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يرسل صاحب الطلب إىل مركز 
التنسيق  طلبا برفع االسم من 

 القائمة

  مخطط ُمبّسط وغير رسمي يوضح سير إجراءات رفع األسماء عن طريق مركز التنسيق
علـى النحـو احملـدد يف مرفـق قـرار جملـس  ن القائمـة عـن طريـق مركـز التنسـيقأُعد هذا املخطط ليكـون مبثابـة دليـل مرئـي يبـني سـري إجـراءات رفـع األمسـاء مـ  

  .تتبعها اللجنة ) ووفقا للممارسات ذات الصلة اليت2006( 1730األمن 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نعم

ُخيِطر مركز التنسيق صاحب الطلب 
  باستالم طلبه، 

 باإلجراءات املتبعة ويبلغه

 هل الطلب جديد؟

هل يتضمن  ال
معلومات إضافية؟

نعم

ال يعيد مركز التنسيق الطلَب 
 إىل صاحبه

تعرتض دولة أو عدد 
من الدول املستعرضة 
على طلب رفع االسم 

 من القائمة*

يبلغ مركز التنسيق أعضاء اللجنة ويقدم 
  هلم نسخا من الطلب؛

ت وُيشجع األعضاء على تبادل املعلوما
  املؤيدة للطلب

 مع الدول املستعِرضة

تبادل عضو من أعضاء اللجنة
املعلومات مع الدول 

املستعِرضة بغرض تأييد طلب 
رفع االسم من القائمة، ويؤدي

السم ذلك إىل توصية برفع ا
نعم من القائمة

ال

يقوم رئيس اللجنة 
بالتعميم مبوجب 
إجراءات عدم 
 االعرتاض

يظل االسم مدرجا 
 يف القائمة

اعرتاض؟

نعم

ال

يظل االسم مدرجا يف 
 القائمة

يُقبل طلب رفع االسم
  من القائمة

حييل مركز التنسيق الطلب 
 إىل الدول املستعِرضة

تستعرض الدول 
املستعِرضة طلب رفع 
  االسم من القائمة
 )(يف غضون فرتة أولية

أ3

تشري دولة أو عدد من الدول 
ا حتتاج إىل  املستعِرضة إىل أ
 فرتة زمنية حمددة إضافية

توصي الدول املستعِرضة برفع 
فع االسم من القائمة، وتش

توصيتها بتوضيحات وترسلها 
يق أو عن طريق مركز التنس  إما

  مباشرة إىل رئيس اللجنة*

يقوم رئيس اللجنة بالتعميم مبوجب 
 اعرتاض؟ إجراءات عدم االعرتاض

نعم

ال

يظل االسم مدرجا يف 
 القائمة

يُقبل طلب رفع االسم
جيوز حلكومة دولة اجلنسية وحكومة دولة  من القائمة

اإلقامة، قبل التوصية برفع االسم من القائمة، 
 كانت قد اقرتحتأن تتشاورا مع احلكومة اليت

إدراج االسم يف القائمة، وييسر مركز التنسيق 
 االتصال فيما بينها

ال يرد أي تعليق من 
 الدول املستعِرضة

يبلغ مركز التنسيق مجيع أعضاء
للجنة وحييل إليهم نسخا من ا

 طلب رفع االسم
اعرتاض؟

عمن

ال

 نعم

 ال

يظل االسم مدرجا يف 
 القائمة

يُقبل طلب رفع االسم من 
  القائمة

  مدرجا يظل االسم
 يف القائمة

توصية برفع االسم مشفوعة بتوضيحات، 
مقدمة للرئيس من أحد أعضاء اللجنة 

ع احلكومة صاحبة بعد التشاور م
  االقرتاح؟

 (يف غضون شهر واحد)
يقوم رئيس اللجنة
بالتعميم مبوجب 
إجراءات عدم 
  :االختصارات االعرتاض

  جلنة اجلزاءات    اللجنة:
  احلكومة (احلكومات) اليت اقرتحت إدراج االسم يف القائمة   الحكومة المقترِحة:

  رفع االسم من القائمة  رفع االسم:
  ع األمساء من القائمة مركز التنسيق املعين برف  مركز التنسيق:

  حكومة (حكومات) الدولة (الدول) اليت حيمل صاحب الطلب جنسيتها  حكومة دولة الجنسية:
  حكومة (حكومات) الدولة (الدول) اليت يقيم فيها صاحب الطلب   حكومة دولة اإلقامة:

  إجراءات عدم االعرتاض  عدم االعتراض:
  يف القائمة  املؤسسات و/أو الكيانات ممن ترد أمساؤهمأحد األفراد و/أو اجلماعات و/أو   صاحب الطلب:

  اجلنسية، حكومة دولة اإلقامة). الدول اليت تستعرض الطلب (احلكومة (احلكومات) املقرتِحة، حكومة دولة  الدول المستعِرضة:

املستعِرضـة؛  يف بعـض احلـاالت، وردت توصـيات بقبـول طلـب رفـع االسـم واعرتاضـات علـى ذلـك يف آن واحـد مـن احلكومـات * 
  ويف هذه احلاالت، اختذت كل جلنة قرارا بشأن كيفية معاجلة املوضوع.

نعم

ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االطــالع علــى املوقــع الشــبكي ملركــز التنســيق املعــين
  .http://www.un.org/ar/sc/committees/dfp.shtml برفع األمساء من القائمة 
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