــدول    يــان بــإدراج امســه يف القائمــة، واألجــزاء الــيت جيــوز ن
   باألمر؛ املهتمة

 اقتراحات بإضافة أمساء إىل القائمة أكرب قـدر ممكـن مـن         أيوينبغي أن تشمل      )د(  
املعلومات ذات الصلة واحملـددة عـن االسـم املقتـرح، ال سـيما معلومـات كافيـة لتحديـد اهلويـة                    

ف السلطات املختصة على الفرد أو الكيـان بـشكل سـليم، مبـا يف ذلـك املعلومـات                   تسمح بتعر 
  :التالية

اللقــب، االســم، األمســاء األخــرى ذات الــصلة، /اســم العائلــة: بالنـسبة لألفــراد   ‘١’ 
الرعويـــة، نـــوع اجلـــنس، الكنيـــة،    /تـــاريخ املـــيالد، حمـــل املـــيالد، اجلنـــسية    

مبـا يف ذلــك  (فر أو وثيقـة الـسفر   املهنـة، حمـل اإلقامـة، رقـم جـواز الـس      /العمـل 
ورقم بطاقة اهلوية الـوطين، العنـاوين احلاليـة والـسابقة،           ) تاريخ وحمل اإلصدار  

  العناوين على شبكة اإلنترنت ومكان اإلقامة احلايل؛ 

http://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)�
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ــات   ‘٢’   ــسبة للكيانـ ــروع،    : بالنـ ــر، الفـ ــوان، املقـ ــصر، العنـ ــم املختـ ــم، االسـ االسـ
نشاط، القيادات، رقم البطاقة الـضريبية      الشركات الواجهة، طبيعة العمل أو ال     

بقا، العنـاوين علـى   أو غريها من األمساء اليت تعرف هبا أو كانت تعرف هبا سا          
  ؛شبكة اإلنترنت

ــسرعة يف طلبــات حتــديث القائمــة      )هـ(   ــة علــى وجــه ال ــتم  . وتنظــر اللجن ــا مل ت وم
ختاذ القرار على النحـو املـبني       املوافقة على اقتراح بإدراج اسم يف القائمة خالل الفترة احملددة ال          

  .أعاله، تقدم اللجنة ردا إىل الدولة مقدمة الطلب عن حالة الطلب) د (٤يف الفقرة 
وتدرج األمانة العامة، يف رسالتها اليت حتيط من خالهلا الدول األعـضاء علمـا            )و(  

  .  احلالةباألمساء اجلديدة اليت أدرجت يف القائمة، اجلزء الذي جيوز نشره علنا من بيان
وتقوم األمانة العامة، بعد عملية النشر ويف غضون أسـبوع مـن إضـافة االسـم               )ز(  

إىل القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للبلـد أو البلـدان الـيت ُيعتقـد أن الفـرد أو الكيـان موجـود يف               
إذا مــا تــوافرت هــذه    (حالــة األفــراد، البلــد الــذي حيمــل الــشخص جنــسيته         أراضــيها، ويف 

وينبغي لألمانة العامة أن ترفق هبذا اإلخطار نسخة من اجلزء الذي جيـوز نـشره علنـا                 ). لومةاملع
مــن بيــان احلالــة، ووصــفا لآلثــار املترتبــة علــى إدراج االســم، علــى النحــو املــبني يف القــرارات   

ــة،           ذات ــن القائم ــاء م ــع األمس ــات رف ــر يف طلب ــة للنظ ــا اللجن ــيت تتبعه ــراءات ال ــصلة، واإلج ال
وتتضمن الرسـالة تـذكريا للـدول الـيت تتلقـى مثـل هـذا              .  املتعلقة باالستثناءات املتاحة   واألحكام

اإلخطار بأنه مطلوب منها أن تتخـذ، وفقـا لقوانينـها وممارسـاهتا احملليـة، مجيـع التـدابري املمكنـة          
ــان الــذي أدرج امســه حــديثا يف القائمــة يف الوقــت املناســب       إلخطــار أو إبــالغ الفــرد أو الكي

بري املفروضة عليـه، وبـأي معلومـات عـن أسـباب إدراج االسـم يف القائمـة تكـون متاحـة                      بالتدا
على املوقع الشبكي للجنة، فضال عن مجيع املعلومـات الـيت قدمتـها األمانـة العامـة يف اإلخطـار                   

  .املذكور أعاله
  

  القائمة  -  ٦  
باملعـايري  تتعهد اللجنة قائمة موحدة مبـن حتـدده مـن األفـراد والكيانـات عمـال                   )أ(  

  .)٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار ) ج( ٣الواردة يف الفقرة الفرعية 
تستكمل اللجنة القائمةَ بانتظام عندما تتفق علـى إدراج أو حـذف معلومـات                )ب(  

  .عليها يف هذه املبادئ التوجيهيةإلجراءات املنصوص اذات صلة وفق 

http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)�
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القائمة املستكملة على الفور جبميع اللغات الرمسية على املوقـع الـشبكي          ُتنشر    )ج(  
ويف الوقت نفسه، تبلَغ الدول األعضاء فورا بأي تعديل يدخل على القائمة عـن طريـق                . للجنة

  .ية وبيانات صحفية لألمم املتحدةمذكرات شفو
ــع امل       )د(   ــاون م ــسيق والتع ــق للتن ــة استكــشاف طرائ ــة  تواصــل اللجن ــة الدولي نظم

، وال ســيما فيمــا يتعلــق باســتخدام اإلخطــارات اخلاصــة بــني        )اإلنتربــول (للــشرطة اجلنائيــة   
اإلنتربول وجملس األمن التابع لألمم املتحدة، لتنبيه سلطات إنفاذ القانون يف مجيـع أحنـاء العـامل                

  . األفراد جلزاءات األمم املتحدةإىل خضوع
لـى تعميمهـا    القائمة املستكملة، تـشجَّع الـدول ع      عندما تبلغ الدول األعضاء ب      )ـه(  

إىل املــصارف وغريهــا مــن املؤســسات املاليــة،  ، علــى ســبيل املثــال،  علــى نطــاق واســع ببعثهــا 
ــارك،       ــوظفي اجلمـ ــصليات، ومـ ــة، أو القنـ ــوانئ البحريـ ــارات، واملـ ــة، واملطـ ــاط احلدوديـ والنقـ

  .رييةويل البديلة، واملؤسسات اخلووكاالت االستخبارات، ونظم التح
  

  من القائمة رفع األمساء   -  ٧  
ن القائمـة يف أي وقـت   جيوز للدول األعضاء أن تقـدم طلبـات رفـع األمسـاء مـ          )أ(  

  .من األوقات
كــان مــن أســواء (دون اإلخــالل بــاإلجراءات املتاحــة، جيــوز ملقــدم االلتمــاس    )ب(  

  .ر يف القضيةطلب إعادة النظيأن ) األفراد أو الكيانات املدرجة أمساؤهم يف القائمة
 مـن القائمـة أن    هميكن ملقـدم االلتمـاس الـذي يرغـب يف تقـدمي طلـب لرفـع امسـ                   )ج(  

يفعل ذلك إما مباشرة لدى مركز التنـسيق املعـين برفـع األمسـاء مـن القائمـة املنـشأ عمـال بـالقرار                        
اجلنسية  أدناه، أو عن طريق دولة اإلقامة أو      ) ز(بني يف الفقرة    على النحو امل   )٢()٢٠٠٦ (١٧٣٠

ويف احلاالت الـيت تـدرج فيهـا األمسـاء يف القائمـة مباشـرة               . أدناه) ح(على النحو املبني يف الفقرة      
من خالل قرار جمللس األمن، تضطلع اللجنة بدور الدولة صاحبة اقتراح اإلدراج يف القائمة على                

  .أدناه‘ ٢’) ح( ٧، و ‘١’) ح( ٧، و ‘٥’) ز( ٧فقرات النحو املبني يف ال
ميكن للدولة أن تقرر، كقاعدة، أن يقوم مواطنوهـا أو املقيمـون فيهـا بتوجيـه                  )د(  

وتقرر الدولة ذلـك بواسـطة إعـالن    . طلبات رفع أمسائهم من القائمة مباشرة إىل مركز التنسيق     
  . اإلنترنتر على موقع اللجنة علىيوجَّه إىل رئيس اللجنة وينش

_________________ 
 علـــــــى معلومـــــــات عـــــــن مركـــــــز التنـــــــسيق علـــــــى املوقـــــــع الـــــــشبكي للجنـــــــة  ميكـــــــن االطـــــــالع  )٢(  

http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml.  

http://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)�
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مـن القائمـة سـبب عـدم        االسم  قدم االلتماس أن يوضح يف طلب رفع        ملينبغي    )ـه(  
ــا   ــتيفاء اإلدراج فيه ــا  اس ــة    أصــال أو الحق ــرة الفرعي ــة يف الفق ــايري املبين ــرار  ) ج( ٣املع ــن الق م

 أسباب اإلدراج يف القائمـة علـى النحـو الـوارد     ، وال سيما من خالل دحض )٢٠٠٥( ١٥٩١
وينبغـي أيـضا أن يـشمل طلـب         . املذكور أعـاله  احلالة  يف اجلزء الذي جيوز نشره علنيا من بيان         

ــع  ــاس و   االســم رف ــدم االلتم ــة مق ــة وظيف ــن القائم ــات األخــرى    /م ــشطته، وكــل املعلوم أو أن
مـع تفـسري أمهيتـها،      إرفاقهـا بـه     أو  /وميكن اإلشـارة إىل أي وثـائق تؤيـد الطلـب و           . الصلة ذات

  .حسب االقتضاء
ــة مــن جانــب         )و(   ــا مباشــرة إىل اللجن ــدم االلتمــاس إم ــوىف، يق ــرد املت ــسبة للف بالن

وثـائق رمسيـة    مشفوعا ب الدولة، أو عن طريق مركز التنسيق من جانب املستفيد القانوين للفرد،            
لــب رفــع االســم مــن القائمــة  د لطاملؤيِّــاحلالــة ويــتعني أن يتــضمن بيــان . تــشهد بــذلك الوضــع

وينبغـي للدولـة صـاحبة الطلـب     . شهادة وفاة أو ما شاهبها من الوثائق الرمسية اليت تؤكد الوفـاة  
أو مقدم االلتماس أن يتحقق مما إن كان أي مـستفيد قـانوين مـن تركـة املتـوىف، أو أي شـريك         

  .تبلغ اللجنة بذلك القائمة، وأن هو أيضا أو غري مدرج يفامسه له يف ممتلكاته، مدرجا 
األخـري  يقـوم هـذا   إىل مركز التنـسيق،  طلبه إذا اختار مقدم االلتماس أن يقدم      )ز(  

  :باملهام التالية
ــ(مقــدميها تلقــي طلبــات رفــع األمســاء مــن القائمــة مــن      ‘١’   ــراد أو الكيان ات األف

  ؛)املدرجة أمساؤهم يف القائمة
  ا إذا كان الطلب جديدا أو مكررا؛التحقق مم  ‘٢’  
إذا مل يتـضمن أي معلومـات       إعادة الطلب إىل صاحبه إذا كان طلبـا مكـررا و            ‘٣’  

  إضافية؛
لعـام املتبـع للنظـر يف       باسـتالم طلبـه وإبالغـه بـاإلجراء ا        مقدم االلتماس   إخطار    ‘٤’  

  ذلك الطلب؛
 )دول(إحالة الطلب إىل الدولة أو الدول اليت طلبت إدراج االسم وإىل دولـة                 ‘٥’  

وهـذه الـدول مـدعوة إىل      . م أو رمبا للتعليق عليه    لْامة، لغرض العِ  اجلنسية واإلق 
مـن القائمـة يف الوقـت املناسـب، واإلشـارة إىل       االسـم   رفـع   طلبات  استعراض  

ع وتــشجَّ. إذا كانــت تؤيــد أو تعــارض الطلــب تيــسريا الســتعراض اللجنــة  مــا
الـيت طلبـت   ) دولال( اجلنسية واإلقامة على أن تتشاور مع الدولة       )دول(دولة  

وهلذه الغايـة، جيـوز هلـا االتـصال      .  من القائمة  هإدراج االسم قبل التوصية برفع    
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الـيت طلبـت إدراج     ) دولالـ (مبركز التنسيق الذي يسهل هلـا االتـصال بالدولـة           
   على ذلك؛)دولال(االسم، إن وافقت تلك الدولة 

ن مـ االسم بعد هذه املشاورات، إن أوصت أي من تلك الدول برفع         - ١    
ــق مركــز         ــا عــن طري ــة ترســل توصــيتها إم ــك الدول ــإن تل ــة، ف القائم
التنسيق وإما مباشرة إىل رئيس جلنة اجلزاءات، مشفوعة بتوضـيحات          

وعندئذ يدرج الرئيس طلـب رفـع االسـم         . تلك الدولة يف هذا الشأن    
  ؛يف جدول أعمال اللجنة

 إذا اعترضــت أي دولــة مــن الــدول الــيت جــرى التــشاور معهــا بــشأن   - ٢    
أعـاله علـى    ‘ ٥’طلب رفع االسم من القائمة مبوجب الفقرة الفرعية         

ذلـك الطلــب، يبلــغ مركـز التنــسيق اللجنــة بـذلك ويقــدم نــسخا مــن    
ويـشجع أي عـضو مـن اللجنـة حبوزتـه معلومـات             . الطلب إىل اللجنة  

الـدول الـيت    إطـالع   مـن القائمـة علـى       االسـم   مفيدة لتقييم طلب رفع     
‘ ٥’القائمة مبوجب الفقـرة الفرعيـة   استعرضت طلب رفع االسم من    

  لى تلك املعلومات؛ ع،أعاله
، إذا مل ُتـدل أي دولـة مـن الـدول            ) أشـهر  ٣(بعد مرور فترة معقولـة        - ٣    

الــيت استعرضــت طلــب رفــــع االســــم مــــن القائمــــة مبوجــب الفقــرة   
أعـاله بـأي تعليـق، أو مل توّضـح للجنـة أهنـا تعمـل علـى                  ‘ ٥’الفرعية  

طالب بفترة زمنيـة حمـددة      ومل ت ب رفع االسم من القائمة      النظر يف طل  
إضافية، يبلغ مركـز التنـسيق مجيـع أعـضاء اللجنـة بـذلك ويقـدم هلـم                  

وجيــوز ألي عــضو يف اللجنــة، بعــد التــشاور مــع . نــسخا مــن الطلــب
سـم مـن   ال اليت طلبت إدراج االسم، أن يوصي برفع ا    )دولال(الدولة  

 مـشفوعا بتوضـيح يف      ، الـرئيس  القائمة عن طريـق إرسـال الطلـب إىل        
يكفي أن يوصي عضو واحـد فقـط مـن أعـضاء اللجنـة              . (هذا الشأن 

برفــع االســم مــن القائمــــة لكــي ُتــدرج هــــذه املــسألــة فــــي جــــدول  
 أي عــضو مــن صِو وإذا انقــضى شــهر واحــد ومل ُيــ.)أعمــال اللجنــة

نـة   رئيس اللج  أعضاء اللجنة برفع االسم، يعترب الطلب مرفوضا ويبلغ       
  .مركز التنسيق بذلك

مجيــــع البالغــــات الــــيت يتلقاهــــا مــــن الــــدول األعــــضاء إىل اللجنــــة  إحالــــة   ‘٦’  
  الِعلم؛  لغرض
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  :مبا يليمقدم االلتماس إبالغ   ‘٧’  
   ؛قرار جلنة اجلزاءات القاضي بقبول طلب رفع امسه من القائمة  - ١    
 ىة قـد انتـه  أو أن النظر يف طلب رفع االسم من القائمة داخـل اللجنـ           - ٢    

  .جنةوأن صاحب الطلب سيظل امسه مدرجا يف قائمة الل
ــسيق،    ‘٨’   ــضاء،  يقــوم مركــز التن ــد االقت ــإبالغ عن ــدول القائمــة باالســتعراض  ب ال

  .من القائمةاقترن هبا طلب رفع االسم اليت بالنتيجة 
 إىل دولـة اإلقامـة أو اجلنـسية، ينطبـق اإلجـراء              طلبه لتماساالإذا قدم صاحب      )ح(  

  :بني يف الفقرات الفرعية أدناهملا
أن تــستعرض ) الدولــة امللــتمس منــها(االلتمــاس دم إليهــا ينبغــي للدولــة الــيت قُــ  ‘١’  

علـى الـصعيد الثنـائي بالدولـة     بعدئـذ  أن تتـصل  ومجيع املعلومات ذات الصلة،   
 صاحبة اقتراح اإلدراج يف القائمة طلبا ملزيـد مـن املعلومـات وإجـراء           )الدول(

  من القائمة؛االسم ن طلب رفع مشاورات بشأ
ــة    ‘٢’   ــضا للدول ــدول(جيــوز أي ــراح اإلدراج يف القائمــة أن تطلــب   ) ال صــاحبة اقت

ــة أو جنــسية مقــدم االلتمــاس       ــات إضــافية مــن دولــة إقام وجيــوز أن . معلوم
امللـتمس منـها وصـاحبة االقتـراح، حـسب االقتـضاء،            ) الدول(تتشاور الدولة   

  املشاورات الثنائية؛ أي من هذه مع الرئيس أثناء سري
إذا رغبت الدولة امللتمس منها، بعد استعراض كافـة املعلومـات اإلضـافية، يف                ‘٣’  

ــة    االســم متابعــة طلــب رفــع   ــاع الدول ــسعى إىل إقن مــن القائمــة، فعليهــا أن ت
صاحبة االقتراح بأن تقوم سويا، أو على حـدة، بتقـدمي طلـب الرفـع               ) الدول(

االسـم  تمس منها أن تقدم إىل اللجنـة طلبـا برفـع            وجيوز للدولة املل  . إىل اللجنة 
تـراح،  صـاحبة االق ) الـدول (من القائمة غري مشفوع بطلب مقـدم مـن الدولـة     

  عمال بإجراء عدم االعتراض؛
ــسيق،    ‘٤’   ــضاء،  يقــوم مركــز التن ــد االقت ــإبالغ عن ــدول القائمــة باالســتعراض  ب ال

  ؛من القائمةبالنتيجة اليت اقترن هبا طلب رفع االسم 
تقوم األمانة العامة، يف غضون أسـبوع واحـد مـن رفـع اسـم مـا مـن القائمـة،             )ط(  

، يف أراضــيهاعتقــد أن الفــرد أو الكيــان موجــود  بإشــعار البعثــة الدائمــة للبلــد أو البلــدان الــيت يُ 
إذا مـا تـوافرت هـذه       (وبإشعار البلد الذي حيمل الشخص جنسيته عندما يتعلـق األمـر بـاألفراد              

وفقــا  ر هــذا اإلشــعار الــدول املعنيــة بأهنــا مطالبــة باختــاذ تــدابري،    عني أن يــذكِّويــت). املعلومــات
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امســه مــن القائمــة برفــع لقوانينــها وممارســاهتا احملليــة، إلشــعار أو إعــالم الفــرد أو الكيــان املعــين  
  .الوقت املناسب يف
  

  استكمال املعلومات اليت تتضمنها القائمة  -  ٨  
إلجـراءات التاليـة، يف اسـتكمال القائمـة مبعلومـات           تنظر اللجنة وتبت، وفقا ل      )أ(  

إضافية عن اهلوية وغري ذلك من املعلومات املشفوعة بالوثائق الداعمة، ويشمل ذلك حتركـات              
 أو حبسهم أو وفاهتم وغـري ذلـك مـن الوقـائع اهلامـة، مـىت               ،األفراد املدرجة أمساؤهم يف القائمة    

  .توافرت هذه املعلومات
 تتصل بالدولة صاحبة اقتراح اإلدراج األصلي والتـشاور معهـا           جيوز للجنة أن    )ب(  

ــة    ــات اإلضــافية املقدم ــة املعلوم ــشأن أمهي ــضاء    جيــوز و. ب ــدول األع ــشجع ال ــضا أن ت ــة أي للجن
املنظمــات الدوليــة أو اإلقليميــة، مثــل اإلنتربــول، الــيت تقــدم تلــك املعلومــات اإلضــافية علــى  أو

وســتقدم األمانــة العامــة، رهنــا مبوافقــة  . اج األصــليالتــشاور مــع الدولــة صــاحبة اقتــراح اإلدر 
  .الدولة صاحبة اقتراح اإلدراج يف القائمة، املساعدة يف إقامة االتصاالت املناسبة

ــراد          )ج(   ــات إضــافية عــن األف ــة مبعلوم ــزود اللجن ــضا أن ي ــق اخلــرباء أي جيــوز لفري
  .نات املدرجة أمساؤهم يف القائمةالكيا أو

للجنة بإدراج معلومات إضافية يف القائمة، يبلغ رئـيس اللجنـة           بناء على قرار ا     )د(  
  .ضافية وفقا لذلكالدولة العضو أو املنظمة الدولية أو اإلقليمية اليت قدمت املعلومات اإل

  
   من قيود السفراتاإلعفاء  -  ٩  

ــة    )أ(   ــرة الفرعي ــرار  ) و( ٣يف الفق ــرر جملــس األمــن  )٢٠٠٥ (١٥٩١مــن الق ، ق
مـن القـرار حيثمـا تقـرر     ) د( ٣تسري القيود املفروضة على السفر مبوجـب الفقـرة الفرعيـة          أال

اللجنة، بناء على كل حالة على حـدة، أن هـذا الـسفر تـربره احتياجـات إنـسانية، مبـا يف ذلـك           
فـاء سـيخدم بطريقـة أخـرى أهـداف      أداء الفرائض الدينية، أو كلما استنتجت اللجنـة بـأن اإلع        

  .ستقرار يف السودان ويف املنطقةقرارات اجمللس فيما يتعلق بإرساء السالم واال
يــتعني أن يقــدم كــل طلــب مــن طلبــات اإلعفــاء مــن قيــود الــسفر املفروضــة       )ب(  

، بالنيابـة عـن الفـرد       بـصورة خطيـة    )٢٠٠٥ (١٥٩١من القـرار    ) د( ٣مبوجب الفقرة الفرعية    
املدرج امسه يف القائمة، إىل رئيس اللجنة عن طريق البعثـة الدائمـة لـدى األمـم املتحـدة للدولـة                     

ــق مكتــب        ــا، أو عــن طري ــا أو مقيمــا فيه ــشخص أحــد مواطنيه ــيت يكــون ال ــماال  املتحــدة ألم
  .الصلة ذي
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ها الـرئيس، تـرد إىل رئـيس اللجنـة مجيـع            باستثناء حاالت الطوارئ، اليت حيدد      )ج(  
  .السفر املقترحبدء الطلبات قبل مخسة أيام عمل على األقل من تاريخ 

 املعلومـات التاليـة مـشفوعة    ،قـدر املـستطاع   ،  ينبغي أن تتضمن مجيع الطلبـات       )د(  
  :بةبوثائق مصاِح

رقـم  والتـسمية، واجلنـسية     القائم بالسفر املقترح و   ) األشخاص(اسم الشخص     ‘١’  
  ؛)اجلوازات(اجلواز 

من السفر املقترح مـشفوعا بوثـائق داعمـة، تقـدم بيانـات             ) األغراض(الغرض    ‘٢’  
دة لالجتماعـات   تفصيلية متعلقة بالطلـب، مـن قبيـل التـواريخ واألوقـات احملـد             

  ؛ومواعيد اللقاءات
  ؛فرة إىل البلد الذي بدأ منه السالتواريخ واملواعيد املقترحة للمغادرة والعود  ‘٣’  
عودة ومجيع وقفـات   مبا يف ذلك موانئ املغادرة وال    ،لرحلةلخط السري الكامل      ‘٤’  

  ؛املرور العابر
تفاصيل وسائل املواصالت املستخدمة، مبـا يف ذلـك، إذا أمكـن، رقـم احلجـز                   ‘٥’  

  ؛قام رحالت الطريان وأمساء السفنوأر
  .من تربيرا خاصا لإلعفاء املطلوببيان يتض  ‘٦’  
اإلعفـاءات  ) متديـدات (أيضا لألحكام السالفة الذكر أي طلب بتمديد        خيضع    )ـه(  

، ويـرد   )٢٠٠٥ (١٥٩١مـن القـرار     ) و( ٣اليت وافقت عليها اللجنـة مبوجـب الفقـرة الفرعيـة            
ر، وذلـك قبـل مخـسة أيـام     إىل الرئيس يف صورة خطية، وُيرفق به خط السري املنقح لرحلة السف       

  . عليها، ويعمم على أعضاء اللجنةعمل على األقل من تاريخ انقضاء فترة اإلعفاء املوافق
يف احلاالت اليت توافق فيها اللجنة على طلبـات اإلعفـاء مـن القيـود املفروضـة                   )و(  

دولة اليت حيمـل  على السفر، يوجه الرئيس رسالة إىل البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة التابعة لل         
يف القائمــة جنــسيتها أو الــيت يقــيم فيهــا، أو إىل مكتــب األمــم املتحــدة  امســه الــشخص املــدرج 

بعــث نــسخ مــن رســالة املوافقــة أيــضا إىل البعثــات  وُت. الــصلة، إلحاطتــهما علمــا باملوافقــة  ذي
القائمــة الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة جلميــع الــدول الــيت سيــسافر إليهــا الفــرد املــدرج امســه يف   

  .إلعفاء اليت متت املوافقة عليهاسيعربها خالل فترة ا أو
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تتلقى اللجنة تأكيدا كتابيا من الدولة الـيت يقـيم يف إقليمهـا الـشخص املـدرج                   )ز(  
امسه يف القائمة، أو من مكتب األمم املتحدة ذي الصلة، مـشفوعا بوثـائق داعمـة، تؤكـد خـط              

  .ممنوح من اللجنة إىل بلد إقامتهعفاء سري وتاريخ عودة الشخص املسافر مبوجب إ
يتعني نشر مجيع طلبات اإلعفـاء والتمديـدات امللحقـة هبـا الـيت وافقـت عليهـا                    )ح(  

ــالفقرة الفرعيــة    علــى موقــع اللجنــة علــى  )٢٠٠٥ (١٥٩١مــن القــرار ) و( ٣اللجنــة عمــال ب
ــبكة اإلنترنــت   ــودة الــشخص املــدرج يف القائمــة إىل       ش ــى اللجنــة تأكيــد ع إىل حــني أن تتلق

  .اإلقامة بلد
يلزم احلصول على موافقة مسبقة مـن اللجنـة علـى أي تغـيريات يف معلومـات                   )ط(  

السفر املطلوبة اليت سبق تقدميها، ال سيما نقاط املرور العابر، وترد هذه التغـيريات إىل الـرئيس                 
ئ، جنة قبل مخسة أيام على األقل من بدء السفر، إالّ يف حاالت الطـوار             وتعمم على أعضاء الل   

  .على النحو الذي حيدده الرئيس
يتم إبالغ الـرئيس كتابيـا علـى الفـور يف حـال تقـدمي أو تأجيـل الـسفر الـذي                        )ي(  

إىل الرئيس كافيا يف احلـاالت      خطِّي  ويكون تقدمي إشعار    . أصدرت اللجنة بالفعل إعفاء بشأنه    
 سـاعة، علـى أن يظـل خـط الـسري      ٤٨ ملـدة ال تتجـاوز    أو يـؤخَّر   تاريخ املغـادرة   فيها   مقدَّياليت  

 سـيقدَّم   أمـا إذا كـان موعـد الـسفر        . مـن نـواح أخـرى     على ما هـو عليـه دون تغـيري          آنفاً  املقدم  
 ساعة قبل أو بعـد التـاريخ الـذي سـبق أن وافقـت عليـه اللجنـة، فيـتعني          ٤٨أكثر من   يؤخَّر   أو

  . رئيس اللجنة ويعمم على أعضائها إعفاء جديد ينبغي أن يرد إىلتقدمي طلب
فيما يتعلق بطلبات اإلعفاء ألغراض العـالج الطـيب أو غـريه مـن االحتياجـات                  )ك(  

اإلنسانية، مبا يف ذلك أداء الفرائض الدينية، تقرر اللجنة مـا إذا كـان للـسفر مـا يـربره مبوجـب                
 حني إبالغها باسم املسافر، وسـبب       )٢٠٠٥ (١٥٩١ر  من القرا ) و (٣أحكام الفقرة الفرعية    

السفر، وتاريخ ووقت العالج، إىل جانب تفاصيل الرحالت اجلوية، مبـا يف ذلـك نقـاط املـرور              
 فـورا   ويف عمليـات اإلجـالء الطـيب يف حـاالت الطـوارئ، تقـدم للـرئيس               . املقـصد جهة  العابر و 

شهادة طبية تتـضمن التفاصـيل املتعلقـة بطبيعـة احلالـة الطبيـة الطارئـة، واملرفـق الـذي تلقـى فيـه                       
املــريض العــالج، دون املــساس بــاحترام الــسرية الطبيــة، فــضال عــن املعلومــات املتعلقــة بتــاريخ   

  .يلة عودة املريض إىل بلد إقامتهووقت ووس
ــالفقرة     )ل(   ــة، عمــــال بــ ــتنتجت اللجنــ ــا اســ ــة حيثمــ ــرار ) و (٣الفرعيــ مــــن القــ
ــة إىل      )٢٠٠٥( ١٥٩١ ــس الرامي ــرارات اجملل ــة أخــرى أهــداف ق ــاء ســيخدم بطريق ، أن اإلعف

ــة بالـــسفر يف غـــضون     ــتأذن اللجنـ ــة، سـ ــتقرار يف الـــسودان ويف املنطقـ إحـــالل الـــسالم واالسـ
  . االستنتاجساعة بعد أن ختلص إىل هذا ٤٨
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  اإلعفاءات من جتميد األصول  -  ١٠  
 الفقـرة   اسـتناداً إىل   اًربرمـ جتميـد األصـول     من  عفاء  اإلحتدد اللجنة ما إذا كان        )أ(  
  .)٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار ) ز (٣الفرعية 
، عنـد   بـشأن نيتـها يف أن تـأذن       اء  للجنة إخطارات مـن الـدول األعـض       ا وتتلقى  )ب(  

األخـرى  اجملّمـدة    األمـوال أو األصـول املاليـة أو املـوارد االقتـصادية              بإتاحـة اسـتخدام   االقتضاء،  
 مـن القـرار     ‘١’) ز (٣لتغطية النفقات األساسية، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية           

مبـــا يف ذلـــك ســـداد مثـــن املـــواد الغذائيـــة  ، “ةالنفقـــات األساســـيإعفـــاء ” ()٢٠٠٥ (١٥٩١
اإلجيـــارات أو القـــروض، أو األدويـــة والعـــالج الطـــيب، أو الـــضرائب، أو أقـــساط التـــأمني،  أو

ورسوم املنافع العامة أو لسداد رسوم مهنيـة معقولـة وسـداد النفقـات املقترنـة بتقـدمي خـدمات                    
ألتعاب أو رسوم اخلدمات احملددة وفقا للقوانني الوطنية مـن أجـل تـسيري األعمـال            قانونية، أو ا  

. )الروتينية املتعلقة حبفظ وصون األموال اجملمدة وغريها من األصول املالية واملوارد االقتـصادية            
إذا مل تتخــذ اللجنــة و. اســتالم اإلخطـار ب،  العامـة فــور، عـن طريــق األمانــة  علـى ال  اللجنــةوتقـر 

ســلبيا بــشأن اإلخطــار يف غــضون املهلــة احملــددة بيــومي عمــل، تقــوم اللجنــة، عــن طريــق قــرارا 
كمـا تقـوم اللجنـة بـإبالغ الدولـة          . رئيسها، بـإبالغ ذلـك إىل الدولـة العـضو املرسـلة لإلخطـار             
  .العضو املرسلة لإلخطار إذا اختذ قرار سليب بشأن اإلخطار

سـتثنائية،  االنفقات الل األعضاء لتغطية الطلبات املقدمة من الدو يف  اللجنةوتنظر    )ج(  
ــد االقتــضاء،    ــة    وتوافــق عليهــا، عن ــه يف الفقــرة الفرعي  مــن ‘٢’) ز (٣علــى النحــو املنــصوص علي

ــرار ــاء” ()٢٠٠٥ (١٥٩١ الق ــات االســتثنائية إعف ــشجَّ). “ النفق ــدولُوت ــد  ع ال  األعــضاء، عن
 اسـتخدام   بـشأن يف الوقـت املناسـب      علـى اإلبـالغ     مي طلبـات إلعفـاء النفقـات االسـتثنائية،          تقد

  .هذه األموال
  تكـون   اللجنة إخطارات من الدول األعضاء بشأن األصول اجملمدة اليت         تتلقى  )د(  

ميكـن يف  ، ويإداري أو حتكيمـ أو قـضائي  لـرهن أو حكـم      قد قررت أهنا خاضـعة    الدول املعنية   
 سداد مـا يتعلـق    واألصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية األخـرى لـ            مـوال اسـتخدام األ  هذه احلالـة    

الـــرهن أو احلكـــم قبـــل تـــاريخ القـــرار  تـــاريخ الـــرهن أو احلكـــم، شـــريطة أن يكـــون  بـــذلك 
 مـن  ٣جنـة وفقـا للفقـرة    اللحددتـه  شخص أو كيان وأال يكون لفائدة أي   ،  )٢٠٠٥( ١٥٩١
، )٢٠١٢ (٢٠٣٥ مـن القـرار      ٩مبوجب الفقرة   بصيغتها املستكملة   ،  )٢٠٠٥ (١٥٩١القرار  

  . بذلكاللجنةقد أخطرت الدول املعنية أن تكون و
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) د(و  ) ب (تني الفـرعي  تنياإلخطارات املشار إليهـا يف الفقـر        أن تتضمن  ينبغي  )ـه(  
حـسب   أعـاله، ) ج(أعاله وطلبات إعفاء النفقـات االسـتثنائية املـشار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة                 

  : املعلومات التالية،االقتضاء
  ؛)االسم والعنوان(املستفيد   ‘١’  
  ؛) ورقم احلسابهوعنواناملصرف اسم  (تفيداملتعلقة باملساملعلومات املصرفية   ‘٢’  
 املــشمولةحتديــد النفقــات  الــذي يــستخدم فيــه املبلــغ املــدفوع ومــربر  الغــرض  ‘٣’  

  االستثنائية؛نفقات ال النفقات األساسية وإعفاء  إعفاءاستثناءب
  ؛القسطمبلغ   ‘٤’  
  ؛األقساطعدد   ‘٥’  
  ؛بدء الدفعتاريخ   ‘٦’  
   من احلساب؛باشرامل صماخلصريف أو املتحويل ال  ‘٧’  
  الفوائد؛  ‘٨’  
  ؛ها جتميداليت أوقفددة احملموال األ  ‘٩’  
  .معلومات أخرى  ‘١٠’  

  
  األسلحةتوريد اإلعفاءات من حظر   -  ١١  

ــسبة  )أ(   ــاءات  بالن ــات اإلعف ــا  غــري  لطلب ــرة يف املنــصوص عليه ــرار  ٩الفق  مــن الق
 مــن قــرار جملــس ‘٥’) أ (٣وفقــا للفقــرة الفرعيــة و ؛، تطبــق األحكــام التاليــة)٢٠٠٤ (١٥٥٦
املقدمـة مـن حكومـة الـسودان وتقـدم هلـا،            طلبـات   ال، تنظر اللجنـة يف      )٢٠٠٥ (١٥٩١األمن  

دات واإلمـدادات العـسكرية إىل منطقـة دارفـور          نقل املع على  حسب االقتضاء، املوافقة املسبقة     
 مــن ٨ يف الفقــرة علــى النحــو املــبني واملــستكمل )٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن القــرار ٧وفقــا للفقــرة 

  .)٢٠١٢ (٢٠٣٥ من القرار ٤ والفقرة )٢٠١٠ (١٩٤٥القرار 
طلبات احلصول على املوافقـة    البعثة الدائمة للسودان لدى األمم املتحدة     تقدم    )ب(  

  .املسبقة للجنة كتابة إىل رئيس اللجنة
، تــستعرض اللجنــة علــى )٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن القـرار  ٧ و ٦وفقـا للفقــرتني    )ج(  

 مـن مـصادر مناسـبة بـشأن الـرحالت اجلويـة       تردهـا وجه السرعة أي معلومـات ذات صـلة قـد        
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األســـلحة حظـــر توريـــد بـــشأن أو /و ،يف أجوائهـــاودارفـــور  العـــسكرية اهلجوميـــة يف منطقـــة
  .هبذا الشأناملمنوحة واإلعفاءات 

  
  التوعية  -  ١٢  

ــيح  )أ(   ــصلة للجمهــور مــن خــالل وســائل اإلعــالم      ا تت ــة املعلومــات ذات ال للجن
  .التوجيهيةاملبادئ  من هذه ٦املناسبة، مبا يف ذلك القائمة املشار إليها يف الفقرة 

  رئـيس  عقـد التعريف بأعمـال اللجنـة، ي     تعزيز احلوار مع الدول األعضاء و      بغية  )ب(  
صدر بالغـات   يـ أو  /وافقة اللجنـة، مـؤمترات صـحفية و        مشاورات مسبقة ومب    إجراء ، بعد اللجنة

  .من جوانب عمل اللجنةجانب صحفية بشأن أي 
 رئـيس   يعقـد  التعريف بأعمال اللجنة وتعزيز احلوار مع الـدول األعـضاء،            بغية  )ج(  
يـستطيع  يف هـذه األنـشطة،      و . مفتوحة جلميع الدول األعـضاء املهتمـة       ات إعالمية إحاطاللجنة  

  .دعم من األمانة العامةال من فريق اخلرباء وتعليقات يطلبرئيس اللجنة أن 
مجيـع الوثـائق    يـضم   نترنـت للجنـة      علـى شـبكة اإل     اًموقعـ العامـة   األمانـة   تتعهد    )د(  

، والقـرارات ذات الـصلة، والتقـارير        “قائمـة ال” يف ذلـك   اللجنة، مبا    بأعمالالعامة ذات الصلة    
والتقـارير املقدمـة مـن الـدول األعـضاء عمـال            العامة للجنة، والنـشرات الـصحفية ذات الـصلة،          

ــة   ــالفقرة الفرعيـــ ــرار  ‘٦’) أ (٣بـــ ــن القـــ ــرة و، )٢٠٠٥ (١٥٩١ مـــ ــرار  ٥الفقـــ ــن القـــ  مـــ
 ينقــــرارال مــــن ١٣ والفقــــرة )٢٠١٠ (١٩٤٥ مــــن القــــرار ٦، والفقــــرة )٢٠٠٩( ١٨٩١
إلنترنـت علـى    اوينبغي حتديث املعلومـات علـى موقـع         . )٢٠١٣ (٢٠٩١ و   )٢٠١٢( ٢٠٣٥

  .وجبميع اللغات الرمسيةوجه السرعة 
عـضاء  األأو  / رئـيس اللجنـة و     يف قيـام  جيوز للجنة أن تنظر، حسب االقتـضاء،          )ـه(  

تعزيــز التنفيــذ الكامــل والفعــال للتــدابري املــشار إليهــا أعــاله، هبــدف إىل بلــدان خمتــارة بزيــارات 
تعزيــز التفاعــل واحلــوار ، وت الــصلةبغيــة تــشجيع الــدول علــى االمتثــال الكامــل للقــرارات ذاو
  :الدول مع

، وتنــسق هــذه   وتوافــق عليــه  اقتــراح لزيــارة بلــدان خمتــارة   يفتنظــر اللجنــة    ‘١’  
  ؛ألخرى جمللس األمن، حسب االقتضاءالزيارات مع األجهزة الفرعية ا

بعثاهتــا الدائمــة يف نيويــورك،   عــن طريــق  بلــدان املختــارة  بال الــرئيس يتــصل  ‘٢’  
شرح يـ وعلـى الزيـارة      موافقتـها املـسبقة       يطلـب فيهـا    رسـائل يهـا   يوجه إل  كما

  ؛أهداف الرحلة
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  ؛يف هذا الصددوللجنة الالزمة للرئيس املساعدة العامة تقدم األمانة   ‘٣’  
يقدم للجنـة إحاطـة      و  لدى عودته،  الرئيس تقريرا شامال عن نتائج الزيارة     يعد    ‘٤’  

  .شفوية وخطية بشأهنا
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	المبادئ التوجيهية التي تسترشد بها اللجنة لتسيير أعمالها بصيغتها المنقحة والمعتمدة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2013()
	1 - لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان

	(أ) لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان سيشار إليها فيما بعد باسم ”اللجنة“. ولايتها منصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 (أ) من القرار 1591 (2005)، وجرى تحديث عناصر منها بموجب القرارين 1945 (2010) و 2035 (2012). 
	(ب) واللجنة هي جهاز فرعي تابع لمجلس الأمن وتتألف من جميع أعضاء المجلس.
	(ج) ويعين مجلس الأمن رئيس اللجنة للعمل بصفته الشخصية. ويساعد الرئيس في مهامه مندوب أو اثنان يعملان بوصفهما نائبين للرئيس، ويعينهما أيضا مجلس الأمن.
	(د) ويساعد اللجنة فريق من الخبراء أنشئ في الأصل بموجب القرار 1591 (2005)، ومددت ولايته في قرارات لاحقة.
	(هـ) وتزود الأمانة العامة للأمم المتحدة اللجنة بالدعم في أعمال الأمانة.
	2 - ولاية اللجنة

	(أ) في ما يلي ولاية اللجنة، على النحو المحدد في الفقرة 3 (أ) من القرار 1591 (2005)، والعناصر التي جرى تحديثها بموجب القرارين 1945 (2010) و 2035 (2012):
	’1‘ رصد تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و 3 (هـ) من القرار 1591 (2005). (حظر السفر وتجميد الأصول) والفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2004)، والفقرة 7 من القرار 1591 (2005) التي جرى بيانها واستكمالها في الفقرات 8 و 9 و 10 من القرار 1945 (2010) والفقرة 4 (ج) من القرار 2035 (2012) (حظر توريد الأسلحة)؛
	’2‘ تحديد الكيانات والأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و 3 (هـ) من القرار 1591 (2005) والنظر في طلبات الاستثناء وفقا للفقرتين الفرعيتين 3 (و) و 3 (ز) من القرار نفسه؛
	’3‘ وضع ما يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و 3 (هـ) من القرار 1591 (2005)؛
	’4‘ تقديم تقرير كل 90 يوما على الأقل إلى مجلس الأمن عن أعمالها؛
	’5‘ النظر في الطلبات المقدمة من حكومة السودان، وتقديم موافقة مسبقة لها، حسب الاقتضاء، على نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور وفقا للفقرة 7 من القرار 1591 (2005) على النحو المبين والمستكمل في الفقرات 8 و 9 و 10 من القرار 1945 (2010) والفقرة 4 من القرار 2035 (2012)؛
	’6‘ تقييم التقارير المقدمة من فريق الخبراء المنشأ بموجب الفقرة الفرعية 3 (ب) من القرار 1591 (2005)، ومن الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، بشأن الخطوات المحددة التي تتخذها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و 3 (هـ) والفقرة 7 من القرار 1591 (2005) على النحو المبين والمستكمل في الفقرات 8 و 9 و 10 من القرار 1945 (2010) والفقرة 4 من القرار 2035 (2012)؛
	’7‘ تشجيع إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
	(ب) بالإضافة إلى ذلك، يشجع المجلس في الفقرة 12 من القرار 1945 (2010) والفقرة 16 من القرارين 2035 (2012) و 2091 (2013)، اللجنة ضمن جملة أمور، على مواصلة الحوار مع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. 
	(ج) وعلاوة على ذلك، يطلب المجلس إلى اللجنة، في الفقرة 14 من القرارين 2035 (2012) و 2091 (2013)، أن ترد بفعالية على أي تقارير عن عدم الامتثال للفقرة 3 من القرار 1591 (2005) والقرار 1672 (2006)، بوسائل منها الحوار مع جميع الأطراف المعنية.
	3 - جلسات اللجنة

	(أ) تعقد اللجنة جلسات رسمية ومشاورات غير رسمية في أي وقت يراه الرئيس ضروريا، أو بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة. وتعطى مهلة قدرها يومان قبل عقد أي جلسة للجنة، ويجوز مع ذلك إعطاء مهلة أقصر في الحالات العاجلة. 
	(ب) ويترأس الرئيس الجلسات الرسمية والمشاورات غير الرسمية للجنة. وإذا تعذر على الرئيس أن يترأس أحد الجلسات، فله/لها أن يسمي أحد نواب الرئيس أو ممثلا آخر لبعثته الدائمة كي يقوم بذلك بالنيابة عنه/عنها.
	(ج) وتكون الجلسات والمشاورات غير الرسمية التي تعقدها اللجنة مغلقة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. وللجنة أن تدعو، بناء على قرار توافقي، غير الأعضاء فيها، بما في ذلك الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، والأمانة العامة، وأفرقة الخبراء المنشأة بموجب قرارات من مجلس الأمن، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية وخبراء أفراد، إلى المشاركة في جلستها ومشاوراتها غير الرسمية بغرض تقديم معلومات أو إيضاحات تتعلق بأي انتهاكات أو مزاعم بوقوع انتهاكات للتدابير الجزائية المفروضة بموجب القرارين 1556 (2004) و 1591 (2005) وبصيغتها المستكملة بموجب القرارين 1945 (2010) و 2035 (2012)، أو التحدث أمام اللجنة وتقديم المساعدة لها، حسب الحاجة، إذا كان ذلك ضروريا أو مفيدا لسير عملها. وتنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن إيفاد ممثلين للاجتماع باللجنة بغرض إجراء مناقشات أكثر تعمقا بشأن المسائل ذات الصلة.
	(د) وللجنة أن تدعو أعضاء فريق الخبراء المعني بالسودان إلى حضور جلساتها ومشاوراتها غير الرسمية، حسب الاقتضاء.
	(هـ) ويجري الإعلان عن الجلسات والمشاورات غير الرسمية للجنة في يومية الأمم المتحدة.
	4 - اتخاذ القرارات

	(أ) تتخذ اللجنة جميع القرارات بتوافق آراء أعضائها.
	(ب) وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسألة معينة، يجري الرئيس مشاورات، أو يشجع على تبادل الآراء بشكل ثنائي، بين الدول الأعضاء، حسبما يراه مناسبا، لتسوية هذه المسألة وكفالة أداء اللجنة لمهامها بفعالية. 
	(ج) وإذا ظل التوصل إلى توافق في الآراء متعذرا، بعد هذه المشاورات، يجوز للرئيس أن يحيل المسألة إلى مجلس الأمن. 
	(د) ويمكن اتخاذ القرارات وفقا لإجراء ”عدم الاعتراض“. ويقوم الرئيس، في مثل هذه الحالات، بتعميم قرار اللجنة المقترح على جميع الأعضاء، ويطلب إلى أعضاء اللجنة تقديم ما لديهم من اعتراضات تتوفر لديهم على القرار المقترح خطيا في غضون خمسة أيام عمل (ويمكن للرئيس في حالات استثنائية اتخاذ قرار بتخفيض هذه الفترة الزمنية بعد إخطار جميع أعضاء اللجنة بذلك). وفي حالات استثنائية، يجوز للجنة أن تقرر تمديد تلك الفترة الزمنية. وما لم يرد أي اعتراض في غضون الفترة المحددة، يعتبر القرار المقترح معتمدا. ولا ينظر في الاعتراضات التي ترد بعد الفترة المحددة. 
	(هـ) وفي حالة ورود طلب من أحد الأعضاء بتعليق مسألة ما، فإنها تظل على جدول أعمال اللجنة إلى أن يسحب العضو طلبه. وبعد سحب الطلب، يصبح القرار المقترح نافذا على الفور، ما لم ير الرئيس أنه من المناسب اتخاذ إجراء جديد بعدم الاعتراض. 
	(و) وتكفل اللجنة ألا تظل أي مسألة معلقة لمدة تزيد على ستة أشهر. وفي ختام فترة الستة أشهر تعد المسألة المعلقة معتمدة ما لم يحدث ما يلي: ’1‘ أن يعترض أحد الأعضاء المعنيين في اللجنة على المقترح؛ ’2‘ أن تقرر اللجنة، بناء على طلب العضو المعني، على أساس كل حالة على حدة، أن ظروفا استثنائية اقتضت تخصيص وقت إضافي للنظر في المقترح ومن ثم تمديد فترة النظر فيه لثلاثة أشهر أخرى بعد انتهاء فترة الستة أشهر. وفي نهاية هذه الفترة الإضافية، تعد المسألة المعلقة معتمدة ما لم يعترض عضو اللجنة المعني على المقترح. وتنطبق هذه الفقرة على المسائل التي تُعرض على اللجنة بعد اعتماد هذه المبادئ التوجيهية. 
	(ز) وفي حالة تعليق مسألة ما من جانب أحد أعضاء اللجنة يصبح هذا التعليق لاغيا بمجرد انتهاء عضويته في اللجنة. ويجري إطلاع الأعضاء الجدد على جميع المسائل المعلقة قبل بدء سريان عضويتهم بشهر واحد وتشجيعهم على إبلاغ اللجنة بمواقفهم من المسائل ذات الصلة، بما في ذلك موافقتهم المحتملة أو اعتراضهم أو تعليقهم لمسألة ما عند سريان عضويتهم. 
	5 - الإدراج في القائمة 

	(أ) تبتُّ اللجنة في إدراج أسماء الكيانات والأفراد المشار إليهم في الفقرة 7 من القرار 2091 (2013) الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة، الواردة في الفقرة الفرعية 3 (ج) من القرار 1591 (2005)؛
	(ب) وتنظر اللجنة في جميع الطلبات الواردة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، المقدمة خطيا، بإضافة أسماء الأفراد أو الكيانات إلى القائمة في غضون خمسة أيام عمل، على النحو الذي تقرره اللجنة، اعتبارا من تاريخ الإحالة الرسمية لهذه الطلبات إلى أعضاء اللجنة. وما لم ترد اعتراضات خلال الفترة الزمنية المحددة، تدرج الأسماء الإضافية على الفور في القائمة؛
	(ج) وتقدم الدول الأعضاء بيان حالة مفصلا لدعم الاقتراح بالإدراج في القائمة، يشكل الأساس أو المبرر للإدراج في القائمة وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في الفقرة الفرعية 3 (ج) من القرار 1591 (2005). وينبغي أن يتضمن بيان الحالة أكبر قدر ممكن من التفاصيل المشار إليها أعلاه واللازمة للإدراج في القائمة، بما في ذلك ما يلي: (1) النتائج والأسباب المحددة التي تبرهن على استيفاء المعايير؛ (2) طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، وأجهزة الاستخبارات، وهيئات إنفاذ القوانين، والهيئات القضائية، ووسائط الإعلام، واعترافات الشخص نفسه وما إلى ذلك)؛ (3) الأدلة الداعمة أو الوثائق التي يمكن تقديمها. وينبغي للدول أن ترفق تفاصيل عن أي علاقة بفرد أو كيان مدرج حاليا في القائمة. وينبغي للدول أن تحدد الأجزاء التي يجوز نشرها علنا من بيان الحالة لأغراض إخطار الفرد أو الكيان بإدراج اسمه في القائمة، والأجزاء التي يجوز نشرها بناء على طلب الدول المهتمة بالأمر؛
	(د) وينبغي أن تشمل أي اقتراحات بإضافة أسماء إلى القائمة أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة والمحددة عن الاسم المقترح، لا سيما معلومات كافية لتحديد الهوية تسمح بتعرف السلطات المختصة على الفرد أو الكيان بشكل سليم، بما في ذلك المعلومات التالية:
	’1‘ بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، الاسم، الأسماء الأخرى ذات الصلة، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، الجنسية/الرعوية، نوع الجنس، الكنية، العمل/المهنة، محل الإقامة، رقم جواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومحل الإصدار) ورقم بطاقة الهوية الوطني، العناوين الحالية والسابقة، العناوين على شبكة الإنترنت ومكان الإقامة الحالي؛ 
	’2‘ بالنسبة للكيانات: الاسم، الاسم المختصر، العنوان، المقر، الفروع، الشركات الواجهة، طبيعة العمل أو النشاط، القيادات، رقم البطاقة الضريبية أو غيرها من الأسماء التي تعرف بها أو كانت تعرف بها سابقا، العناوين على شبكة الإنترنت؛
	(هـ) وتنظر اللجنة على وجه السرعة في طلبات تحديث القائمة. وما لم تتم الموافقة على اقتراح بإدراج اسم في القائمة خلال الفترة المحددة لاتخاذ القرار على النحو المبين في الفقرة 4 (د) أعلاه، تقدم اللجنة ردا إلى الدولة مقدمة الطلب عن حالة الطلب.
	(و) وتدرج الأمانة العامة، في رسالتها التي تحيط من خلالها الدول الأعضاء علما بالأسماء الجديدة التي أدرجت في القائمة، الجزء الذي يجوز نشره علنا من بيان الحالة. 
	(ز) وتقوم الأمانة العامة، بعد عملية النشر وفي غضون أسبوع من إضافة الاسم إلى القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود في أراضيها، وفي حالة الأفراد، البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (إذا ما توافرت هذه المعلومة). وينبغي للأمانة العامة أن ترفق بهذا الإخطار نسخة من الجزء الذي يجوز نشره علنا من بيان الحالة، ووصفا للآثار المترتبة على إدراج الاسم، على النحو المبين في القرارات ذات الصلة، والإجراءات التي تتبعها اللجنة للنظر في طلبات رفع الأسماء من القائمة، والأحكام المتعلقة بالاستثناءات المتاحة. وتتضمن الرسالة تذكيرا للدول التي تتلقى مثل هذا الإخطار بأنه مطلوب منها أن تتخذ، وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، جميع التدابير الممكنة لإخطار أو إبلاغ الفرد أو الكيان الذي أدرج اسمه حديثا في القائمة في الوقت المناسب بالتدابير المفروضة عليه، وبأي معلومات عن أسباب إدراج الاسم في القائمة تكون متاحة على الموقع الشبكي للجنة، فضلا عن جميع المعلومات التي قدمتها الأمانة العامة في الإخطار المذكور أعلاه.
	6 - القائمة

	(أ) تتعهد اللجنة قائمة موحدة بمن تحدده من الأفراد والكيانات عملا بالمعايير الواردة في الفقرة الفرعية 3 (ج) من القرار 1591 (2005).
	(ب) تستكمل اللجنة القائمةَ بانتظام عندما تتفق على إدراج أو حذف معلومات ذات صلة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المبادئ التوجيهية.
	(ج) تُنشر القائمة المستكملة على الفور بجميع اللغات الرسمية على الموقع الشبكي للجنة. وفي الوقت نفسه، تبلَغ الدول الأعضاء فورا بأي تعديل يدخل على القائمة عن طريق مذكرات شفوية وبيانات صحفية للأمم المتحدة.
	(د) تواصل اللجنة استكشاف طرائق للتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام الإخطارات الخاصة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتنبيه سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم إلى خضوع الأفراد لجزاءات الأمم المتحدة.
	(هـ) عندما تبلغ الدول الأعضاء بالقائمة المستكملة، تشجَّع الدول على تعميمها على نطاق واسع ببعثها، على سبيل المثال، إلى المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، والنقاط الحدودية، والمطارات، والموانئ البحرية، أو القنصليات، وموظفي الجمارك، ووكالات الاستخبارات، ونظم التحويل البديلة، والمؤسسات الخيرية.
	7 - رفع الأسماء من القائمة 

	(أ) يجوز للدول الأعضاء أن تقدم طلبات رفع الأسماء من القائمة في أي وقت من الأوقات.
	(ب) دون الإخلال بالإجراءات المتاحة، يجوز لمقدم الالتماس (سواء أكان من الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة) أن يطلب إعادة النظر في القضية.
	(ج) يمكن لمقدم الالتماس الذي يرغب في تقديم طلب لرفع اسمه من القائمة أن يفعل ذلك إما مباشرة لدى مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة المنشأ عملا بالقرار 1730 (2006)() على النحو المبين في الفقرة (ز) أدناه، أو عن طريق دولة الإقامة أو الجنسية على النحو المبين في الفقرة (ح) أدناه. وفي الحالات التي تدرج فيها الأسماء في القائمة مباشرة من خلال قرار لمجلس الأمن، تضطلع اللجنة بدور الدولة صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة على النحو المبين في الفقرات 7 (ز) ’5‘، و 7 (ح) ’1‘، و 7 (ح) ’2‘ أدناه.
	(د) يمكن للدولة أن تقرر، كقاعدة، أن يقوم مواطنوها أو المقيمون فيها بتوجيه طلبات رفع أسمائهم من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق. وتقرر الدولة ذلك بواسطة إعلان يوجَّه إلى رئيس اللجنة وينشر على موقع اللجنة على الإنترنت.
	(هـ) ينبغي لمقدم الالتماس أن يوضح في طلب رفع الاسم من القائمة سبب عدم استيفاء الإدراج فيها أصلا أو لاحقا المعايير المبينة في الفقرة الفرعية 3 (ج) من القرار 1591 (2005)، ولا سيما من خلال دحض أسباب الإدراج في القائمة على النحو الوارد في الجزء الذي يجوز نشره علنيا من بيان الحالة المذكور أعلاه. وينبغي أيضا أن يشمل طلب رفع الاسم من القائمة وظيفة مقدم الالتماس و/أو أنشطته، وكل المعلومات الأخرى ذات الصلة. ويمكن الإشارة إلى أي وثائق تؤيد الطلب و/أو إرفاقها به مع تفسير أهميتها، حسب الاقتضاء.
	(و) بالنسبة للفرد المتوفى، يقدم الالتماس إما مباشرة إلى اللجنة من جانب الدولة، أو عن طريق مركز التنسيق من جانب المستفيد القانوني للفرد، مشفوعا بوثائق رسمية تشهد بذلك الوضع. ويتعين أن يتضمن بيان الحالة المؤيِّد لطلب رفع الاسم من القائمة شهادة وفاة أو ما شابهها من الوثائق الرسمية التي تؤكد الوفاة. وينبغي للدولة صاحبة الطلب أو مقدم الالتماس أن يتحقق مما إن كان أي مستفيد قانوني من تركة المتوفى، أو أي شريك له في ممتلكاته، مدرجا اسمه هو أيضا أو غير مدرج في القائمة، وأن تبلغ اللجنة بذلك.
	(ز) إذا اختار مقدم الالتماس أن يقدم طلبه إلى مركز التنسيق، يقوم هذا الأخير بالمهام التالية:
	’1‘ تلقي طلبات رفع الأسماء من القائمة من مقدميها (الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة)؛
	’2‘ التحقق مما إذا كان الطلب جديدا أو مكررا؛
	’3‘ إعادة الطلب إلى صاحبه إذا كان طلبا مكررا وإذا لم يتضمن أي معلومات إضافية؛
	’4‘ إخطار مقدم الالتماس باستلام طلبه وإبلاغه بالإجراء العام المتبع للنظر في ذلك الطلب؛
	’5‘ إحالة الطلب إلى الدولة أو الدول التي طلبت إدراج الاسم وإلى دولة (دول) الجنسية والإقامة، لغرض العِلْم أو ربما للتعليق عليه. وهذه الدول مدعوة إلى استعراض طلبات رفع الاسم من القائمة في الوقت المناسب، والإشارة إلى ما إذا كانت تؤيد أو تعارض الطلب تيسيرا لاستعراض اللجنة. وتشجَّع دولة (دول) الجنسية والإقامة على أن تتشاور مع الدولة (الدول) التي طلبت إدراج الاسم قبل التوصية برفعه من القائمة. ولهذه الغاية، يجوز لها الاتصال بمركز التنسيق الذي يسهل لها الاتصال بالدولة (الدول) التي طلبت إدراج الاسم، إن وافقت تلك الدولة (الدول) على ذلك؛
	1 - بعد هذه المشاورات، إن أوصت أي من تلك الدول برفع الاسم من القائمة، فإن تلك الدولة ترسل توصيتها إما عن طريق مركز التنسيق وإما مباشرة إلى رئيس لجنة الجزاءات، مشفوعة بتوضيحات تلك الدولة في هذا الشأن. وعندئذ يدرج الرئيس طلب رفع الاسم في جدول أعمال اللجنة؛
	2 - إذا اعترضت أي دولة من الدول التي جرى التشاور معها بشأن طلب رفع الاسم من القائمة بموجب الفقرة الفرعية ’5‘ أعلاه على ذلك الطلب، يبلغ مركز التنسيق اللجنة بذلك ويقدم نسخا من الطلب إلى اللجنة. ويشجع أي عضو من اللجنة بحوزته معلومات مفيدة لتقييم طلب رفع الاسم من القائمة على إطلاع الدول التي استعرضت طلب رفع الاسم من القائمة بموجب الفقرة الفرعية ’5‘ أعلاه، على تلك المعلومات؛
	3 - بعد مرور فترة معقولة (3 أشهر)، إذا لم تُدل أي دولة من الدول التي استعرضت طلب رفــع الاســم مــن القائمــة بموجب الفقرة الفرعية ’5‘ أعلاه بأي تعليق، أو لم توضّح للجنة أنها تعمل على النظر في طلب رفع الاسم من القائمة ولم تطالب بفترة زمنية محددة إضافية، يبلغ مركز التنسيق جميع أعضاء اللجنة بذلك ويقدم لهم نسخا من الطلب. ويجوز لأي عضو في اللجنة، بعد التشاور مع الدولة (الدول) التي طلبت إدراج الاسم، أن يوصي برفع الاسم من القائمة عن طريق إرسال الطلب إلى الرئيس، مشفوعا بتوضيح في هذا الشأن. (يكفي أن يوصي عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة برفع الاسم من القائمــة لكي تُدرج هــذه المسألــة فــي جــدول أعمال اللجنة). وإذا انقضى شهر واحد ولم يُوصِ أي عضو من أعضاء اللجنة برفع الاسم، يعتبر الطلب مرفوضا ويبلغ رئيس اللجنة مركز التنسيق بذلك.
	’6‘ إحالة جميع البلاغات التي يتلقاها من الدول الأعضاء إلى اللجنة لغرض العِلم؛ 
	’7‘ إبلاغ مقدم الالتماس بما يلي:
	1 - قرار لجنة الجزاءات القاضي بقبول طلب رفع اسمه من القائمة؛ 
	2 - أو أن النظر في طلب رفع الاسم من القائمة داخل اللجنة قد انتهى وأن صاحب الطلب سيظل اسمه مدرجا في قائمة اللجنة.
	’8‘ يقوم مركز التنسيق، عند الاقتضاء، بإبلاغ الدول القائمة بالاستعراض بالنتيجة التي اقترن بها طلب رفع الاسم من القائمة.
	(ح) إذا قدم صاحب الالتماس طلبه إلى دولة الإقامة أو الجنسية، ينطبق الإجراء المبين في الفقرات الفرعية أدناه:
	’1‘ ينبغي للدولة التي قُدم إليها الالتماس (الدولة الملتمس منها) أن تستعرض جميع المعلومات ذات الصلة، وأن تتصل بعدئذ على الصعيد الثنائي بالدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة طلبا لمزيد من المعلومات وإجراء مشاورات بشأن طلب رفع الاسم من القائمة؛
	’2‘ يجوز أيضا للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة أن تطلب معلومات إضافية من دولة إقامة أو جنسية مقدم الالتماس. ويجوز أن تتشاور الدولة (الدول) الملتمس منها وصاحبة الاقتراح، حسب الاقتضاء، مع الرئيس أثناء سير أي من هذه المشاورات الثنائية؛
	’3‘ إذا رغبت الدولة الملتمس منها، بعد استعراض كافة المعلومات الإضافية، في متابعة طلب رفع الاسم من القائمة، فعليها أن تسعى إلى إقناع الدولة (الدول) صاحبة الاقتراح بأن تقوم سويا، أو على حدة، بتقديم طلب الرفع إلى اللجنة. ويجوز للدولة الملتمس منها أن تقدم إلى اللجنة طلبا برفع الاسم من القائمة غير مشفوع بطلب مقدم من الدولة (الدول) صاحبة الاقتراح، عملا بإجراء عدم الاعتراض؛
	’4‘ يقوم مركز التنسيق، عند الاقتضاء، بإبلاغ الدول القائمة بالاستعراض بالنتيجة التي اقترن بها طلب رفع الاسم من القائمة؛
	(ط) تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد من رفع اسم ما من القائمة، بإشعار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود في أراضيها، وبإشعار البلد الذي يحمل الشخص جنسيته عندما يتعلق الأمر بالأفراد (إذا ما توافرت هذه المعلومات). ويتعين أن يذكِّر هذا الإشعار الدول المعنية بأنها مطالبة باتخاذ تدابير، وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، لإشعار أو إعلام الفرد أو الكيان المعني برفع اسمه من القائمة في الوقت المناسب.
	8 - استكمال المعلومات التي تتضمنها القائمة

	(أ) تنظر اللجنة وتبت، وفقا للإجراءات التالية، في استكمال القائمة بمعلومات إضافية عن الهوية وغير ذلك من المعلومات المشفوعة بالوثائق الداعمة، ويشمل ذلك تحركات الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، أو حبسهم أو وفاتهم وغير ذلك من الوقائع الهامة، متى توافرت هذه المعلومات.
	(ب) يجوز للجنة أن تتصل بالدولة صاحبة اقتراح الإدراج الأصلي والتشاور معها بشأن أهمية المعلومات الإضافية المقدمة. ويجوز للجنة أيضا أن تشجع الدول الأعضاء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، مثل الإنتربول، التي تقدم تلك المعلومات الإضافية على التشاور مع الدولة صاحبة اقتراح الإدراج الأصلي. وستقدم الأمانة العامة، رهنا بموافقة الدولة صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة، المساعدة في إقامة الاتصالات المناسبة.
	(ج) يجوز لفريق الخبراء أيضا أن يزود اللجنة بمعلومات إضافية عن الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة.
	(د) بناء على قرار اللجنة بإدراج معلومات إضافية في القائمة، يبلغ رئيس اللجنة الدولة العضو أو المنظمة الدولية أو الإقليمية التي قدمت المعلومات الإضافية وفقا لذلك.
	9 - الإعفاءات من قيود السفر

	(أ) في الفقرة الفرعية 3 (و) من القرار 1591 (2005)، قرر مجلس الأمن ألا تسري القيود المفروضة على السفر بموجب الفقرة الفرعية 3 (د) من القرار حيثما تقرر اللجنة، بناء على كل حالة على حدة، أن هذا السفر تبرره احتياجات إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية، أو كلما استنتجت اللجنة بأن الإعفاء سيخدم بطريقة أخرى أهداف قرارات المجلس فيما يتعلق بإرساء السلام والاستقرار في السودان وفي المنطقة.
	(ب) يتعين أن يقدم كل طلب من طلبات الإعفاء من قيود السفر المفروضة بموجب الفقرة الفرعية 3 (د) من القرار 1591 (2005) بصورة خطية، بالنيابة عن الفرد المدرج اسمه في القائمة، إلى رئيس اللجنة عن طريق البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يكون الشخص أحد مواطنيها أو مقيما فيها، أو عن طريق مكتب الأمم المتحدة ذي الصلة.
	(ج) باستثناء حالات الطوارئ، التي يحددها الرئيس، ترد إلى رئيس اللجنة جميع الطلبات قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ بدء السفر المقترح.
	(د) ينبغي أن تتضمن جميع الطلبات، قدر المستطاع، المعلومات التالية مشفوعة بوثائق مصاحِبة:
	’1‘ اسم الشخص (الأشخاص) القائم بالسفر المقترح والتسمية، والجنسية ورقم الجواز (الجوازات)؛
	’2‘ الغرض (الأغراض) من السفر المقترح مشفوعا بوثائق داعمة، تقدم بيانات تفصيلية متعلقة بالطلب، من قبيل التواريخ والأوقات المحددة للاجتماعات ومواعيد اللقاءات؛
	’3‘ التواريخ والمواعيد المقترحة للمغادرة والعودة إلى البلد الذي بدأ منه السفر؛
	’4‘ خط السير الكامل للرحلة، بما في ذلك موانئ المغادرة والعودة وجميع وقفات المرور العابر؛
	’5‘ تفاصيل وسائل المواصلات المستخدمة، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن؛
	’6‘ بيان يتضمن تبريرا خاصا للإعفاء المطلوب.
	(هـ) يخضع أيضا للأحكام السالفة الذكر أي طلب بتمديد (تمديدات) الإعفاءات التي وافقت عليها اللجنة بموجب الفقرة الفرعية 3 (و) من القرار 1591 (2005)، ويرد إلى الرئيس في صورة خطية، ويُرفق به خط السير المنقح لرحلة السفر، وذلك قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ انقضاء فترة الإعفاء الموافق عليها، ويعمم على أعضاء اللجنة.
	(و) في الحالات التي توافق فيها اللجنة على طلبات الإعفاء من القيود المفروضة على السفر، يوجه الرئيس رسالة إلى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة التابعة للدولة التي يحمل الشخص المدرج اسمه في القائمة جنسيتها أو التي يقيم فيها، أو إلى مكتب الأمم المتحدة ذي الصلة، لإحاطتهما علما بالموافقة. وتُبعث نسخ من رسالة الموافقة أيضا إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لجميع الدول التي سيسافر إليها الفرد المدرج اسمه في القائمة أو سيعبرها خلال فترة الإعفاء التي تمت الموافقة عليها.
	(ز) تتلقى اللجنة تأكيدا كتابيا من الدولة التي يقيم في إقليمها الشخص المدرج اسمه في القائمة، أو من مكتب الأمم المتحدة ذي الصلة، مشفوعا بوثائق داعمة، تؤكد خط سير وتاريخ عودة الشخص المسافر بموجب إعفاء ممنوح من اللجنة إلى بلد إقامته.
	(ح) يتعين نشر جميع طلبات الإعفاء والتمديدات الملحقة بها التي وافقت عليها اللجنة عملا بالفقرة الفرعية 3 (و) من القرار 1591 (2005) على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت إلى حين أن تتلقى اللجنة تأكيد عودة الشخص المدرج في القائمة إلى بلد الإقامة.
	(ط) يلزم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة على أي تغييرات في معلومات السفر المطلوبة التي سبق تقديمها، لا سيما نقاط المرور العابر، وترد هذه التغييرات إلى الرئيس وتعمم على أعضاء اللجنة قبل خمسة أيام على الأقل من بدء السفر، إلاّ في حالات الطوارئ، على النحو الذي يحدده الرئيس.
	(ي) يتم إبلاغ الرئيس كتابيا على الفور في حال تقديم أو تأجيل السفر الذي أصدرت اللجنة بالفعل إعفاء بشأنه. ويكون تقديم إشعار خطِّي إلى الرئيس كافيا في الحالات التي يقدَّم فيها تاريخ المغادرة أو يؤخَّر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، على أن يظل خط السير المقدم آنفاً على ما هو عليه دون تغيير من نواح أخرى. أما إذا كان موعد السفر سيقدَّم أو يؤخَّر أكثر من 48 ساعة قبل أو بعد التاريخ الذي سبق أن وافقت عليه اللجنة، فيتعين تقديم طلب إعفاء جديد ينبغي أن يرد إلى رئيس اللجنة ويعمم على أعضائها.
	(ك) فيما يتعلق بطلبات الإعفاء لأغراض العلاج الطبي أو غيره من الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية، تقرر اللجنة ما إذا كان للسفر ما يبرره بموجب أحكام الفقرة الفرعية 3 (و) من القرار 1591 (2005) حين إبلاغها باسم المسافر، وسبب السفر، وتاريخ ووقت العلاج، إلى جانب تفاصيل الرحلات الجوية، بما في ذلك نقاط المرور العابر وجهة المقصد. وفي عمليات الإجلاء الطبي في حالات الطوارئ، تقدم للرئيس فورا شهادة طبية تتضمن التفاصيل المتعلقة بطبيعة الحالة الطبية الطارئة، والمرفق الذي تلقى فيه المريض العلاج، دون المساس باحترام السرية الطبية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت ووسيلة عودة المريض إلى بلد إقامته.
	(ل) حيثما استنتجت اللجنة، عملا بالفقرة الفرعية 3 (و) من القرار 1591 (2005)، أن الإعفاء سيخدم بطريقة أخرى أهداف قرارات المجلس الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان وفي المنطقة، ستأذن اللجنة بالسفر في غضون 48 ساعة بعد أن تخلص إلى هذا الاستنتاج.
	10 - الإعفاءات من تجميد الأصول

	(أ) تحدد اللجنة ما إذا كان الإعفاء من تجميد الأصول مبرراً استناداً إلى الفقرة الفرعية 3 (ز) من القرار 1591 (2005).
	(ب) وتتلقى اللجنة إخطارات من الدول الأعضاء بشأن نيتها في أن تأذن، عند الاقتضاء، بإتاحة استخدام الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المجمّدة الأخرى لتغطية النفقات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 3 (ز) ’1‘ من القرار 1591 (2005) (”إعفاء النفقات الأساسية“، بما في ذلك سداد ثمن المواد الغذائية أو الإيجارات أو القروض، أو الأدوية والعلاج الطبي، أو الضرائب، أو أقساط التأمين، ورسوم المنافع العامة أو لسداد رسوم مهنية معقولة وسداد النفقات المقترنة بتقديم خدمات قانونية، أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المحددة وفقا للقوانين الوطنية من أجل تسيير الأعمال الروتينية المتعلقة بحفظ وصون الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية). وتقر اللجنة على الفور، عن طريق الأمانة العامة، باستلام الإخطار. وإذا لم تتخذ اللجنة قرارا سلبيا بشأن الإخطار في غضون المهلة المحددة بيومي عمل، تقوم اللجنة، عن طريق رئيسها، بإبلاغ ذلك إلى الدولة العضو المرسلة للإخطار. كما تقوم اللجنة بإبلاغ الدولة العضو المرسلة للإخطار إذا اتخذ قرار سلبي بشأن الإخطار.
	(ج) وتنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء لتغطية النفقات الاستثنائية، وتوافق عليها، عند الاقتضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 3 (ز) ’2‘ من القرار 1591 (2005) (”إعفاء النفقات الاستثنائية“). وتشجَّع الدولُ الأعضاء، عند تقديم طلبات لإعفاء النفقات الاستثنائية، على الإبلاغ في الوقت المناسب بشأن استخدام هذه الأموال.
	(د) تتلقى اللجنة إخطارات من الدول الأعضاء بشأن الأصول المجمدة التي تكون الدول المعنية قد قررت أنها خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لسداد ما يتعلق بذلك الرهن أو الحكم، شريطة أن يكون تاريخ الرهن أو الحكم قبل تاريخ القرار 1591 (2005)، وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان حددته اللجنة وفقا للفقرة 3 من القرار 1591 (2005)، بصيغتها المستكملة بموجب الفقرة 9 من القرار 2035 (2012)، وأن تكون الدول المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك.
	(هـ) ينبغي أن تتضمن الإخطارات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (د) أعلاه وطلبات إعفاء النفقات الاستثنائية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:
	’1‘ المستفيد (الاسم والعنوان)؛
	’2‘ المعلومات المصرفية المتعلقة بالمستفيد (اسم المصرف وعنوانه ورقم الحساب)؛
	’3‘ الغرض الذي يستخدم فيه المبلغ المدفوع ومبرر تحديد النفقات المشمولة باستثناء إعفاء النفقات الأساسية وإعفاء النفقات الاستثنائية؛
	’4‘ مبلغ القسط؛
	’5‘ عدد الأقساط؛
	’6‘ تاريخ بدء الدفع؛
	’7‘ التحويل المصرفي أو الخصم المباشر من الحساب؛
	’8‘ الفوائد؛
	’9‘ الأموال المحددة التي أوقف تجميدها؛
	’10‘ معلومات أخرى.
	11 - الإعفاءات من حظر توريد الأسلحة

	(أ) بالنسبة لطلبات الإعفاءات غير المنصوص عليها في الفقرة 9 من القرار 1556 (2004)، تطبق الأحكام التالية؛ ووفقا للفقرة الفرعية 3 (أ) ’5‘ من قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من حكومة السودان وتقدم لها، حسب الاقتضاء، الموافقة المسبقة على نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور وفقا للفقرة 7 من القرار 1591 (2005) على النحو المبين والمستكمل في الفقرة 8 من القرار 1945 (2010) والفقرة 4 من القرار 2035 (2012).
	(ب) تقدم البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة طلبات الحصول على الموافقة المسبقة للجنة كتابة إلى رئيس اللجنة.
	(ج) وفقا للفقرتين 6 و 7 من القرار 1591 (2005)، تستعرض اللجنة على وجه السرعة أي معلومات ذات صلة قد تردها من مصادر مناسبة بشأن الرحلات الجوية العسكرية الهجومية في منطقة دارفور وفي أجوائها، و/أو بشأن حظر توريد الأسلحة والإعفاءات الممنوحة بهذا الشأن.
	12 - التوعية

	(أ) تتيح اللجنة المعلومات ذات الصلة للجمهور من خلال وسائل الإعلام المناسبة، بما في ذلك القائمة المشار إليها في الفقرة 6 من هذه المبادئ التوجيهية.
	(ب) بغية تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء والتعريف بأعمال اللجنة، يعقد رئيس اللجنة، بعد إجراء مشاورات مسبقة وبموافقة اللجنة، مؤتمرات صحفية و/أو يصدر بلاغات صحفية بشأن أي جانب من جوانب عمل اللجنة.
	(ج) بغية التعريف بأعمال اللجنة وتعزيز الحوار مع الدول الأعضاء، يعقد رئيس اللجنة إحاطات إعلامية مفتوحة لجميع الدول الأعضاء المهتمة. وفي هذه الأنشطة، يستطيع رئيس اللجنة أن يطلب تعليقات من فريق الخبراء والدعم من الأمانة العامة.
	(د) تتعهد الأمانة العامة موقعاً على شبكة الإنترنت للجنة يضم جميع الوثائق العامة ذات الصلة بأعمال اللجنة، بما في ذلك ”القائمة“، والقرارات ذات الصلة، والتقارير العامة للجنة، والنشرات الصحفية ذات الصلة، والتقارير المقدمة من الدول الأعضاء عملا بالفقرة الفرعية 3 (أ) ’6‘ من القرار 1591 (2005)، والفقرة 5 من القرار 1891 (2009)، والفقرة 6 من القرار 1945 (2010) والفقرة 13 من القرارين 2035 (2012) و 2091 (2013). وينبغي تحديث المعلومات على موقع الإنترنت على وجه السرعة وبجميع اللغات الرسمية.
	(هـ) يجوز للجنة أن تنظر، حسب الاقتضاء، في قيام رئيس اللجنة و/أو الأعضاء بزيارات إلى بلدان مختارة بهدف تعزيز التنفيذ الكامل والفعال للتدابير المشار إليها أعلاه، وبغية تشجيع الدول على الامتثال الكامل للقرارات ذات الصلة، وتعزيز التفاعل والحوار مع الدول:
	’1‘ تنظر اللجنة في اقتراح لزيارة بلدان مختارة وتوافق عليه، وتنسق هذه الزيارات مع الأجهزة الفرعية الأخرى لمجلس الأمن، حسب الاقتضاء؛
	’2‘ يتصل الرئيس بالبلدان المختارة عن طريق بعثاتها الدائمة في نيويورك، كما يوجه إليها رسائل يطلب فيها موافقتها المسبقة على الزيارة ويشرح أهداف الرحلة؛
	’3‘ تقدم الأمانة العامة المساعدة اللازمة للرئيس وللجنة في هذا الصدد؛
	’4‘ يعد الرئيس تقريرا شاملا عن نتائج الزيارة لدى عودته، ويقدم للجنة إحاطة شفوية وخطية بشأنها.

