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 2018كانون األول/ديسمرب   3
 عمال المنشأة األمن مجلس نةلج  

 (2011) 1988 بالقرار
   

 أعمالها تسيير في اللجنة بها تهتدي التي التوجيهية المبادئ
 

 ،2013 نيسان/أبريل 15 يف وعدلت ،2011 الثاين/نوفمرب تشرين 30 يف )اعتمدت
 (2018 األول/ديسمرب كانون  3 و ،2013 متوز/يوليه 29 و

 
 1988 بالقرار عمال المنشأة الجزاءات جنةل - 1 

 1988 األمن جملس قرار من 30 الفقر  مبوجةةة  املنشةةةةةةةةةةةةةةةةة   األمن جملس جلنةةة  تعرف )أ( 
 وألغراض .1988 بالقرار عمال املنشةةةةةة   اجلزاءات جلن  باسةةةةةة  2011 حزيران/يونيه 17 املؤرخ (2011)

 .“اللجن ” باس  يلي فيما 1988 بالقرار عمال املنش   اجلزاءات جلن  إىل يشار التوجيهي ، املبادئ هذه
 اجمللس. أعضاء كاف   من وتت لف األمن جمللس تابع  فرعي  هيئ  ن اللج تعد )ب( 
 وفدان الرئيس يسةةةةةةةةاعدو  الشةةةةةةةة صةةةةةةةةي . بصةةةةةةةةفته للعمل اللجن  رئيس األمن جملس يعني )ج( 
 األمن. جملس أيضا ويعينهما الرئيس، يبئنا بصفتهما يعمالن

 نةةائيب أحةةد عني مةةا، اجتمةةا  ترؤس عليةةه تعةةذر إذاو  اللجنةة . اجتمةةاعةةات الرئيس يرتأس )د( 
 ذلك. يف عنه للنياب  الدائم  بعثته من آخر ممثال أو الرئيس

 ٦ بالفقرتني عمال املنشةةةةة  اجلزاءات ورصةةةةةد يالتحليل الدع  فريق للجن  املسةةةةةاعد  يقدم )هة( 
 (.“الرصد فريق”) (200٤) 152٦ القرار من 7 و

 للجن .ا إىل األمان  خدمات املتحد  لألم  العام  األمان  تقدم )و( 
 

 اللجنة والية - 2 
 (2011) 1988 القرار من 1 الفقر  مبوج  املقرر  التدابري إىل اسةةةةةةةةةةةةةةةتنادا اللجن ، والي  تتمثل 
 2255 األمن جملس يقرار  مبوجةة  إليهةةا املوكولةة  املهةةام أداء يف ،(2015) 2255 القرار من 1 والفقر 

 .(2011) 1988 و (2015)
 

 اللجنة اجتماعات - 3 
 الرئيس يرى وقت أي يف السةةةةةةةةةةةةةةةواء، على الرمسي  وغري الرمسي  اللجن ، اجتماعات تعقد )أ( 
 اجتما  ب ي اإلخطار اإلمكان، قدر وجيري، اللجن . أعضةةةةةةةةةةةةةةاء أحد طل  على بناء أو لذلك، ضةةةةةةةةةةةةةةرور 

 العاجل . احلاالت يف أقصر املد  هذه تكون أن ميكنو  ،عمل أيام ب ربع  انعقاده قبل للجن 
 عضو أي تدعو أن وللجن  ذلك. خالف تقرر مل ما مغلق ، جلسات يف اللجن  جتتمع )ب( 

 مصةةةةاح بالتحديد متس اللجن  على عروضةةةة م مسةةةة ل  أي مناقشةةةة  يف للمشةةةةارك  املتحد  األم  أعضةةةةاء من

https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 إليفاد طلبات من املعني  الدولي  واملنظمات األعضةةةةةةةةةةةةةةاء الدول تقدمه ما يف اللجن  وتنظر العضةةةةةةةةةةةةةةو. ذلك
 أعضةةةاء تدعو أن وللجن  .1٤ الفر  من (و) الفقر  يف مبني هو حسةةةبما اللجن  مع لالجتما  عنها ممثلني
 أخرى مسةةةاعد  أي لتقدمي أو املناسةةةب  املعلومات أو باخلربات لتزويدها آخرين أشةةة اصةةةا أو العام  األمان 
 اختصاصها. نطاق يف تقع اليت املسائل حبث سياق يف إليها

 152٦ القرار من 7 و ٦ تنيبالفقر  عمال املنشةةةةة  الرصةةةةةد فريق أعضةةةةةاء تدعو أن للجن  )ج( 
 حسةةةةةةةةةةة  االجتماعات حلضةةةةةةةةةةةور أفغانسةةةةةةةةةةةتان إىل املسةةةةةةةةةةةاعد  لتقدمي املتحد  األم  بعث  وممثلي (200٤)

 االقتضاء.
 يوميةةةة  يف اللجنةةةة  تعقةةةةدهةةةةا اليت الرمسيةةةة  غري واملشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاورات االجتمةةةةاعةةةةات عن علني )د( 

 .املتحد  األم 
 

 القرارات اتخاذ - 4 
 معين ، مسةةة ل  بشةةة ن اآلراء توافق تعذر وإذا أعضةةةائها. آراء بتوافق قراراهتا اللجن  تت ذ )أ( 

 املشةةةةةةةةةةةةةةةاورات من يلزم ما كل  إجراء الرئيس على تعني منها، هاورفع القائم  يف األمساء إدراج ذلك يف مبا
 للعضةةةةو جاز املشةةةةاورات، هذه بعد اآلراء توافق ذلك مع تعذر وإذا اتفاق. إىل التوصةةةةل لتيسةةةةري اإلضةةةةافي 

 األمن. جملس إىل املس ل  حييل أن املعين
 أن املقرتح القرار بتعمي  الرئيس يقوم احلاالت، هذه ويف .كتايب  بإجراء القرارات تُت ذ )ب( 

 املقرتح القرار على لديه  تكون قد اعرتاضات أي إبداء إليه  ويطل  أعضائها، مجيع على اللجن  تت ذه
 .(1)العاجل ( احلاالت يف الرئيس حيددها أقصر مد  )أو كامل   عمل أيام مخس  غضون يف

 املعلومةةات مجيع جةةانةة  إىل منهةةا، هةةاورفع القةةائمةة  يف األمسةةاء إدراج طلبةةات يف ينظر )ج( 
 الفقر و  7 الفر  من )ل(  للفقر  وفقا الرئيس، يرى حسةةةبما التوجيهي ، ملبادئا مبوج  املقدم  الصةةةل  ذات
  معتمدا. القرار اعترب احملدد ، الفرت  هناي  حبلول اعرتاض أي يرد مل وإذا التوايل. على (8) الفر  من )ف(

 (2002) 1٤52 القرار من 1 الفقر بةةة عمال اللجنةةة  إىل املوجهةةة  البالغةةةات يف ينظر )د( 
 .(200٦) 1735 القرار مبوج  املنقح  بصيغته القرار، ذلك يف عليه املنصوص لإلجراء وفقا

 الفرت  غضةةةةةةةةةةةةةةةون يف اعرتاض أي إبةةداء عةةدم حةةالةة  ويف ،٤ الفر  من )ح( بةةالفقر  رهنةةا )هة( 
 من مزيدا يطل  أن اللجن  أعضاء حدأل جيوز ،٤ الفر  من )ب( الفقر  يف عليها املنصوص للقرار احملدد 
 املسةةةةةةةةةةة ل  على املفروض التعليق صةةةةةةةةةةةالحي  مد  وخالل القرار. تعليق طريق عن ما، اقرتاح يف للنظر الوقت
 تةدرجو  معلقةةا، القرار يصةةةةةةةةةةةةةةةب  حةاملةا اللجنةة  بةإخطةةار العةةامة  األمةانة  وتقوم .“معلقةةا” القرار يعترب املعنيةة ،
 نظر قيد تزال ال املسةةةةة ل  ب ن الطل  قدمت اليت الدول أو الدول  وتبلغ ،املعلق  املسةةةةةائل قائم  يف املسةةةةة ل 
 يقوم أن اللجن  أعضةةةةةةاء من عضةةةةةةو ألي جيوز املعلق ، املسةةةةةةائل قائم  يف املسةةةةةة ل  إدراج فرت  وطيل  اللجن .
 معلق . مسةةةةةةةةةة ل  على آخر تعليق أي فرض حال اللجن  بإخطار األمان  وتقوم جانبه. من املسةةةةةةةةةة ل  بتعليق
 جاز ق ،املعل   املس ل  حلل إضافي  معلومات إىل ما مس ل  على تعليقا فرض الذي اللجن  عضو احتاج وإذا
  املعني . الدول أو الدول  من احملدد  املس ل  تلك بش ن إضافي  معلومات التماس اللجن  إىل يطل  أن له

__________ 

 ذلك. خالف الرئيس يقرتح مل ما عمل، أيام أهنا على املرن  املتحد  األم  عطل تس حت ال (1) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
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 املعلق  املسةةائل قائم  يف مدرج  املسةة ل  تبقى ،٤ الفر  من )ح( الفقر  مبقتضةةيات رهنا )و( 
 حني: إىل

 أو ؛املقرتح القرار على اعرتاضه للمس ل  تعليقا فرض الذي اللجن  أعضاء أحد إبداء ‘1’ 
 أي إبداء دون التعليق برفع للمسةةةةةةةةةةة ل  تعليقا فرضةةةةةةةةةةةوا الذين اللجن  أعضةةةةةةةةةةةاء مجيع قيام ‘2’ 

 املقرتح. القرار على اعرتاض
 )الظهر، 12:00 الساع  قبل ما مس ل  على املفروض  التعليق حاالت مجيع رُفعت إذا )ز( 
 الفر  من )ح( الفقر  يف املبني الزمين اإلطار غضةةةون يف عمل يوم أي من املتحد ( الواليات شةةةرق بتوقيت

 اجلزاءات قائم  بتحديث نفسةةه اليوم يف القيام ذلك يف مبا الالزم ، اخلطوات فورا العام  األمان  تت ذ ، ٤
 وإذا اللجن . إليه توصةةةةةةةةةةةةةلت الذي بالقرار املعني  الدول أو الدول  وتبلغ ،1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةةةةة 

 شةةةةةةةةةةةرق بتوقيت )الظهر، 12:00 السةةةةةةةةةةةاع  بعد ما مسةةةةةةةةةةة ل  على املفروضةةةةةةةةةةة  التعليق حاالت مجيع رُفعت
 تت ذ ،٤ الفر  من )ح( الفقر  يف املبني الزمين اإلطار غضةةةةةةةةةةةةةةةون يف عمل يوم أي من املتحد ( الواليات
 مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم  بتحديث التايل العمل يوم يف القيام ذلك يف مبا الالزم ، اخلطوات األمان 
 اللجن . إليه توصلت الذي بالقرار املعني  الدول أو الدول  وتبلغ ،1988 القرار

 القرار عليها ينص اليت املد  على تزيد لفرت  معلق  مسةةةةةةةةةةةةةةة ل  أي ترك عدم اللجن  تكفل )ح( 
 جير مل إذا األصةةةةةلي  االعرتاض عدم فرت  هناي  تاريخ من اعتبارا أشةةةةةهر سةةةةةت  من أطول لفرت  أو الصةةةةةل ، ذو

 إبداء على للمسةةةة ل  تعليقا فرضةةةةوا الذين اللجن  أعضةةةةاء وُيسةةةةتحث   قرار. مبوج  القرار اختاذ تاريخ حتديد
 حكاماألب اإلخالل ودون ،املعني  فرت ال هناي  ويف .أشةةةةةةهر ثالث  غضةةةةةةون يف املعلق  املسةةةةةة ل  بشةةةةةة ن موقفه 
 العام  األمان  وتقوم عليها موافقا معلق  زالت ما اليت املسةةةةةةةةة ل  تعترب أعاله،٤ الفر  من )أ( الفقر  يف املبين 
 .التايل العمل يوم هناي  أقصاه موعد يف الالزم  اخلطوات بتنفيذ

 املسائل حال التعليق/ حاالت قائم  االقتضاء، حس  شهر، كل  مر  اللجن  تستعرض )ط( 
 اللجن . أعضاء من املقدم  املستوفا  املعلومات ذلك يف مبا عنها، املعلومات األمان  تستويف حسبما املعلق 

 عضةةةةةةةةويته. فرت  انتهاء لدى اللجن  يف عضةةةةةةةةو قبل من مسةةةةةةةة ل  أي تعليق سةةةةةةةةريان يقف )ي( 
 واحد. بشهر اللجن  يف عضويته  فرت  بدء قبل املعلق  املسائل جبميع علما اجلدد األعضاء وحياط

 
 أفغانستان حكومة مع التعاون - 5 

 ،بواليتها املتعلق  املسةةةةةةائل بشةةةةةة ن أفغانسةةةةةةتان حكوم  مع مسةةةةةةتمر بتعاون اللجن  تعمل )أ( 
 قبيل من أنشةةةةةةط  أو أعمال دع  أو متويل يف يشةةةةةةاركون ممن والكيانات األفراد هوي  حتديد بينها من بطرق
 األفراد هؤالء عن تفصةةةةةةةةةةةةةةةيليةةةة  معلومةةةةات وتوفري ،(2015) 2255 القرار من 2 الفقر  يف املبينةةةة  تلةةةةك

 والكيانات.
 قائم  مضةةةمون بشةةة ن دوري  إحاطات تقدمي إىل أفغانسةةةتان حكوم  ممثلي اللجن  تدعو )ب( 

 احملدق  التهديدات رد  يف املوجه  اجلزاءات أثر بشةةةةةةة ن وكذلك 1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةة  تاجلزاءا
 االقتضاء. عند أفغانستان، بقياد  املصاحل  ودع  أفغانستان يف واألمن واالستقرار بالسالم

https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 بني االتصةةةةةةةةةاالت بتيسةةةةةةةةةري الرصةةةةةةةةةد، وفريق العام  األمان  من بدع  اللجن ، رئيس يقوم )ج( 
 منها، هارفع أو القائم  يف األمساء اجر إد طلبات اقرتاح يف تنظر اليت الدول أو والدول  أفغانسةةةةةةةةةةةتان حكوم 
 االقتضاء. حس 

 ترد منها، رفعها أو القائم  يف األمساء إدراج طلبات بشةةةةةة ن والتعاون التشةةةةةةاور أجل من )د( 
 أفغانستان: حلكوم  الوطني  االتصال جه  تفاصيل يلي فيما

 اإلسالمي  أفغانستان مجهوري  حلكوم  الوطني  االتصال جه   
 القومي األمن جملس مكت   
  nationalcontactpoint@nsc.gov.af 

 
 التعاون مع بعث  األم  املتحد  لتقدمي املساعد  إىل أفغانستان  

 اللجن  خماطب  إىل أفغانستان إىل املساعد  لتقدمي املتحد  األم  بعث  ممثلي اللجن  تدعو )هة( 
 اللوجسيت الدع  تقدمي احلالي ، وقدارهتا ومواردها واليتها حدود يف تواصل، أن على البعث  كذلك  وتشجع

 أفغانستان. يف بعمله لالضطال  الرصد لفريق األمني  واملساعد 

 لضةةمان واللجن  أفغانسةةتان حكوم  بني التعاون وتيسةةري دع  على البعث  اللجن  تشةةجع )و( 
 إىل املسةةةةةةةةةةةاعد  تقدمي وعلى القائم ، من الرفع طلبات يف بالنظر هلا تسةةةةةةةةةةةم  للجن  كافي   معلومات إتاح 
 الدخول على القائم  يف أمساؤه  املدرج  األفراد تشةةةةةةجيع هبدف طلبه، على بناء للسةةةةةةالم، األعلى اجمللس

 املصاحل . يف
 

 1988 القرار بموجب المفروضة الجزاءات قائمة - 6 
ددوا الةةذين والكيةةانةةات بةةاألفراد واحةةد  قةةائمةة  اللجنةة  تتعهةةد )أ(   القرار اختةةاذ تةةاريخ قبةةل حةةُ
 واملؤسسات واجلماعات األفراد من غريه  وكذلك طالبان، حرك  إىل نو منتم أهن  على (2011) 1988

 والذين أفغانسةةةةةةةتان يف واألمن واالسةةةةةةةتقرار السةةةةةةةالم هتديد يف طالبان حرك  مع يشةةةةةةةرتكون الذين والكيانات
 القائم  هذه وتعرف ؛(2015) 2255 القرار من 3 و 2 الفقرتني يف املبين  للمعايري وفقا اللجن  حددهت 

 .“1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم ” بة
 1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  بتحديث بانتظام العام  األمان  تقوم )ب( 

 وفقةةا وذلةةك ،منهةةا حةةذفهةةا على أو القةةائمةة  يف صةةةةةةةةةةةةةةةلةة  ذات معلومةةات إدراج على اللجنةة   موافقةة عنةةد
 التوجيهي . املبادئ هذه يف احملدد  لإلجراءات
 املوجزات كذلكو  ،1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةة  للجزاءات املسةةةةةةةةةتوفا  القائم  تتاح )ج( 
 يف املتحد  لألم  الرمسي  اللغات جبميع للجن  الشةةةةةبكي املوقع على القائم ، يف اإلدراج ألسةةةةةباب السةةةةةردي 
 ذلك مع بالتزامن العةام  األمان  وتقوم عليهةا. اللجنة  موافقة  ليوم التةايل العمةل يوم هناي  أقصةةةةةةةةةةةةةةةةاه موعد

 تغيري ب ي الفور على األعضةةةةةةةةاء الدول إخطار نفسةةةةةةةةه الوقت يف وجيري املوحد . اجلزاءات قائم  بتحديث
 أولي  نسخ ذلك يف مبا شفوي ، مذكرات بواسط  1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم  على يطرأ

 تحد .امل لألم  الصحفي  النشرات طريق وعن منها، إلكرتوني 

mailto:nationalcontactpoint@nsc.gov.af
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةةة  للجزاءات املسةةةةةةةةةةةتوفا  للقائم  رمسي  غري ترمجات أيضةةةةةةةةةةةا تتاح )د( 
 الشةةبكي املوقع على الباشةةتو ولغ  الداري  اللغ  إىل القائم  يف اإلدراج ألسةةباب السةةردي  واملوجزات 1988
  للجن .

 للجزاءات املسةةةةةةةةةةةةةتوفا  بالقائم  إبالغها مبجرد القيام، على األعضةةةةةةةةةةةةةاء الدول تشةةةةةةةةةةةةةجع )هة( 
 اجلمارك، وموظفي القنصةةةةليات، على مثال واسةةةةع، نطاق على بتعميمها ،1988 القرار مبوج  املفروضةةةة 
 عن فضةةةةال املعني ، احلكومي  املؤسةةةةسةةةةات من وغريها املالي  التحقيقات ووحدات االسةةةةت بارات، ووكاالت
 واملؤسسات البديل  احلواالت ونظ  واملوانئ واملطارات احلدود ونقاط املالي  املؤسسات من وغريها املصارف
 اخلريي .

 
 القائمة في اإلدراج - 7 

 والكيانات واملؤسةةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةات واجلماعات األفراد أمساء إدراج اقرتاحات يف اللجن  تنظر )أ( 
 على أفغانسةةةةةتان يف واألمن واالسةةةةةتقرار للسةةةةةالم هتديدا تشةةةةةكل بوصةةةةةفها القائم  يف طالبانال رك حب املرتبط 
 .(2015) 2225 القرار من 3 و 2 الفقرتني يف الوارد  املعايري أساس

 األعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء الةدول من الوارد  البيةانةات على بنةاء جةديةد  أمسةاء إدراج يف اللجنة  تنظر )ب( 
 .(2015) 2255 القرار من 23 الفقر  مع متاشيا

 
 إعداد وتقدمي طلبات اإلدراج يف القائم   

 تشةةةاورت أن على بقو  ُتسةةةتحث   جديد، اسةةة  إدراج اقرتاح األعضةةةاء الدول ترتئي عندما )ج( 
 االتصةةةال جه  خالل من وذلك اللجن ، إىل تقدميه قبل االسةةة  إدراج اقرتاح بشةةة ن أفغانسةةةتان حكوم  مع

 .5 الفر  من )د( الفقر  يف الوارد النحو على أفغانستان حكوم  ِقبل من احملدد  الوطني 
 على أيضةةةةةةةةةا األعضةةةةةةةةةاء الدول عُتشةةةةةةةةةج   جديد، اسةةةةةةةةة  إدراج اقرتاحب األمر يتعلق عندما )د( 
 أن هلا وجيوز االقتضةةةةاء، حسةةةة  أفغانسةةةةتان، إىل املسةةةةاعد  لتقدمي املتحد  األم  بعث  من املشةةةةور  التماس
 كذلك.  الرصد فريق مشور  تلتمس

 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةة  زاءاتاجل قائم  يف اسةةةةةةةةةة  إدراج العضةةةةةةةةةةو الدول  تقرتح أن قبل )هة( 
 الكيان أو الفرد جنسي  و/أو إقام  دول أو دول  إىل تتوجه أن على املستطا ، قدر ُتشج ع، فإهنا ،1988
 املعلومات. من املزيد التماس أجل من املعين

 إدراج القرتاح الداعم  املسةةةةةةةتندات جبمع قيامها مبجرد األمساء تقدم ب ن الدول توصةةةةةةةى )و( 
 يف واألمن واالسةةةةةةةةةةتقرار للسةةةةةةةةةةالم هتديدا تشةةةةةةةةةةكل بوصةةةةةةةةةةفها الطالبان رك حب املرتبط  األفراد/الكيانات أمساء

 أفغانستان.
 أن على الدول ُتشةةةةةج ع الكيانات، و/أو املؤسةةةةةسةةةةةات و/أو اجلماعات أمساء تقدمي عند )ز( 

 يف القرارات اختاذ عن املسةةةةةةةةةةةةؤولني األفراد أمساء إدراج باقرتاح مالئما، ذلك رأت إذا الوقت، نفس يف تقوم
 .القائم  يف املعين الكيان أوو/ املؤسس  أوو/ اجلماع 

 ينبغي ،1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف إلدراجها أمساء اقرتاح عند )ح( 
 األعضاء: للدول

https://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 اللغات جبميع املتاح  ،القائم  يف األمساء إلدراج املوحد  االسةةةةةةةةةةةتمارات تسةةةةةةةةةةةت دم أن ‘1’ 
  ؛(2)للجن  الشبكي املوقع على املتحد  لألم  الرمسي 

 ؛أفغانستان حكوم  مع مشاورات أي بش ن معلومات تقدم أن ‘2’ 
 املقرتح االسةة  بشةة ن الصةةل  ذات احملدد  املعلومات من ممكن قدر أكرب تدرج أن عليها ‘3’ 

 هوي  على التعرف تتي  اليت للهوي  احملددِّ  املعلومات من يكفي ما سةةةةةةةةةيما وال إدراجه،
 جان  من وجازم  دقيق  بصةةةةةةةةةةور  املعني  والكيانات واملؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات واجلماعات األفراد

 الدولي  املنظم  تقتضةةةيها اليت املعلومات اإلمكان، قدر توفر، أنو  امل تصةةة ، السةةةلطات
 األمن وجملس اإلنرتبول بني مشةةةرتك  خاصةةة  نشةةةر  إلصةةةدار )اإلنرتبول( اجلنائي  للشةةةرط 
 اإلنرتبول بني املشرتك  اخلاص  النشر ” بةةةةةةةةةةةةةةةة يلي فيما إليها )يشار املتحد  لألم  التابع
 ذلك: يف مبا الش ن، هبذا (“املتحد  واألم 

 الصةةةل ، ذات األخرى واألمساء ،الشةةة ص اسةةة و  العائل /اللق ، اسةةة  لألفراد: بالنسةةةب   
 املسةةةةةةةةةةةةةتعار ، واألمساء اجلنس، ونو  واجلنسةةةةةةةةةةةةةي /املواطن ، امليالد، ومكان امليالد، وتاريخ

 اهلوي  رق  أو السةفر وثيق  أو السةفر جواز ورق  اإلقام ، دول أو ودول  والوظيف /املهن ،
 )على القانون إنفاذ سةةةةةةةلطات لدى الراهن  واحلال  والسةةةةةةةابق ، احلالي  والعناوين ، القومي
 الفوتوغرافي  والصةةةةةةةور ،فيه املوجود واملكان مدان(، أو حمتجز أو مطلوب املثال: سةةةةةةةبيل

 .الوطني ( لتشريعاهتا ووفقا هلا تتوافر )عندما األخرى البيومرتي  والبيانات
 واالسةةةة  املسةةةةجل، واالسةةةة  االسةةةة ، :الكيانات أو املؤسةةةةسةةةةات أو للجماعات بالنسةةةةب   

 السةةةةةةابق يف كانت  اليت أو هبا املعروف  األخرى واألمساء القصةةةةةةري /امل تصةةةةةةر ، األمساء أو
 والشةةةةةرك  التنظيمي ، والروابط التابع ، الكيانات أو والفرو  واملقر، والعنوان، هبا، معروف 
 أنشةةةةةةةطتها، فيها ترتكز اليت الدول أو والدول  التجاري، النشةةةةةةةاط أو العمل وطبيع  األم،

 )على واحلال  للتعريف، آخر رق  أي أو )الت سةةيس( التسةةجيل ورق  اإلدار ، أو والقياد 
 هبا. اخلاص  الشبكي  املواقع وعناوين إهناؤها(، مت أو تصفيتها، جار :املثال سبيل

 إىل تقريرا ويقدم الصةدد. هذا يف األعضةاء الدول ملسةاعد  امسةتعد الرصةد فريق ويكون  
 للهوي ، احملدِّد  املعلومات لتحسةةةةةةةةةني اختاذها ميكن اليت اإلضةةةةةةةةةافي  اخلطوات عن اللجن 
 واألم  اإلنرتبول بني مشةةةةرتك  خاصةةةة  نشةةةةرات إعداد كفال   إىل الرامي  اخلطوات وكذلك
 القائم . يف املدرجني واألفراد والكيانات واملؤسسات اجلماعات كاف   بش ن املتحد 

 القائم ، يف األمساء إلدراج امل صةةةةةةصةةةةةة  املوحد  االسةةةةةةتمار    األعضةةةةةةاء الدول تسةةةةةةت دم )ط( 
 يف إليه املستند األساس بش ن اإلمكان قدر وحمدد  مفصل  أسبابا يشمل أن ينبغي باألسباب بيانا وتقدم
 قدر أكرب احلال  بيان يقدم أن وينبغي الصةةةةةةل . ذات للقرارات وفقا وذلك القائم ، يف االسةةةةةة  إدراج اقرتاح
 ذلك ويشةةةةمل القائم ، يف األمساء إدراج عليها يقوم اليت األسةةةةس أو األسةةةةاس بشةةةة ن التفاصةةةةيل من ممكن
  احلصر: ال املثال سبيل على

__________ 

 .https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials/procedures_listing نظر:ا (2) 
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 يف احملدد  القائم  يف اإلدراج معايري عليه تنطبق الفرد/الكيان أن تبني حمدد  معلومات ‘1’ 
  ؛(2015) 2255 القرار من 3 و 2 الفقرتني

  القائم ؛ يف حاليا مدرج كيان  أو فرد أي مع صالت أي بش ن تفاصيل ‘2’ 
  الفرد/الكيان؛ هبا يقوم صل  ذات أخرى أنشط  أو أعمال أي بش ن معلومات ‘3’ 
 القانون، إنفاذ جهاتو  االسةةةةت بارات، املثال سةةةةبيل )على الداعم  املسةةةةتندات مصةةةةدر ‘٤’ 

  ذلك(؛ إىل وما ،باألمر املعين اعرتافاتو  العلني ، املعلوماتو  القضائي ، اجلهاتو 
 الدعاوى بشةةةةةةةةةةةة ن معلومات وكذلك املقدم االقرتاح تدع  إضةةةةةةةةةةةةافي  وثائق أو معلومات ‘5’ 

  الصل . ذات القضائي  واإلجراءات
 الدول  تعتربها اليت األجزاء باسةةةةةةةةةتثناء طل ، على بناء للنشةةةةةةةةةر، قابال احلال  بيان يكون ‘٦’ 

 وجزامل إلعداد اسةةةةت دامه وجيوز للجن ، حصةةةةريا وموجه  سةةةةري  اإلدراج اقرتاح صةةةةاحب 
 أدناه. 10 الفر  يف وصفه الوارد القائم  يف اإلدراج ألسباب سرديال

 األعضاء الدول وكذلك جديد ، أمساء إدراج تقرتح اليت األعضاء الدول حتدد أن ينبغي )ي( 
 املرتبطون األفراد”) ألف الفر  يف أمساء إدراج (2011) 1988 القرار اختاذ قبل اقرتحت قد كانت  اليت
 من (“بانالطال حبرك  املرتبط  األخرى واملؤسةةةةسةةةةات واجلماعات الكيانات”) باء والفر  ،(“الطالبان حبرك 

 (1999) 12٦7 بالقرار عمال املنشةةةةةةةةةةةةةةة   األمن جملس جلن  قبل من تتعهدها كانت  اليت املوحد  القائم 
 للجنةة ، جيوز كةةان  إذا مةةا وكيةةانةةات، أفراد من هبمةةا يرتبط ومن الطةةالبةةان وحركةة  القةةاعةةد  تنظي  بشةةةةةةةةةةةةةةةة ن

 أو دول  بصةةةةةفتها وضةةةةةعها عن أخرى، عضةةةةةو دول  من طل  على بناء تعلن، أن بامسها، العام  لألمان  أو
 .اتقرتاحال مقدم  دوال

 يف أمساء إدراج اقرتاح يف مشةةةةةةةةةةةةةارك  دوالا  اعتبارها يف ترغ  اليت األعضةةةةةةةةةةةةةاء الدول على )ك( 
 للنظر اللجن  أعضةةةةةةةةةةةةةةةاء على تعميمه وقبل اإلدراج طل  تقدمي لدى كتاب   بذلك الرئيس ختطر أن القائم 
 أن للجن  ميكن كان  إذا ما حتديد أيضةةةةةةةةةةةةةةا القائم  يف أمساء إدراج اقرتاح يف املشةةةةةةةةةةةةةةارك  للبلدان وينبغي فيه.
 وعلى القرتاحات. مقدم  دوال أو دول  بصفتها وضعها عن أخرى، عضو دول  من طل  على بناء ،تعلن
 اللجن  ختطر أن القائم  يف اإلدراج طل  تقدمي يف مشةةةةةةةةارك  دوالا  اعتبارها يف ترغ  اليت األعضةةةةةةةةاء الدول
 اإلدراج. طل  يف اللجن  تبت أن قبل كتاب   بذلك

 
 النظر يف طلبات اإلدراج يف القائم   

 هاصةةةةةةةةةةةتقلي جيوز ،كامل   عمل أيام عشةةةةةةةةةةةر  غضةةةةةةةةةةةون يف اإلدراج طلبات يف اللجن  تنظر )ل( 
 اليت أو العاجل  األمساء إدراج حاالت يف ذلك، األعضةةةةةةاء الدول إحدى طلبت إذا الرئيس تقدير حسةةةةةة 
 القرار، ختاذال احملدد  فرت ال غضةةةةون يف األمساء أحد إدراج اقرتاح يُعتمد مل وإذا التوقيت. حبسةةةةاسةةةةي  تتسةةةة 
 األمان  وختطر .الطلة  ال حبة للطلة  املقةدم  الدول  بإخطةار عنهةا، نيةاب  العةام  األمان  أو ،اللجنة  تقوم

 .17:30 السةةةةةةاع  قبل االعرتاض أو التعليق طلبات فيه تلقت الذي نفسةةةةةةه العمل يوم يف اللجن  أعضةةةةةةاء
 هناي  أقصةةةاه موعد يف 17:30 السةةةاع  بعد تلقتها اليت االعرتاض أو التعليق بطلبات اللجن  أعضةةةاء وتبلغ
 معتمدا. القرار يُعترب االعرتاض، عدم فرت  هناي  حبلول اعرتاض أي إبداء عدم حال  ويف التايل. العمل يوم

https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
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 موعد يف 1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم  لتحديث الضروري  اخلطوات مجيع األمان  وتت ذ
 اللجن . قرار بش ن املعني  الدول أو الدول  وختطر التايل، العمل يوم هناي  أقصاه

 تتعلق متاح  معلومات أي على اللجن  يطلعوا ألن الرصةةةد وفريق اللجن  أعضةةةاء يُدعى )م( 
 ألسباب السردي للموجز إضافي  مواد إتاح و  قرارها اختاذ يف اللجن  هبا تستنريل األمساء أحد إدراج بطل 
 القائم . يف اإلدراج

 على القائم  يف اإلدراج طلبات وضةةةةةةةةع جيوز اللجن ، أعضةةةةةةةةاء أحد من طل  على بناء )ن( 
 من املزيةد تطلة  أن للجنة  وجيوز تفصةةةةةةةةةةةةةةةيال. أكثر بشةةةةةةةةةةةةةةةكةل فيهةا النظر أجةل من اللجنة  أعمةال جةدول

 ويف ضروريا. ذلك ترب تاع إذا االقرتاح، صاحب  الدول أو الدول  و/أو الرصد فريق من األساسي  املعلومات
 على كتةةايب  بةةإجراء اتالقرار  اختةةاذ إطةةار يف بتعميمةةه الرئيس يقوم ،اإلدراج طلةة  يف اللجنةة  نظر أعقةةاب
 .7 الفر  من )ل( والفقر  ٤ الفر  من )ب( الفقر  يف الوارد النحو

 من اللجن  أمام للمثول أفغانسةةةةةةةةةةةةتان حلكوم  ممثل دعو  االقتضةةةةةةةةةةةةاء، عند اللجن ، تقرر )س( 
 مبا القائم ، يف والكيانات واملؤسةةةسةةةات واجلماعات األفراد بعض إلدراج املوضةةةوعي  األسةةةس مناقشةةة  أجل
 أفغانستان. حكوم  جان  من إدراج طل  ترفض أو اللجن  تعل ق عندما ذلك يف
 

 القائم  يف جديد  أمساء بإدراج اإلخطار
 القرار مبوج  املفروضةةةةة  اجلزاءات قائم  إىل اسةةةةة  إضةةةةةاف  فيه ت ت الذي نفسةةةةةه اليوم يف ) ( 
 املقدم  الصل  ذات الدول أو الدول  مع وبالتنسيق الرصد فريق من مبساعد  ،العام  األمان  تقوم ،1988

 كذلكو  والدق ، التفصةةةةةةةيل من ممكن قدر ب كرب اإلدراج أسةةةةةةةباب يسةةةةةةةرد موجز بإتاح  ،اإلدراج القرتاحات
 األمان  تقوم السةةةةةةردي، املوجز إىل وباإلضةةةةةةاف  .للجن  الشةةةةةةبكي وقعامل على صةةةةةةل  ذات إضةةةةةةافي  معلومات
 مجيع بنشر ،1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم  إىل اس  أي إضاف  بعد فوري بشكل العام ،

 ترمجات أيضا وتتاح توفرها. حس  ،الشبكي اللجن  موقع على علنا للنشر القابل  الصل  ذات املعلومات
 اإلدراج ألسباب السردي  واملوجزات 1988 القرار مبوج  املفروض  للجزاءات املستوفا  للقائم  رمسي  غري
 للجن . الشبكي املوقع على الباشتو ولغ  الداري  اللغ  إىل القائم  يف

 على جديد  أمساء بإدراج األعضةةةةاء الدول   فيها خترب اليت الرسةةةةال  يف العام  األمان  تورد )ف( 
  القائم . يف اإلدراج ألسباب السردي املوجز 1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم 

 اللجن  تقرر مل ما ،اإلنرتبول إىل عمل، أيام ثالث  غضةةةةةةةةةةةةةةةون يف ،العام  األمان  تطل  )ص( 
 بشةة ن املتحد  ألم او  اإلنرتبول بني  مشةةرتك  خاصةة نشةةر  جمديا، يكون حسةةبما صةةدر،ت أن ذلك، خالف

 القائم . إىل يضاف اس  كل
 تطل  ،1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  إىل اسةةةةةةةةة  أي إضةةةةةةةةةاف  مبجرد )ق( 

 الوطني  االتصةةةةةةةةةةةةةةةال جه  خالل من ،خطيا القرارب أفغانسةةةةةةةةةةةةةةةتان حكوم  تبلغ أن العام  األمان  إىل اللجن 
 الفرد أن يعتقةةد اليت الةدول أو للةةدولة  الةدائمةة  والبعثةة  املتحةةد ، األم  لةدى ألفغةةانسةةةةةةةةةةةةةةةتةةان الةدائمةة  والبعثةة 

 هذه تتوفر  إذا) رعاياها من الفرد أن يعتقد اليت الدول أو الدول  األفراد، حال  ويف ؛هبا موجود الكيان أو
 املعلومات(.
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 يف اإلدراج ألسةةةةةباب السةةةةةردي املوجز من نسةةةةة   اإلخطار اهذ مع العام  األمان  تدرج )ر( 
 املتعلق  اللجن  وإجراءات الصةةةةةةةةةةةةةةةل ، ذات القرارات يف الوارد النحو على ،اإلدراج آلثار اا ووصةةةةةةةةةةةةةةةف القائم ،

 إىل القائم  من األمساء لرفع طلبات تقدمي إمكاني  ذلك يف مبا القائم ، من األمساء رفع طلبات يف لنظربا
 ، (“التنسةةةةةةيق مركز” ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب يلي فيما اإليه )يشةةةةةةار (200٦) 1730 القرار يف احملدد  التنسةةةةةةيق مركز آلي 

 املتاح . االستثناءات وأحكام
 هب ن القائم ، يف األمساء بإدراج اإلخطار هذا تتلقى اليت الدول الرسةةةةةةال  تذكر أن ينبغي )ش( 

 األفراد إخطةةار أجةةل من املمكنةة  التةةدابري كةةافةة   احملليةة ، وممةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةاهتةةا لقوانينهةةا وفقةةا تت ةةذ، أن هلةةا ينبغي
 أو عليه  املفروضةةةة  بالتدابري 1988 القرار مبوج  املفروضةةةة  اجلزاءات قائم  يف حديثا املدرج  والكيانات

 على متاح  تكون القائم  يف اإلدراج ب سةةةةةةةةةةةةةباب تتعلق معلومات وب ي مناسةةةةةةةةةةةةة ، توقيت يف هبا ه تعريف
 أعاله. ذكرها الوارد ل الرسا يف العام  األمان  قدمتها اليت املعلومات كاف ب وكذلك للجن  الشبكي املوقع

 للقوانني وفقا تقدم كي  الدول رسةةةةةةةةةةةةةالتها يف العام  األمان  تدعو ذلك، إىل باإلضةةةةةةةةةةةةةاف  )ت( 
 .اجلزاءات لتنفيذ املت ذ  التدابري بش ن تفاصيل الوطني 

 
 القائمة من الرفع - 8 

 )األفراد الطلبات مقدمي أو األعضاء الدول من املقدم  القائم  من الرفع طلبات يف اللجن  تنظر 
 مبوج  املفروضةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف أمساؤه  املدرج  الكيانات و/أو املؤسةةةةةةةسةةةةةةةات و/أو اجلماعات و/أو
 لإلجراءات وفقا التنسةةةةةةةةةةةةيق، مركز طريق عن أو جنسةةةةةةةةةةةةيته  أو إقامته  دول  طريق عن إما (1988 القرار
 التالي .

 
 القائم : من األمساء رفع لطلبات األعضاء الدول وتقدمي إعداد

 من الكيانات أو املؤسةةةسةةةات أو اجلماعات أو األفراد أمساء رفع طلبات يف اللجن  تبت أ() 
 .(2015) 2255 القرار من 31 الفقر  يف املبين  للمعايري وفقا القائم 

 جه  خالل من أفغانسةةةةةتان حكوم  مع التشةةةةةاور على بقو  األعضةةةةةاء الدول تسةةةةةتحث   ب() 
 من بالرفع املتعلق  طلباهتا بشةةةةةةةةةةةة ن 5 الفر  من )ج( بالفقر  يتصةةةةةةةةةةةةل فيما حددت اليت الوطني  االتصةةةةةةةةةةةةال

 اللجن . إىل تقدميها قبل القائم 
 اقرتاح صةةاحب  الدول أو الدول  مع ثنائي بشةةكل التشةةاور على األعضةةاء الدول عتشةةج   ج() 
 االقتضاء. عند الت سيس، أو اإلقام  أو اجلنسي  دول أو دول  أو القائم ، يف اإلدراج

 الكيانات و/أو املؤسةةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةات و/أو اجلماعات و/أو )األفراد الطلبات ملقدمي ميكن د() 
 من أمسائه  برفع طلبا يقدموا أن (1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  على أمساؤه  املدرج 
 إقامته  دول  طريق عن أو أدناه، )ن( الفقر  يف املبني النحو على التنسةةةةيق مركز إىل مباشةةةةر  سةةةةواء القائم 

 أعاله. )ب( الفقر  يف املبني النحو على جنسيته  أو

https://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 امل صةةةةةةصةةةةةة  املوحد  االسةةةةةةتمار  اسةةةةةةت دام ينبغي القائم ، من بالرفع طل  تقدمي لدى (هة) 
 .(3)للجن  الشبكي املوقع على املتحد  لألم  الرمسي  اللغات جبميع املتاح  ،لذلك

 حكومةة  مع لتنسةةةةةةةةةةةةةةةيقا يف مبةةذولةة  جهود أي القةةائمةة  من الرفع طلةة  يبني أن ينبغي (و) 
 املؤسس  أو اجلماع  أو الفرد أصب  ملاذا يوض  أن وينبغي القائم ، من الرفع بطل  يتعلق فيما أفغانستان

 وميكن .(2015) 2255 القرار من 3 و 2 الفقرتني يف املبين  للمعايري مسةةةةةةةةةةةةةةةتوف غري املعين الكيان أو
 تقدم أن وينبغي االقتضةةةةةةةةةةةةةةةاء. عند أمهيتها، مدى بتوضةةةةةةةةةةةةةةةي  إرفاقها و/أو للطل  داعم  وثائق أي  إحال 

 الطل . إيدا  لدى القائم  من الرفع لطل  الداعم  املعلومات
 املصةةةةةةةاحل ، من املسةةةةةةةتفيدين باألفراد املتعلق  القائم  من الرفع طلبات تشةةةةةةةمل أن ينبغي (ز) 

 الفرد وضع أن يؤكد أفغانستان حكوم  طريق عن للسالم األعلى اجمللس عن صادرا خطابا اإلمكان، قدر
 2255 القرار من 31 بالفقر  عمال باملصةةةةةةةةةةةةةاحل  املتعلق  التوجيهي  للمبادئ ميتثل باملصةةةةةةةةةةةةةاحل  املشةةةةةةةةةةةةةمول

 وجود السةةةةةةةةةةةالم، توطيد برنامج إطار يف املصةةةةةةةةةةةاحل  من املسةةةةةةةةةةةتفيدين األفراد حال يف يؤكد، أو ،(2015)
 عنوان الوثائق تلك تشةةةةةةةةةةمل وأن السةةةةةةةةةةابق؛ الربنامج إطار يف املصةةةةةةةةةةاحل  من اسةةةةةةةةةةتفادهت  تثبت اليت الوثائق

 للفرد. احلالي  االتصال ومعلومات
 مناصةةةةة  سةةةةةابقا تولوا الذين باألفراد املتعلق  القائم  من الرفع طلبات تشةةةةةمل أن ينبغي (ح) 

 النحو على القائم  يف اإلدراج معايري عليه  تسةةةةةةةةةةةةةةةري تعد ومل 2002 عام قبل الطالبان حرك  تنظي  يف
 أفغانسةةةةةةةةةةةةةةةتان حكوم  من خطابا اإلمكان، قدر ،(2015) 2255 القرار من 3 و 2 الفقرتني يف املبني
 وأن أفغانسةةةةةةةةتان، يف واألمن واالسةةةةةةةةتقرار السةةةةةةةةالم هتدد أعمال يف يشةةةةةةةةارك أو فعليا يؤيد ال الفرد أن يؤكد

 للفرد. احلالي  االتصال ومعلومات عنوان أيضا اخلطاب يشمل
 اللجن  إىل مباشر  سواء القائم  من الرفع طل  يقد م أن كنمي املتوفني، لألفراد بالنسب  (ط) 

 تثبت رمسي  بوثائق مشفوعا املتوىف، ترك  من القانوين املستفيد قبل من التنسيق مركز إىل أو الدول ، قبل من
 الفرد حيمل اليت الدول  عن صةةةةةةةةةادر  رمسي  وفا  شةةةةةةةةةهاد  القائم  من الرفع طل  يشةةةةةةةةةمل أن وينبغي .الوفا 

 تتضةةةةةةةمن، أن الرمسي  الوفا  لشةةةةةةةةهاد  وينبغي معني . أخرى دول  أي أو فيها، يقي  كان  اليت أو جنسةةةةةةةةيتها،
 أي  وكذلك وفاته، ومكان وتاريخ ميالده وتاريخ الدائ  املرجعي ورقمه للفرد الكامل االسةةةة  اإلمكان، قدر

 التحقق الطل  لصةةةاح  أو للطل  املقدم  للدول  أيضةةةا وينبغي الوفا . مالبسةةةات عن إضةةةافي  معلومات
 اجلزاءات قائم  على مدرجا ممتلكاته يف له شةةةةةةةةةريك أي أو املتوىف ترك  من قانوين مسةةةةةةةةةتفيد أي كان  إذا مما

 أي ب مساء اإلمكان قدر اللجن  إبالغ وكذلك بذلك، اللجن  وإبالغ ،1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةةةةةةة 
 ويف موجودا. يعد مل كيان  أو متوىف لفرد تعود جتميدها قرار ألغي أصةةةول أي تلقي ميكنه  كيانات  أو أفراد

 يصةةةةةدر رمسي ببالغ القائم  من الرفع يف اللجن  تكتفي جمم د ، أصةةةةةول لألفراد فيها يكون ال اليت احلاالت
 بقرار اإلخالل دون وذلك املعنيني، لألشةةةةةةة اص املايل بالوضةةةةةةةع ويفيد واإلقام  اجلنسةةةةةةةي  دول أو دول  من

 النهائي. اللجن 
 طل  صةةةةةةةاحب  الدول  بني االتصةةةةةةةاالت العام ، األمان  من بدع  اللجن ، رئيس رييسةةةةةةة   (ي) 

 اجلنسةةةةةةةةةةةةةةي  دول أو دول  وكذلك ،القائم  يف اإلدراج اقرتاح صةةةةةةةةةةةةةةةاحب  الدول أو والدول  القائم  من الرفع
 االقتضاء، عند ذلك، يف مبا الطل ، اللجن  رئيس ويعم  .االقتضاء حس  الكيان، ت سيس أو اإلقام  أو

__________ 

 .https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials/procedures_delisting انظر: (3) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 الفقر  يف بيانه الوارد النحو على اخلطي اإلجراء إطار يف الرصةةةةةةةةةةةد، فريق يقدمها اليت اإلضةةةةةةةةةةةافي  املعلومات
 اللجن ، أعضةةةةاء أحد طل  على وبناء أدناه. 8 الفر  من ) ( و )س( والفقرتني أعاله ٤ الفر  من )ب(
 للجن  وجيوز التفصةةةةةةةةةةةةةيل. من مبزيد فيه تنظر لكي اللجن  أعمال جدول على القائم  من الرفع طل  يدرج
 ضةةةةةرور  رأت إن املعني ، الدول أو الدول  من و/أو الرصةةةةةد فريق من إضةةةةةافي  أسةةةةةاسةةةةةي  معلومات تطل  أن

 يف اللجن  نظر وبعد واحد. شةةةةةةةةةةةةةةةهر فرت  خالل بآرائها اإلدالء إىل الدول هذه تدعو أن هلا وجيوز لذلك،
 الفقر  يف بيةةانةةه الوارد النحو على اخلطي اإلجراء إطةةار يف اللجنةة  رئيس يعممةةه القةةائمةة ، من الرفع طلةة 
 أدناه. 8 الفر  من ) ( و )س( والفقرتني أعاله ٤ الفر  من )ب(

 من اللجن  أمام للمثول أفغانسةةةةةةةةةةةةتان حلكوم  ممثل دعو  االقتضةةةةةةةةةةةةاء، عند اللجن ، تقرر )ك( 
 يف مبا القائم ، يف والكيانات واملؤسسات واجلماعات األفراد بعض إلدراج املوضوعي  األسس مناقش  أجل
 أفغانستان. حكوم  جان  من إدراج طل  ترفض أو اللجن  تعل ق عندما ذلك
 

 مركز التنسيقتقدمي الطل  عن طريق   
 يف امسه املدرج الكيان و/أو املؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةة  و/أو اجلماع  و/أو )الفرد الطل  ملقدم ميكن )ل( 
 يقدم أن ميكن املتوىف، للفرد وبالنسب  التنسيق. مركز إىل القائم  من امسه لرفع طلبا يقدم أن أيضا القائم (
 القانوين املسةةةةةةتفيد قبل من التنسةةةةةةيق مركز إىل ،الوفا  تثبت رمسي  بوثائق مشةةةةةةفوعا القائم ، من الرفع طل 
 املتوىف. ترك  من

 رفع طلبات بتوجيه فيها املقيمون أو مواطنوها يقوم أن كقاعد ،  تقرر، أن للدول  ميكن )م( 
 اللجن  رئيس إىل يوج ه إعالن بواسةةةةةةط  ذلك الدول  وتقرر التنسةةةةةةيق. مركز إىل مباشةةةةةةر  القائم  من أمسائه 
 للجن . الشبكي وقعامل على وينشر

 باملهام التنسةةةيق مركز يضةةةطلع التنسةةةيق، مركز إىل طلبه يقدم أن الطل  مقدم اختار إذا )ن( 
 (،2015) 2255 القرار من 33 الفقر  يف اتةةة كيةةةدهةةة املعةةةادو  (200٦) 1730 القرار مرفق يف املبينةةة 
 جدول يف القائم  من االسةةةة  رفع طل  الرئيس يُدرِج وعندئذ الرئيس. إىل القائم  يف اإلدراج طل  وحييل
  اللجن . أعمال

 من االسةةة  رفع طل  بشةةة ن معها التشةةةاور جرى اليت الدول من دول  أي اعرتضةةةت إذا )س( 
 أي عشج  وي الطل . من نس ا هلا ويقدم بذلك اللجن  يبِلغ التنسيق مركز فإن الطل ، ذلك على القائم 
 استعرضت اليت الدول يُطلع أن على القائم ، من االس  رفع طل  تؤيد معلومات حبوزته اللجن ، يف عضو
 .املعلومات تلك على القائم  من االس  رفع طل 

 اسةةةةةتعرضةةةةةت اليت الدول من دول  أي ُتدل مل إذا أشةةةةةهر(، )ثالث  معقول  فرت  مرور بعد ) ( 
 من االس  رفع طل  جتهيز على تعمل أهنا للجن  توض   مل أو تعليق، ب ي القائمةة  مةةن االسةة  رفةةع طل 
 هل  ويقدم بذلك اللجن  أعضةةةةاء مجيع يبلغ التنسةةةةيق مركز فإن إضةةةةافي ، حمدد  زمني  بفرت  وطالبت القائم 
 أن االقرتاح، صةةةةةاحب  الدول أو الدول  مع التشةةةةةاور بعد اللجن ، يف عضةةةةةو ألي وجيوز الطل . من نسةةةةة ا
 الشةة ن. هذا يف بتوضةةي  مشةةفوعاا  اللجن ، رئيس إىل الطل  إحال  طريق عن القائم  من اسةة  برفع يوصةةي
 املس لةةةةةة  هةةةةةةذه ُتدرج لكي القائمةةةةةة  من االس  برفع اللجن  أعضاء من فقط واحد عضو يوصي أن )يكفي
 االس ، برفع اللجن  أعضاء من عضو أي يوص ومل واحد شهر انقضى وإذا (.اللجن  أعمال جةةةةةةدول فةةةةةةي
 .بذلك التنسيق مركز اللجن  رئيس ويُبِلغ مرفوضا الطل  يُعترب
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 لغرض اللجن  إىل األعضةةةةةةاء الدول من يتلقاها اليت البالغات مجيع التنسةةةةةةيق مركز حييل )ف( 
  .الِعل 

 من امسه رفع طل  بقبول القاضةةةةةةةةةةةةةةةي اللجن  بقرار الطل  مقدم التنسةةةةةةةةةةةةةةةيق مركز يبلغ )ص( 
 الطل  مقدم اسةةةةةةةة  وبقاء اللجن  داخل القائم  من االسةةةةةةةة  رفع طل  يف النظر عملي  بانتهاء أو القائم ؛
  .1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم  يف مدرجا

 
 نظر اللجن  يف طلبات الرفع من القائم   

 الةدول  آلراء الواجة  االعتبةةار القةةائمةة ، من الرفع طلبةةات يف نظرهةا لةدى اللجنةة ، تويل (ق) 
 الت سيس. أو اجلنسي  أو اإلقام  دول أو ودول  اإلدراج اقرتاح صاحب  الدول أو

 شةةةةةةةط  لطلبات الواجب  املراعا  القائم ، من الرفع طلبات يف نظرها لدى اللجن ، تويل (ر) 
 واليت الدويل، واجملتمع أفغانسةةةةةتان حكوم  بني عليها املتفق املصةةةةةاحل  شةةةةةروط يسةةةةةتوفون الذين األفراد أمساء

 أي أو القاعد ، تنظي  يشةةةةمل مبا الدولي ، اإلرهابي  بالتنظيمات صةةةةل  أي وجود وعدم العنف نبذ تشةةةةمل
 املرأ  حقوق ذلك يف مبا األفغاين، الدسةةةةةةةةةةةةةةةتور واحرتام عنه، متفرع  أو منشةةةةةةةةةةةةةةةق  أو مرتبط  مجاع  أو خلي 

 لألقليات. املنتمني واألش اص
 ميكن كاملة ،  عمةل أيام عشةةةةةةةةةةةةةةةر  فرت  خالل القةائمة  من الرفع طلبةات يف اللجنة  تبةت (ش) 
 تقدير حسةةة  االسةةةتثنائي ، الظروف ويف األعضةةةاء الدول إحدى طل  على بناء االقتضةةةاء، عند تقصةةةريها
 حةةامسةا، الوقةةت عةةامةةل فيهةةا يكون واليت الطةةارئةة  احلةةاالت يف القةةائمةة  من الرفع عمليةةات أجةةل من الرئيس،
 نفسةةةه العمل يوم يف اللجن  أعضةةةاء العام  األمان  وتبلغ بذلك. مسةةةبقا اللجن  أعضةةةاء إبالغ عق  وذلك
 التعليق بطلبات اللجن  أعضةةةةاء وتبلغ .17:30 السةةةةاع  قبل االعرتاض أو التعليق طلبات فيه تلقت الذي
 اعرتاض أي تلقي عةدم حةالة  ويف التةايل. العمةل يوم يف 17:30 السةةةةةةةةةةةةةةةةاعة  بعةد تلقتهةا اليت االعرتاض أو

 لتحديث الضةةةةةةةةةةةةةةةروري  اخلطوات مجيع األمان  وتت ذ دا.معتم القرار يُعترب االعرتاض، عدم فرت  هناي  حبلول
 الدول  وختطر التايل، العمل يوم هناي  أقصةةةةةةةةةةةةةةاه موعد يف 1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم 
  اللجن . قرار بش ن املعني  الدول أو

 القائم . من الرفع طلبات على اعرتاضةةةةةةةةةةةه  مربرات يقدموا أن اللجن  ب عضةةةةةةةةةةةاء يُهاب (ت) 
 اعرتاضةه  مربرات تقدمي القائم  من الرفع طلبات على يعرتضةون الذين أعضةائها إىل اللجن  رئيس ويطل 
 عن الطلةة ، مقةةدم اللجنةة  تبلِّغ القةةائمةة ، من بةةالرفع طلةة  رفض اللجنةة  قررت وإذا الطلبةةات. تلةةك على
 من ‘5’ الفقر  يف املبين  ني املع لإلجراءات تبعا بقرارها املعني ، الدول أو الدول  أو التنسةةةةةةةةةةةةةةةيق مركز طريق
 أدناه. 8 الفر 

 
 بنتيج  طل  رفع االس  من القائم  خطاراإل  

 من اسةةةةةةة  بشةةةةةةةط  قرار إىل اللجن  توصةةةةةةةل فور أفغانسةةةةةةةتان حكوم  اللجن  رئيس يبلغ (ث) 
 اجلزاءات قائم  من اس  بشط  قرارا اللجن  اختذت ومىت .1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم 

 جه  طريق عن أفغانسةةةةةةتان حكوم  إىل: كتابيا  القرار العام  األمان  تبلغ ،1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةة 
 اليت الدول أو للدول  الدائم  والبعث  املتحد ؛ األم  لدى ألفغانسةةةةةةةةةةةةةةتان الدائم  والبعث  الوطني  االتصةةةةةةةةةةةةةةال
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 أن يعتقةةةد اليت الةةةدول أو الةةةدولةةة  إىل تبلغةةةه األفراد، حةةةال ويف فيهةةةا؛ موجود الكيةةةان أو الفرد أن يعتقةةةد
 املعلومات(. هذه توافرت ما )إذا رعاياها من الش ص
 عمال ملزم  ب هنا القائم  من أمساء برفع إخطارا تتلقى اليت الدول اخلطي  الرسةةةةائل ُتذكِّر (خ) 
 الوقت يف للقيام احمللي ، وممارسةةةةةةةةةةةةاهتا لقوانينها وفقا تدابري، باختاذ (2015) 2255 القرار من 38 بالفقر 
 القائم . من امسه رفع بقرار املعين الكيان أو الفرد إبالغ أو بإخطار املناس 

  اصةةةةةةةةةةاخل النشةةةةةةةةةةةر  بإلغاء اإلنرتبول إىل طلبا أيضةةةةةةةةةةةا الوقت نفس يف العام  األمان  توجه (ذ) 
 اخلاص. اإلخطار فيه ألغي الذي الوقت وت كيد املعين، االس  بش ن املتحد  واألم  اإلنرتبول بني  شرتكامل

 العام  األمان  تبلغ األعضاء، الدول إحدى من املقدم القائم  من الرفع طل  رُفض إذا (ض) 
 ألفغانسةةةةتان الدائم  والبعث  الوطني  االتصةةةةال جه  طريق عن أفغانسةةةةتان حكوم  إىل كتابيا  املعلومات هذه
 أن يعتقد اليت الدول أو للدول  الدائم  والبعث  للطل ، املقدم  للدول  الدائم  والبعث  املتحد ، األم  لدى
 من الشةةةةةةةةةةةةةةة ص أن يعتقد اليت الدول أو الدول  إىل تبلغه األفراد، حال ويف فيها، موجود الكيان أو الفرد

 طل  على يعرتضةةةةةةةون الذين أعضةةةةةةةائها إىل اللجن  رئيس ويطل  املعلومات(. هذه توافرت ما )إذا رعاياها
 الطل . ذلك على لالعرتاض مربراهت  تقدمي القائم  من الرفع

 ذلك، توافر وحيثما القائم ، يف مدرجا االسة  على اإلبقاء اللجن  قرار اخلطاب يشةمل (أأ) 
 فضال اللجن ، قرار بش ن للنشر قابل  معلومات وأي القائم ، يف اإلدراج ألسباب مستكمال سرديا موجزا
 أعاله. 7 الفر  من )ق( الفقر  يف بياهنا ورد اليت الصل  ذات املعلومات سائر عن

 عليها ب ن القائم  يف اإلدراج باسةةةةةةةةةتمرار اإلخطار هذا تتلقى اليت الدول اخلطاب يُذكِّر (ب ب) 
 الفرد إبالغ أو بإخطار املناسةةةةةةةةةةةةةةة  الوقت يف للقيام احمللي ، وممارسةةةةةةةةةةةةةةةاهتا لقوانينها وفقا تدابري، تت ذ أن
 األمان  أرسةةةةةةةلتها اليت املعلومات مجيع من نسةةةةةةةخ وتقدمي القائم ، يف امسه إدراج باسةةةةةةةتمرار املعين الكيان أو

 الذكر. السالف اخلطاب يف العام 
 

 املتابع  املتعلق  برفع االس  من القائم   
 فردا أن إىل تشةةةري لديها معلومات ب ي اللجن  تبلغ أن كاف   األعضةةةاء الدول إىل يُطل  (ج ج) 

 مبوج  القائم  يف إدراجه يف يُنظر أن ينبغي القائم  من أمساؤه  رُفعت ممن كيانا  أو مؤسس  أو مجاع  أو
 .(2015) 2255 القرار من 3 و 2 تنيالفقر 

 املزعوم األفراد وضةةةةةةع عن سةةةةةةنوي بتقرير اللجن  توايف أن أفغانسةةةةةةتان حكوم  إىل يُطل  (د د) 
 السابق . التقوميي  السن  يف القائم  من أمساءه  اللجن  رفعت والذين املصاحل  عملي  من استفادهت 
 قد القائم  من مرفوعا كيانا  أو فردا أن على تدل معلومات أي يف بالنظر اللجن  لتعج   (هة هة) 

 يف االخنراط ذلك يف مبا ،(2015) 2255 القرار من 3 و 2 تنيالفقر  يف املبين  األنشةةةةط  ممارسةةةة  إىل عاد
 .(2015) 2255 القرار من 31 الفقر  يف املبين  املصاحل  شروط مع تتناىف أعمال

 االقتضةةةةةةةةةاء، عند طل ، تقدمي أخرى عضةةةةةةةةةو دول  أي أو أفغانسةةةةةةةةةتان حكوم  إىل يُطل  (و و) 
 .1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم  يف املعين الفرد اس  إدراج بإعاد 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 1988 القرار بموجب المفروضة الجزاءات قائمة في الحالية المعلومات استكمال - 9 

 معلومات أي يف بالنظر التالي ، لإلجراءات وفقا االسةةةةةةةةةةةةةةتعجال، وجه على اللجن  تقوم )أ( 
 إىل املسةةةةاعد  لتقدمي املتحد  األم  بعث  أو الدولي ، أو اإلقليمي  املنظمات أو األعضةةةةاء، الدول هبا توافيها

 واملؤسةةةةةسةةةةات والكيانات اجلماعات هوي  عن اإلضةةةةةافي  املعلومات سةةةةةيما ال الرصةةةةةد، فريق أو أفغانسةةةةةتان،
 ذلك يف مبا الداعم ، بالوثائق املشةةةةةةةةةةةةةةةفوع  املعلومات من ذلك وغري القائم  يف أمساؤه  املدرج  واألفراد
 وعن القائم ، يف أمساؤه  املدرج  واألفراد واملؤسسات للجماعات العملي الوضع عن املستكمل  البيانات
 وكذلك اهلام ، الوقائع من ذلك وغري وفاهت  أو حبسةةةةةةةةةةةةةةةه  أو القائم  يف أمساؤه  املدرج  األفراد حتركات

 شة هنا من اليت املعلومات وبتحديد املعلومات، هذه توافرت مىت صةل ، ذات قضةائي  وإجراءات أحكام أي
 .1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم  يف احلالي  املعلومات حتسني

 املدرج  األفرادب املتعلق  البيومرتي  البيانات تقدمي على األعضةةةةةةةةاء الدول اللجن  تشةةةةةةةةجع )ب( 
 عرب البيانات هذه تقدمي وميكن البيانات. هذه هلا تتوافر حاملا الوطني  لتشةةةةةةةةةريعاهتا وفقا القائم  يف أمساؤه 
 بني املشةةةةةةةةرتك  اخلاصةةةةةةةة  النشةةةةةةةةرات يف دراجهاإل العام  األمان  يف هل  املرخص املوظفني إىل اإلنرتبول قنوات

 اللجن . إىل األعضاء الدول مباشر  تقدمها أن ميكن أو املتحد ، واألم  اإلنرتبول
 املنظمةات أو األعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء، الةدول هبةا توافيهةا إضةةةةةةةةةةةةةةةةافية  معلومةات أي يف اللجنة  تنظر )ج( 
 الكيانات عن الرصد، فريق أو أفغانستان، إىل املساعد  لتقدمي املتحد  األم  بعث  أو الدولي ، أو اإلقليمي 

 اللجن ، طل  على بناء الرصةةةةةةةةةةةةةةةد، فريق أو اللجن  تقوم أن وجيوز القائم . يف أمساؤه  املدرج  األفراد أو
 املعلومات أمهي  بشةةةةةةةةةةة ن معها والتشةةةةةةةةةةةاور باإلدراج، األصةةةةةةةةةةةلي االقرتاح صةةةةةةةةةةةاحب  الدول أو الدول  مب اطب 
 الدولي  أو اإلقليمي  املنظمات أو األعضةةةاء الدول بتشةةةجيع أيضةةةا اللجن  تقوم أن وجيوز املقدم . اإلضةةةافي 

 باإلدراج. األصةةلي االقرتاح صةةاحب  الدول أو الدول  مع التشةةاور على اإلضةةافي  املعلومات هبذه توافيها اليت
 االتصاالت إقام  يف باملساعد  باإلدراج، األصلي االقرتاح صاحب  الدول  مبوافق  رهنا العام ، األمان  وتقوم

 املناسب .

 من اللجن  من إليه ترد معلومات أي باسةةةةةةةةةتعراض االقتضةةةةةةةةةاء، عند الرصةةةةةةةةةد، فريق يقوم )د( 
 مصةةةادر، من له يتاح ما مجيع باسةةةت دام الرصةةةد فريق يقوم الصةةةدد، هذا ويف ت كيدها. أو إيضةةةاحها أجل
 األصةةةةةةةةةةلي االقرتاح صةةةةةةةةةةاحب  الدول أو الدول  من املقدم  املصةةةةةةةةةةادر خبالف األخرى املصةةةةةةةةةةادر ذلك يف مبا

 باإلدراج.

 إمكاني  بش ن برأيه، أسابيع أربع  غضون يف اللجن  بإبالغ ذلك بعد الرصد فريق يقوم )هة( 
ى كان  إذا مبا أو ،1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف املعلومات هذه إدراج  بتقدمي يوصةةةةةةةةةة 
 مبوج  املفروضةةةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف الوارد  املعلومات إدراج إمكاني  من للت كد اإليضةةةةةةةةةةةاحات من مزيد
 عليها احلصةةةةةةةول وطريق  اإليضةةةةةةةاحات تلك على احلصةةةةةةةول ينبغي كان  إذا ما اللجن  وتقرِّر .1988 القرار
 الرصد. فريق خبرب  أيضا الش ن هذا يف تستعني أن هلا وجيوز

 املدرج  واألفراد الكيانات بش ن معلومات ب ي اللجن  يوايف أن أيضا الرصد لفريق جيوز )و( 
 املتحد ، األم  وكاالت مبسةةةةاعد  أو رمسي ، علني  مصةةةةادر من عليها حصةةةةل قد يكون القائم  يف أمساؤه 

 احلاالت هذه يف الرصةةةةةةةةد فريق ويقوم مبوافقتها. أفغانسةةةةةةةةتان، إىل املسةةةةةةةةاعد  لتقدمي املتحد  األم  بعث  مثل
 فيها. تنظر لكي اللجن  إىل تقدميها عند جديد  معلوم  كل  مصدر بتحديد
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 املفروضةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف إضةةةةةةةةةةافي  معلومات إدراج قرار اختاذها لدى اللجن ، تقوم )ز( 
 بةةاملعلومةةات وافتهةةا اليت الةةدوليةة  أو اإلقليميةة  املنظمةة  أو العضةةةةةةةةةةةةةةةو الةةدولةة  بةةإبالغ ،1988 القرار مبوجةة 

  اإلضافي .

 تدرج ومل اللجن  إىل قدمت صةةةل  ذات إضةةةافي  معلومات أي بت زين الرصةةةد فريق يقوم )ح( 
 يف القائم ، يف اإلدراج ألسةةةةةةةةباب السةةةةةةةةردي املوجز أو 1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف

 اللجن  وتقوم خيصةةةةةةةةه. فيما كل  واليتيهما، تنفيذ يف الرصةةةةةةةةد وفريق اللجن  تسةةةةةةةةت دمها حىت بيانات قاعد 
 املفروضةةة  اجلزاءات قائم  يف أمساؤه  مدرج  مقيمون أو رعايا أو كيانات  هلا اليت األعضةةةاء الدول بإطال 
 أن بشةةةةةةةةةةةةةرط الدول، هذه طل  على بناء اإلضةةةةةةةةةةةةةافي ، املعلومات هذه من أي على 1988 القرار مبوج 
 تدعو أن وجيوز نشةةةةةرها. على وافق قد املعلومات مقدم يكون أو العلين للنشةةةةةر قابل  املعلومات هذه تكون
 الدول أو الدول  إىل الصةةةل  ذات اإلضةةةافي  املعلومات هذه نقل يف املسةةةاعد  إىل الرصةةةد فريق أيضةةةا اللجن 
 أطراف إىل املعلومات هذه إتاح  حد ، على حال  كل  أساس على تقرِّر، أن للجن  وجيوز الطل . صاحب 
 املعلومات. قدمت اليت اجله  من مسبق  موافق  على احلصول بعد أخرى،

 أسةةاس على اللجن ، إىل الرصةةد فريق يقدم (،2015) 2255 القرار من ٤1 بالفقر  عمال )ط( 
 بني املشةةرتك  اخلاصةة  النشةةرات يف الوارد  للمعلومات الراهن  احلال  عن عام  حمل  االقتضةةاء، وحسةة  دوري

 األعضةةةةةةةةةاء الدول بإبالغ ذلك بعد اللجن  وتقوم البيومرتي . البيانات ذلك يف مبا املتحد ، واألم  اإلنرتبول
 األخري. االستعراض منذ استكماهلا مت اليت اخلاص  بالنشرات

 
 القائمة في اإلدراج ألسباب السردية الموجزات - 10 

 ،1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف املدرج  األمساء جبميع يتعلق فيما )أ( 
 اإلدراج، اقرتاح صةةةةةةةةاحب  الدول أو الدول  مع وبالتنسةةةةةةةةيق الرصةةةةةةةةد فريق مبسةةةةةةةةاعد  باسةةةةةةةةتمرار، اللجن  تتي 

 الشبكي. موقعها يف القائم  يف اإلدراج ألسباب السردي  املوجزات على االطال 

 الدول  مع بالتنسةةةةةةيق فورا، الرصةةةةةةد فريق يقوم القائم ، يف جديد اسةةةةةة  إدراج اقرتاح عند )ب( 
ناظر، اإلدراج طل  مع يوز  سردي موجز مشرو  بإعداد اإلدراج، اقرتاح صاحب  املعني  الدول أو

ُ
 لكي امل

 أضةةةةةةيف الذي نفسةةةةةةه اليوم يف للجن  الشةةةةةةبكي املوقع يف املوجز هذا على االطال  ويتاح اللجن . فيه تنظر
 .1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم  إىل االس  فيه

 الدول أو الدول  تقدمها اليت املعلومات إىل السةةردي  املوجزات مشةةاريع تسةةتند أن ينبغي )ج( 
 اإلدراج واسةةةةةةةةةتمار  احلال ، بيان ذلك يف مبا الرصةةةةةةةةةد، فريق أو اللجن  أعضةةةةةةةةةاء أو اإلدراج، اقرتاح صةةةةةةةةةاحب 
 االطال  ميكن صةةةةةةةةةل  ذات أخرى معلومات أي أو اللجن ، إىل تقد م أخرى رمسي  معلومات وأي املوحد ،
 رمسي . علني  مصادر يف عليها

 اليت األسةةةةةةس أو واألسةةةةةةاس اإلدراج؛ تاريخ يلي: ما السةةةةةةردي املوجز يتضةةةةةةمن أن ينبغي )د( 
 تثبت اليت احملدد  املعلومات أي األمن، جملس اختذها اليت الصةةةةةةةةةةةل  ذات للقرارات وفقا اإلدراج عليها انبىن
 قام مبا املتعلق  واملعلومات الصل ؛ ذات القرارات يف املبين  اإلدراج معايري يستويف ما كيانا  أو ما ش صا أن
 واالسةةةةةةةةتقرار للسةةةةةةةةالم هتديدا تشةةةةةةةةكل أنشةةةةةةةةط  أو أفعال من الطالبان حبرك  املرتبط املذكور الفرد/الكيان به

 الدائم  املرجعي  واألرقام واألمساء ؛(2015) 2255 القرار من 3 و 2 للفقرتني وفقا أفغانستان يف واألمن
 يف املدرج بالطرف املرتبط  1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف املدرج  األخرى للجهات
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 األحكةةام قبيةةل من بعةةده أو اإلدراج تةةاريخ يف متوافر  تكون صةةةةةةةةةةةةةةةلةة  ذات أخرى معلومةةات وأي القةةائمةة ؛
 أو اإلدراج اقرتاح صةةةةةةةةةةاحب  الدول أو الدول  تقدمه الذي النحو على الصةةةةةةةةةةل  ذات القضةةةةةةةةةةائي  واإلجراءات

 املوقع يف األوىل للمر  لالطال  السةةةةةردي املوجز إتاح  تواريخ أو وتاريخ املعني ؛ األعضةةةةةاء الدول من غريها
 استكماله. أو استعراضه وتاريخ للجن  الشبكي

 حبذف العام  األمان  تقوم القائم ، من اسةةةةةةةةةةةة  رفع طل  على املوافق  اللجن  قررت إذا )هة( 
ناظر السردي املوجز

ُ
 اللجن  قررت وإذا التايل. العمل يوم هناي  أقصاه موعد يف للجن  الشبكي املوقع من امل

 فيه تنظر لكي مستكمل سردي موجز مشرو  بإعداد الرصد فريق يقوم القائم ، من اس  رفع طل  رفض
 للنشةةةةةةةةةةةر قابل  صةةةةةةةةةةةل  ذات جديد  معلومات أي وكذلك الرفع طل  رفض اللجن  قرار تاريخ يبني اللجن ،
 اللجن . نظر خالل تقدميها جرى العلين

 ،(2015) 2255 القرار من 39 بالفقر  عمال القائم  يف مدرج اسةةةة  اسةةةةتعراض عند )و( 
ناظر. السةةةةةردي املوجز باسةةةةةتعراض أيضةةةةةا اللجن  تقوم

ُ
 الرصةةةةةد فريق يقوم االسةةةةةتعراض، من االنتهاء وعند امل

 اللجن  أجرته الذي االستعراض تاريخ يبنيِّ  ،اللجن  فيه تنظر لكي سردي، ملوجز مستكمل مشرو  بإعداد
  اللجن . نظر خالل تقدميها جرى العلين للنشر قابل  صل  ذات جديد  معلومات أي وكذلك

 أسةةةةاس على السةةةةةردي  املوجزات اسةةةةةتكمال يف بالنظر وقت أي يف اللجن  تقوم أن جيوز )ز( 
 أحكام أي عن ترد معلومات أي وكذلك إضةةةةافات، أو تغيريات من يقرتح وما معلومات، من يسةةةةتجد ما
 املنظمات أو األعضةةةةةاء الدول أو الرصةةةةةد فريق أو اللجن  أعضةةةةةاء يقدِّمها صةةةةةل  ذات قضةةةةةائي  إجراءات أو

 املعني . الدولي 
 

 1988 القرار بموجب المفروضة الجزاءات قائمة استعراض - 11 

 اللجن ، جتري ،(2015) 2255 القرار من 39 الفقر  يف عليةه منصةةةةةةةةةةةةةةةوص هو كمةا )أ( 
 املفروضةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف مدرج اسةةةةةةة  لكل دوريا اسةةةةةةةتعراضةةةةةةةا العام ، واألمان  الرصةةةةةةةد فريق من بدع 

 .1988 القرار مبوج 

 اسةةةةةةةةتعراضةةةةةةةةات العام ، واألمان  الرصةةةةةةةةد فريق من وبدع  االقتضةةةةةةةةاء، عند اللجن  جتري )ب( 
 أدناه. املبني   النحو على مت صص 

 صةةةةةاحب  الدول مع بالتشةةةةةاور تعد قائم  شةةةةةهرا عشةةةةةر اثين كل  للجن  الرصةةةةةد فريق يقدم )ج( 
 وكذلك أفغانسةةةةةةتان، حكوم  سةةةةةةيما ال اإلقام ، ودول االقرتاح، تقدمي يف املشةةةةةةارك  والدول اإلدراج، اقرتاح
 تشمل:و  ،(٤)أخرى معني  دول أي عن فضال معروف ، كانت  إذا الت سيس، أو املوقع أو اجلنسي  دول

 تعترب الذين 1988 القرار مبوج  املفروضةةةةة  اجلزاءات قائم  يف أمساؤه  املدرج  األفراد ‘1’ 
 على الصل  ذات بالوثائق مشفوع  مصاحل ، بعملي  مشمولون أهن  ستانأفغان حكوم 
  ؛(2015) 2255 القرار من )أ( 3٤ الفقر  يف املبني النحو

__________ 

 اليت السةةةةةةةفن أو رعاياها يكون قد اليت أو هجمات فيها شةةةةةةةنوا قد الكيانات أو األفراد يكون اليت الدول ملثال،ا سةةةةةةةبيل على (٤) 
 السةةةةةةةةردي  املوجزات أو القائم  قيودات يف احملدد النحو على هدفوا،اسةةةةةةةةتُ  قد الدبلوماسةةةةةةةةي  مرافقها أو طائراهتا أو علمها ترفع

 القائم . يف اإلدراج ألسباب
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 1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف أمساؤه  املدرج  والكيانات األفراد ‘2’ 
 املفروضةةة  التدابري تنفيذ فعالي  لكفال  الالزم  هويته  حتديد عناصةةةر هب  اخلاصةةة  القيودات تتضةةةمن ال نمم

  عليه ؛
 أبلغ الذين 1988 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف أمساؤه  املدرج  األفراد ‘3’ 
 (2015) 2255 القرار من )ج( 3٤ الفقر  يف املبين  الصةةةةةةةةةةل  ذات املعلومات بتقيي  مشةةةةةةةةةةفوع  بوفاهت ،

 مقدوره  يف يكون كيانات  أو أفراد أي وأمساء وجودها ومكان اجملمد  األصول وضع اإلمكان، حدود ويف
  عنها؛ التجميد رفع بعد األصول هذه من أيا يتلقوا أن

 ؛موجود  تعد مل أهنا يؤكد أو يفيد ما بش هنا يرد اليت  ائمالق يف املدرج  الكيانات ‘٤’ 
 ال األمساء هذه إدراج كان  إذا فيما املتاح ، املعلومات مجيع إىل اسةةةةةةةةةةةتنادا اللجن ، تنظر )د( 

  مناسبا. يعد مل ذلك أن قررت إذا املدرج  األمساء وحتذف مناسبا يزال
 املدر ج  األمساء مجيع االسةةةةةةةةةتعراض، أجل من الرئيس، إىل الرصةةةةةةةةةد فريق حييل أن ينبغي )هة( 

 اللجن  قدمتها اليت الطلبات على خطيا بالرد سةةةةةةةةنوات، ثالث مرور بعد املعني ، الدول من أي تق  مل اليت
 جيوز الصةةدد، هذا ويف .(2015) 2255 القرار من ٤7 بالفقر  عمال وذلك بشةة هنا، مبعلومات لتزويدها
 باإلجراءات ناوره االقتضاء حس  القائم ، من لرفعها أمساء يقدم أن تلك، بصفته يتصرف وهو لرئيسها،
 القرارات. اختاذ يف اللجن  تتبعها اليت االعتيادي 
 القائم  من األمساء رفع طلبات تقدمي دون الفر  هذا يف املبين  االسةةةةتعراضةةةةات حتول ال )و( 

 .التوجيهي  املبادئ هذه من 8 الفر  يف الوارد  الصل  ذات لإلجراءات وفقا ،وقت أي يف
 

 األصول تجميد من االستثناءات - 12 

 مجيع ُتشةةةةةةج ع ،(2015) 2255 القرار من 17 الفقر  يف عليه املنصةةةةةةوص النحو على )أ( 
 1٤52 القرار من 2 و 1 الفقرتني يف عليها املنصةةةةةةةةةةوص األحكام من االسةةةةةةةةةةتفاد  على األعضةةةةةةةةةةاء الدول

 يتعلق فيما املطبق  باالسةةةةةةةةةةةةةةةتثناءات املتعلق (200٦) 1735 القرار مبوج  املعدل  بصةةةةةةةةةةةةةةةيغته ،(2002)
 .(2015) 2255 القرار من )أ( 1 الفقر  يف عليها املنصوص بالتدابري

 جتميد تدابري من االسةةةةةةةتثناء طل  اسةةةةةةةتمار  اسةةةةةةةت دام على األعضةةةةةةةاء الدول تشةةةةةةةج ع )ب( 
 .(5)للجن  الشبكي املوقع يف  الوارد األصول

 االقتضةةةةةةةةةةاء، عند اإلذن، باعتزامها األعضةةةةةةةةةةاء الدول من خطي  إخطارات اللجن  تتلقى )ج( 
 المصرررررررررروفات لتغطي  األخرى االقتصةةةةةةةةةةةادي  املوارد أو املالي  األصةةةةةةةةةةةول أو اجملمد  األموال إىل بالوصةةةةةةةةةةةول
 من اللجن ، وتقر .(2015) 2255 القرار من )أ( 18 الفقر  يف عليه املنصةةةوص النحو على ،األسرراسررية

 العمل أيام فرت  خالل بالرفض قرارا اللجن  اختاذ عدم حال  ويف اإلخطار. بتلقي فورا العام ، األمان  خالل
 اللجن  وتقوم بذلك. اإلخطار صةةةةةاحب  الدول  بإبالغ رئيسةةةةةها، خالل من اللجن ، تقوم املشةةةةةرتط ، الثالث 
ذ قد كان  إذا مبا اإلخطار صاحب  العضو الدول  بإبالغ أيضا  اإلخطار. بش ن بالرفض قرار اختخ

__________ 

 _assets_1988https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/template_for_ انةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر (5) 

_e.pdf-freeze_exemption_requests_. 
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 وتوافق ،االسررررررررتثنائية المصررررررررروفات بتغطي  األعضةةةةةةةةةةةاء الدول طلبات يف اللجن  تنظر )د( 
 الفقر  يف عليه املنصةةةةةوص النحو على املشةةةةةرتط  اخلمسةةةةة  العمل أيام فرت  خالل مناسةةةةةب ، كانت  إذا عليها،
 عمال اللجن  إىل طلبات تقدمي لدى األعضةةةةةةةةةةاء الدول وتشةةةةةةةةةةجع .(2015) 2255 القرار من )ب( 18

 تلك اسةةةةةةةةةةةةةةةت دام عن املناسةةةةةةةةةةةةةةة  الوقت يف تبلغ أن على ،(2015) 2255 القرار من )ب( 18 بالفقر 
 هتديدات تشةةةةةةةةةةكل أن شةةةةةةةةةة هنا من اليت األخرى األعمال أو اإلرهاب متويل يف السةةةةةةةةةةت دامها منعا األموال
 أفغانستان. يف واألمن واالستقرار للسالم

 يف االسةةتثناء وطلبات األسةةاسةةي  املصةةروفات باسةةتثناءات اإلخطارات تتضةةمن أن ينبغي )هة( 
 التالي : وماتاملعل االقتضاء، حس  االستثنائي ، املصروفات إطار

 وعنوانه( )امسه املتلقي ‘1’ 

 1988 القرار مبوج  املفروض  اجلزاءات قائم  يف للمتلقي الدائ  املرجعي الرق  ‘2’ 

 احلساب( ورق  املصرف وعنوان )اس  باملتلقي اخلاص  املصرفي  املعلومات ‘3’ 

 املصروفات: حتديد وتربير املدفو  املبلغ من الغرض ‘٤’ 
 2255 القرار من )أ( 18 بالفقرة عمال األسررراسرررية المصرررروفات اسرررتثناء كان  إذا  

(2015): 

 :ذلك يف مبا األساسي ، للمصروفات حتديد - 
 واألدوية  العقةةاري، الرهن أو واإلجيةةار الغةةذائيةة ، املواد مقةةابةةل تةةدفع اليت املبةةالغ - 

 ؛العام  املنافع ورسوم الت مني، وأقساط والضرائ ، الطيب، والعالج

 املتكبد  املصةةةةةةةةةةةةةةةروفات وسةةةةةةةةةةةةةةةداد معقول  مهني  أتعاب نظري تدفع اليت املبالغ - 
  ؛قانوني  خدمات بتقدمي يتصل فيما

 اجملمد  لألموال العاديني والصيان  باحلفظ املتعلق  اخلدمات رسوم أو األتعاب - 
 األخرى. االقتصادي  املوارد أو املالي  األصول أو

 من )ب( 18 بالفقرة عمال االسرررتثنائية المصرررروفات إطار في سرررتثناءاال كان  إذاو   
 :(2015) 2255 القرار

 املصةةةةةةةةةةةةروفات غري مصةةةةةةةةةةةةروفات هي اليت ،االسةةةةةةةةةةةةتثنائي  لمصةةةةةةةةةةةةروفاتل حتديد - 
 ذلك: يف مبا األساسي ،

 لإلعفاء عليه موافق طل  مبوج  يت  الذي السةةةةةةةةةةةةةةفر لتمويل الالزم  األموال - 
 السفر، حظر من

 القسط مبلغ ‘5’ 

 األقساط عدد ‘٦’ 

 السداد بدء تاريخ ‘7’ 

 احلساب من املباشر اخلص  أو املصريف التحويل ‘8’ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 الفوائد ‘9’ 

 عنها اإلفراج جيري اليت احملدد  األموال ‘10’ 

 أخرى معلومات ‘11’ 

 ،(2015) 2255 القرار من 8 والفقر  (2002) 1٤52 القرار من 2 بالفقر  عمال )و( 
 يلي: ما األصول لتجميد اخلاضع  احلسابات إىل يضاف ب ن الدول ت ذن أن جيوز

  أو ؛احلسابات لتلك املستحق  األخرى العوائد أو الفوائد ‘1’ 
 التاريخ قبل الناشةةةةةةةةةئ  االلتزامات أو االتفاقات أو العقود مبوج  املسةةةةةةةةةتحق  املدفوعات ‘2’ 

 أو األصول؛ لتجميد خاضع  احلسابات تلك فيةةةه أصبحت الةةةةذي
 مؤسةةةةسةةةةات أو مجاعات أو أفراد من القائم  يف أمساؤه  املدرج  لصةةةةاح مدفوعات أي ‘3’ 

 لتجميد خاضع  األخرى واملدفوعات والعوائد الفوائد هذه تظل أن شريط  كيانات،  أو
 األصول.

 تلقي التنسةةةةةيق ملركز جيوز (،2015) 2255 القرار من )أ( 22 و 17 بالفقرتني عمال )ز( 
 األفراد من املقةةدمةة  (2015) 2255 القرار من )أ( 1 الفقر  يف املبينةة  التةةدابري من االسةةةةةةةةةةةةةةةتثنةةاء طلبةةات

 طريق عن أو عنه  نياب  املقدم  أو القائم ، يف أمساؤه  املدرج  الكيانات أو املؤسةسةات أو اجلماعات أو
 طل  يف اللجنة  تنظر أن وقبةل اللجنة . فيهةا لتنظر تركةاهت ، يف احلقوق أصةةةةةةةةةةةةةةةحةاب أو القةانونيني ممثليه 
 االقتضةةةاء، عند التنسةةةيق، ملركز وجيوز اإلقام . دول  إىل الطل  تقدمي جي  التنسةةةيق، مركز طريق عن مقدم
 دول  إىل قدم قد الطل  ب ن التنسةةةيق مركز ت كيد وعند السةةةياق. هذا يف اإلقام  دول إىل طلبات حييل أن

 اإلقام  دول مع بالتشةةةةةةاور الطلبات تلك يف اللجن  وتنظر فيه. للبت اللجن  إىل الطل  حييل فإنه اإلقام ،
 اللجن . بقرار الكيانات أو األفراد أولئك التنسيق، مركز طريق عن اللجن ، وختطر أخرى. معني  دول وأي
 

 السفر حظر من االستثناءات - 13 
 املفروض السةةةةةةةةةةةةةةةفر حظر يطبق ال ،(2015) 2255 القرار من )ب( 1 بالفقر  عمال )أ( 
 أن فقط، حد  على حال  كل  يف اللجن ، تقرر عندما 1988 القرار مبوج  املنشةةةة  اجلزاءات نظام مبوج 
 حكوم  تبذهلا اليت جلهودا بدع  مباشةةةةةةةةةةر  املتصةةةةةةةةةةل  احلاالت يف ذلك يف مبا يربره، ما له العبور أو الدخول

 .(٦)املصاحل  لتشجيع أفغانستان
 حظر يطبق ال ،(2015) 2255 القرار من 20 بةةةةالفقر  عمال ذلةةةةك، على عالو  (ب) 

 19 بالفقر  عمال احملددين األفراد على 1988 القرارب عمال املنش  اجلزاءات نظام مبوج  املفروض السفر
 له العبور أو الدخول أن فقط، حد  على حال  كل  يف اللجن ، تقرر عندما ،(2015) 2255 القرار من
 .يربره ما

 (2015) 2255 القرار من )ب( 1 بالفقر  عمال املقدم  االستثناء طلبات ‘1’ 

__________ 

 يطبق وال مبغادرهتا، مبطالبته  أو أراضةةةةةةيها دخول من رعاياها مبنع دول  أي يُلزِم ال السةةةةةةفر حظر أن أيضةةةةةةا األمن جملس قرر (٦) 
 قضائي . بإجراءات للقيام ضروريني العابر املرور أو الدخول كان  إذا احلظر

https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 إىل أو اللجن  رئيس إىل خطيا االسةةةةةةةةةةةةةةةتثناء طلبات من طل  كل  تقدمي جي  - أ  
 القائم . يف امسه املدرج الش ص عن نياب  ممكن وقت أقرب يف التنسيق مركز

 دول أو ودول  املقصةةةةةةةةةةةةةةةد، دول أو دول  هي طل    تقدمي هلا حيق اليت والدول
 التشةةاور على األعضةةاء الدول وتشةةج ع اإلقام . ودول  اجلنسةةي ، ودول  ،العبور
 وإذا اسةةةةتثناء. طل  تقدمي قبل االقتضةةةةاء، حسةةةة  املعني ، األخرى الدول مع

 حكوم  إىل يفتقر القائم  يف امسه املدرج الشةةةةة ص فيه يقي  الذي البلد كان
 يف العامل  وكاالهتا إحدى أو املتحد  األم  مكات  ألحد جيوز فعلي ، مركزي 
 امسةةه املةةدرج الشةةةةةةةةةةةةةةة ص عن بةةالنيةةابةة  االسةةةةةةةةةةةةةةةتثنةةاء طلةة  تقةةدمي البلةةد ذلةةك
 القائم . يف

 يوم عشةةةةر  مخسةةةة وقبل ممكن وقت أقرب يف اسةةةةتثناء طل  كل  الرئيس يتلقى - ب  
 االعتبةةةارات كةةةانةةةت  إذا الله  ،املقرتح السةةةةةةةةةةةةةةةفر تةةةاريخ من األقةةةل على عمةةةل

 يقدموا أن على الطلبات مقدمو ويشةةةةةةةةةج ع أقصةةةةةةةةةر. فرت  تقتضةةةةةةةةةي اإلنسةةةةةةةةةاني 
 من متسةةةةةةةةع لكفال  طويل بوقت املقرتح السةةةةةةةةفر موعد قبل االسةةةةةةةةتثناء طلبات
 الطلبةةات تلةةك يف اللجنةة  وتنظر املعنيةة . الةةدول مع للتشةةةةةةةةةةةةةةةةاور للجنةة  الوقةةت

 على توافق وال أخرى، معني  دول أي ومع واملقصةةةد العبور دول مع بالتشةةةاور
  واملقصد. العبور دول مبوافق  إال   السفر حظر من استثناءات

 عق  كامل   عمل أيام عشةةةر  فرت  غضةةةون يف االسةةةتثناء طل  يف اللجن  تنظر - ج  
 العاجل ، احلاالت ويف .٤ الفر  من )ب( الفقر  يف املبين  اإلجراءات اكتمال

 .الطل  يف النظر فرت  تقصةةةةةةةةةةري إمكاني  يف الرئيس يبت إنسةةةةةةةةةةاني ، ألسةةةةةةةةةةباب
 املتحد ( الواليات شرق بتوقيت الظخهر، 12:00 بعد الوارد  الطلبات وتعم 

  التايل. العمل يوم يف
 التالي : املعلومات استثناء طل  كل  يتضمن أن ينبغي - د  

 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف الوارد الدائ  املرجعي الرق  - 
 وجنسةةيته، القائم ، يف امسه املدرج للشةة ص الكامل واالسةة  ،1988
 سفره؛ وثيق  رق  أو سفره جواز ورق 

 الداعم ، املسةةةتندات عن نسةةةخ مع ومربراته، املقرتح السةةةفر من الغرض - 
 املواعيد؛ أو االجتماعات عن حمدد  تفاصيل ذلك يف مبا

 والعود ؛ للمغادر  املقرتح  واملواعيد التواريخ - 
 ؛العبور نقاط مجيع ذلك يف مبا الكامالن، الزمين واجلدول السري خط - 
 ينطبق حيثما يشةةةةمل، مبا سةةةةتسةةةةت دم، اليت النقل وسةةةةيل  عن تفاصةةةةيل - 

 السفن؛ وأمساء الطريان، رحالت وأرقام احلجز، رق  ذلك،
 املقرتح  األشةةكال مجيع ،(2015) 2255 القرار من 5 بالفقر  عمال - 

 يتصةةل فيما االقتصةةادي  املوارد أو املالي  األصةةول أو األموال السةةت دام
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 القرار من 1 للفقر  وفقةةا إال األموال هةةذه توفري ميكن وال بةةالسةةةةةةةةةةةةةةةفر.
 القرار من 15 الفقر  مبوجةة  املعةةدلةة  بصةةةةةةةةةةةةةةةيغتهةةا ،(2002) 1٤52
 الطلةةةةةة  تقةةةةةةةدمي إجراءات على االطال  وميكن .(200٦) 1735
 هةةةةةذه من 12 الفر  يف ،(2002) 1٤52 القرار أحكةةةةةام مبوجةةةةة 
 التوجيهي . املبادئ

 اللجن  رئيس يبلغ السةةةةةةفر، حظر من اسةةةةةةتثناء طل  على اللجن  توافق امعند - هة  
 عليهما املوافق الزمين واجلدول السةةةةةةةةةةةةةةةري وخط القرار خطيا العام ( األمان  )أو
  :إىل
 الدائم  والبعث  الوطني  االتصةةةةةةال جه  خالل )من أفغانسةةةةةةتان حكوم  - 

  ؛املتحد ( األم  لدى ألفغانستان
 فيهةةا يقي  اليت الةةدولةة  من لكةةل املتحةةد  األم  لةةدى الةةدائمةة  البعثةةات - 

 ؛فيها موجود أنه يُعت قد اليت الدول  أو القائم  يف امسه املدرج الش ص
 األم  يف األعضةةةةةةةةةاء الدول أو العضةةةةةةةةةو لدول ل الدائم  )البعثات( البعث  - 

 ؛جنسيتها حيمل الش ص أن يُعت قد اليت املتحد 
 األم  يف األعضةةةةةةةةةاء الدول أو العضةةةةةةةةةو للدول  الدائم  )البعثات( البعث  - 

 دول  وأي القائم ؛ يف امسه املدرج الشة ص إليها سةيسةافر اليت املتحد 
 نحوال على معين   املتحةةد  لألم  وكةةالةة /مكتةة  أي إىل وكةةذلةةك ؛عبور

 أعاله. 13 الفر  من أ ‘1’ )ب( الفقر  يف عليه املنصوص
 بعد فيها سةةةةةيقي  أنه القائم  يف امسه املدرج الشةةةةة ص ذكر اليت الدول  ترسةةةةةل - و  

 على املتحد  األم  مكت /وكال  )أو بش نه االستثناء صدر الذي السفر إمتام
 رئيس إىل خطيةةةا تةةة كيةةةدا أعاله( 13 الفر  من )ب( الفقر  يف الوارد النحو
 يف وذلك رحلته، أمت قد القائم  يف امسه املدرج الشةةةةةةةةةةةةةةة ص أن يفيد اللجن 
 االستثناء. انتهاء تاريخ من تبدأ عمل أيام مخس  غضون

 الرئيس إىل ويقد م أعاله، املبين  لإلجراءات االستثناء لتمديد طل  أي خيضع - ز  
 انقضاء من األقل على عمل أيام مخس  قبل منق ، سري خبط مشفوعا ،خطيا
 عليه. املوافق لالستثناء املقرر  املد 

 الوارد النحو على املتحد  األم  مكت /وكال  )أو للطل  املقدم  الدول  تقوم - ح  
 تةةاريخ يف تغيري بةة ي خطيةةاو  فورا اللجنةة  رئيس بةةإبالغ أعاله( )ب( الفقر  يف

 يكتفىو  .بشةةةةةة نه اسةةةةةةتثناء بالفعل اللجن  أصةةةةةةدرت سةةةةةةفر ب ي املتعلق املغادر 
 املغةةةةةادر  وقةةةةةت تقةةةةةدمي فيهةةةةةا جيري اليت احلةةةةةاالت يف خطي إخطةةةةةار بتقةةةةةدمي

 حاله. على السري خط يبقى أن على ساع ، ٤8 على تزيد ال ملد  ت جيله أو
 ت خريه أو موعده تقدمي أو السةةةةةةةةةةةةةةةفر على تعديل إدخال نم بد ال كان  وإذا

 تغيري من بد ال كان  إذا أو ،سةةةةةةةةةةةةةةاع  ٤8 الت خري أو التقدمي مد  تفوق حبيث

https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
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 )ج( و )ب( للفقرات وفقا جديد اسةةةةةةةتثناء طل  حينئذ فيقد م السةةةةةةةري، خط
 أعاله. )د( و

 أن التنسةةةةةيق ملركز جيوز (،2015) 2255 القرار من )ب( 22 بالفقر  عمال - ط  
 2255 القرار من )ب( 1 الفقر  يف املبين  التدابري من اسةةةةةةةةةةةةتثناء طل  يتلقى

 فيه تنظر كي  عنه، بالنياب  أو القائم  يف امسه مدرج فرد من مقدما (2015)
 كل  حسةةةةةةةةةةةةة  لتقرر، اللجن  إىل الطلبات هذه التنسةةةةةةةةةةةةةيق مركز وحييل اللجن .
 تلك يف اللجن  وتنظر مربرا. العبور أو الدخول كان  إذا ما حد ، على حال 

 توافق وال أخرى. معني  دول وأي واملقصةةةد العبور دول مع بالتشةةةاور الطلبات
 وختطر واملقصد. العبور دول مبوافق  إال السفر حظر من االستثناء على اللجن 
 اللجن . بقرار الكيانات أو األفراد أولئك التنسيق، مركز طريق عن اللجن ،

 (2015) 2255 القرار من 19 بالفقر  عمال املقدم  االستثناء طلبات ‘2’ 
تان حلكوم  جيوز - أ    مع الوثيق بالتعاون اللجن ، لنظر خطيا تقدم أن أفغانسةةةةةةةةةةةةةةة

 تؤكد الذين القائم  يف أمساؤه  املدرج  األفراد أمساء للسةةةةةةةالم، األعلى اجمللس
 اجتماعات يف للمشةةةارك  ضةةةروري حمدد  مواقع أو حمدد موقع إىل سةةةفره  أن

 على أفغانسةةةةتان حكوم  تشةةةةجع الصةةةةدد، هذا ويف واملصةةةةاحل . السةةةةالم تدع 
 السةةةةةفر حظر من االسةةةةةتثناء طلبات لتقدمي امل صةةةةةصةةةةة  االسةةةةةتمار  اسةةةةةت دام
 (،2015) 2255 القرار من 20 و 19 تنيالفقر  مبوج  األصةةةةةةةةةةةةول وجتميد

 .(7)للجن  الشبكي املوقع على متاح  هي اليت
 القرار من 19 بالفقر  عمال املقدم  سةةةةةةةةةةةةةةةتثناءاال اتطلب تضةةةةةةةةةةةةةةةمنت أن ينبغي - ب  

 :اإلمكان قدر التالي  املعلومات (2015) 2255
 القرار مبوج  املفروضةةةةةةةةةة  اجلزاءات قائم  يف الوارد الدائ  املرجعي الرق  - 

 وجنسةةيته، القائم ، يف امسه املدرج للشةة ص الكامل واالسةة  ،1988
 سفره؛ وثيق  رق  أو سفره جواز ورق 

 من فرد كل  إليها يسةةافر أن يتوقع اليت احملدد  األماكن أو احملدد املكان - 
 ؛وجدت إن املتوقع ، العبور ونقاط القائم ، يف أمساؤه  املدرج  األفراد

يف القائم ،  أمساؤه  املدرج  األفراد خالهلا يسةةةةةةةةةةافر أن يتوقع اليت املد  - 
 ؛أشهر على أال تتجاوز تسع 

 األخرى االقتصةةادي  املوارد أو املالي  األصةةول أو باألموال مفصةةل  قائم  - 
 يف امسه املدرج الفرد بسةةةةةةةفر يتصةةةةةةةل فيما ضةةةةةةةروري  تكون أن يتوقع اليت

 واإلقةةامة ، بةةالنقةةل يتعلق فيمةةا املتكبةةد  التكةةاليف ذلةةك يف مبةةا القةةائمةة ،
 االستثنائي ؛ املصروفات إطار يف استثناء من  لطل  ك ساس

__________ 

 _ahttps://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/template_for_travel_ban انةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر: (7) 

and_assets_freese_exemption_requests_goa_only_-_e.pdf . 
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 االسةةةةةةةةةةتثناءات تعديل طلبات يف وأيضةةةةةةةةةةا االسةةةةةةةةةةتثناء، طلبات يف اللجن  تبت   - ج  
 إللغاء عضو دول  أي من املقدم  الطلبات يف أو جتديدها، أو سابقا املمنوح 

 عمل. أيام عشر  فرت  غضون يف وذلك سابقا، ممنوح  استثناءات
 عشةةر  فرت  غضةةون يف االسةةتثناء طل  على اللجن  أعضةةاء أحد يعرتض مل ما - د  

 يعترب أعاله، 13 الفر  من )ج( ‘2’ الفقر  يف احملدد النحو على عمل، أيام
 وجةةدت، إن التعليق، حةةاالت مجيع وتعترب عليةةه. موافقةةا االسةةةةةةةةةةةةةةةتثنةةاء طلةة 
 الغي .

 املشةةةمول  للفرت  فقط صةةةاحل  اللجن  عليها توافق اليت االسةةةتثناء طلبات تكون - هة  
 احملدد . األماكن أو احملدد املكان إىل للسفر طل  ب ي

 عمال املقدم السةةةةةةةةةةةةةةةفر حظر من االسةةةةةةةةةةةةةةةتثناء طل  على اللجن  توافق عندما - و  
 األمةةةةانةةةة  )أو اللجنةةةة  رئيس يبلغ ،(2015) 2255 القرار من 19 بةةةةالفقر 
 اجلهات إىل عليهما املوافق الزمين واجلدول السةةةةةةةةةةةةري وخط القرار خطيا العام (
 التالي :

 الدائم  والبعث  الوطني  االتصةةةةةةال جه  خالل )من أفغانسةةةةةةتان حكوم  - 
 ؛املتحد ( األم  لدى ألفغانستان

 الشةةةةةةةةةةةةةةة ص فيهةةا يقي  اليت لةةدولةة ل املتحةةد  األم  لةةدى الةةدائمةة   البعثةة - 
 ؛فيها موجود أنه يُعت قد أو القائم  يف امسه املدرج

 أن يُعت قةةةد اليت الةةةدول أو لةةةدولةةة ل املتحةةةد  األم  لةةةدى الةةةدائمةةة   البعثةةة - 
 جنسيتها؛ حيمل الش ص

 إليها سةةةةةيسةةةةةافر اليت الدول أو لدول ل املتحد  األم  لدى الدائم   البعث - 
 القائم ؛ يف امسه املدرج الش ص

 دول أو لةةدولةة  املتحةةد  األم  لةةدى الةةدائمةة  البعثةةات أو الةةدائمةة   البعثةة - 
 ُوجدت(؛ )إن املتوقع  العبور

 الرئيس إىل ويقد م أعاله، املبين  لإلجراءات االستثناء لتمديد طل  أي خيضع - ز  
 عمل أيام عشةةةةةةةر  قبل السةةةةةةةفر، أماكن أو ملكان منق  ببيان مشةةةةةةةفوعاا  ،خطيا
 عليه. املوافق لالستثناء املقرر  املد  انقضاء من األقل على

 سةةةفر عن تقريرا الرصةةةد، فريق طريق عن اللجن ، إىل أفغانسةةةتان حكوم  تقدم - ح  
 االسةةةتثناء فرت  انقضةةةاء مبجرد وذلك املمنوح، االسةةةتثناء إطار يف شةةة ص كل
 وتستعرضه. اللجن  فيه تنظر لكي

 مبعلومات االقتضةةةةاء، عند اللجن ، موافا  على املعني  األعضةةةةاء الدول تشةةةةج ع - ط  
 امتثال. عدم حال  أي عن
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 من )ب( ‘2’ و )ج( ‘1’ الفقرتني مبوج  املقدم  املعلومات يف تغيريات أي تقتضةةةةةةي )ج( 
 إىل تصةةةةةل وأن أخرى، مر  اللجن  فيها تنظر أن العبور، بنقاط املتعلق  املعلومات فيها مبا أعاله، 13 الفر 

 السفر. بدء من األقل على عمل أيام ثالث  قبل الرئيس
 يف أمساؤه  املدرج  األشةةة اص يظل السةةةفر، حظر من اسةةةتثناء أي عن النظر بصةةةرف )د( 
 .(2015) 2255 القرار من 1 الفقر  يف املبين  األخرى للتدابري خاضعني القائم 

 االحتياجات تلبي  منها ألسةةةةةةةباب مناسةةةةةةةب ، دول  أقرب إىل الطارئ  اإلخالء حاالت يف (هة) 
 1 الفقر  أحكام إطار يف مربرا السةةةةةةةةةةةةفر كان  إذا ما اللجن  تقرر القاهر ، ظروفال أو اإلنسةةةةةةةةةةةةاني  أو الطبي 
 املسةةةةةافر الشةةةةة ص باسةةةةة  إخطارها من سةةةةةاع  2٤ غضةةةةةون يف وذلك ،(2015) 2255 القرار من )ب(
 يف مبا ،النقل عن تفاصةةةةةةةيل جان  إىل وموعده، اإلخالء وتاريخ السةةةةةةةفر، وسةةةةةةةب  القائم ، يف امسه املدرج
 أقرب يف أيضةةةةةةةةا، تقدم أن اإلخطار، قدمت اليت السةةةةةةةةلط  على ويتعني املقصةةةةةةةةد. وجه  العبور نقاط ذلك
 من ممكن قدر أكرب على حتتوي صةةةةةةةل  ذي آخر وطين مسةةةةةةةؤول أي من أو طبي  من مذكر  ممكن، وقت

 األخرى الضةةةةةةةةةةةةةروري  املسةةةةةةةةةةةةةاعد  أو العالج فيه ُقد م الذي املرفق وعن الطارئ  احلال  طبيع  عن التفاصةةةةةةةةةةةةةيل
 تاريخ عن معلومات كذلك  تقدم وأن الطبي ، السري  باحرتام املساس دون القائم  يف امسه املدرج للش ص
 العود ، يف اسةةةةةةةةةةت دمها اليت النقل ووسةةةةةةةةةةيل  جنسةةةةةةةةةةيته أو إقامته بلد إىل املذكور الشةةةةةةةةةة ص عود  وتوقيت
 .الطارئ  خالءاإل حبال  املتصل  النفقات مجيع عن كامل   وتفاصيل
ر (و)   اللجن  عليها وافقت اليت هبا املتعلق  التمديد وطلبات االسةةةةةةةةةةةتثناء طلبات مجيع تُنشةةةةةةةةةةة 

 مد  انقضةةةةةةاء حىت للجن  الشةةةةةةبكي املوقع على “االسةةةةةةتثناءات” قسةةةةةة  يف أعاله، الوارد  لإلجراءات وفقا
 ذلك. خالف اللجن  تقرر مل ما االستثناء،

 
  اللجنة إلى المقدمة األخرى والمعلومات األعضاء الدول من المقدمة التقارير - 14 

 ذات للقرارات وفقا األعضةةةةةاء الدول من املقدم  املرجعي  والقوائ  التقارير اللجن  تدرس )أ( 
 للجن . الشةبكي املوقع على املتوفر  األدوات اسةت دام منها بطرق الصةل ، ذات األخرى واملعلومات الصةل 
 .لذلك ضرور  رأت إذا املعلومات من مزيدا تطل  أن للجن  وميكن

 عةةدم احتمةةال ذلةةك يف مبةةا بعملهةةا، الصةةةةةةةةةةةةةةةلةة  ذات األخرى املعلومةةات يف اللجنةة  تنظر )ب( 
 الدول طريق عن خمتلف  مصةةةةةادر من وردت اليت الصةةةةةل ، ذات القرارات مبوج  املفروضةةةةة  للتدابري االمتثال
 الرصد. فريق أو اإلقليمي  أو الدولي  املنظمات أو األعضاء
 مبوج  املفروضة  للتدابري االمتثال عدم حاالت عن معلومات مجع الرصةد فريق يواصةل )ج( 

 إىل توصةةةةةيات وتقدمي احلاالت، هبذه علما اللجن  إحاط  الرصةةةةةد فريق ويواصةةةةةل .(2015) 2255 القرار
 معاجل  على اللجن  أعضةةةةةةاء عويشةةةةةةج   االمتثال. عدم حلاالت للتصةةةةةةدي املت ذ  اإلجراءات بشةةةةةة ن اللجن 
 املساعد  توفري تيسريب أيضا الرصد فريق ويقوم .اللجن  أو الرصد فريق على وعرضها االمتثال عدم مسائل

 .األعضاء الدول طل  على بناء القدرات، بناء جمال يف
اف ظ (د)   قررت أو مقةةةةةدمهةةةةةا طلةةةةة  إذا اللجنةةةةة  تلقتهةةةةةا اليت املعلومةةةةةات سةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةة  على حيةةةةةُ

 ذلك. اللجن 
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 2255 القرار من 1 الفقر  يف املبين  التدابري تنفيذ إىل سةةةةةعيها يف الدول مسةةةةةاعد  بغي  (هة) 
 الةدول إىل االمتثةال عةدم بةاحتمةال واملتعلقة  إليهةا احملةالة  املعلومةات تقةدمي تقرر أن للجنة  جيوز ،(2015)

 من إجراء أي عن الحق وقت يف اللجن  إىل تقرير تقدمي الدول هذه من دول  أي إىل تطل  وأن املعني ،
 الدول . هذه اختذته املتابع  إجراءات
 ممثلني إليفاد فرصةةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةةةل  ذات الدولي  واملنظمات األعضةةةةةةةةةةةةةاء للدول اللجن  تتي  (و) 
 تبذله عما طوعي  إحاطات لتقدمي أو اهلام  لقضةةةاياا بشةةة ن أعمق مناقشةةةات إجراء بغي  باللجن  لالجتما 

 تنفيذ تعرقل اليت احملدد  التحديات ذلك يف مبا التدابري، تلك تنفيذ يف جهود من واملنظمات الدول تلك
 كامال.  تنفيذا التدابري

 
 األمن مجلس إلى المقدمة التقارير - 15 

 أعمال جممل حال  عن اجمللس إىل رئيسةةها، طريق عن ،شةةفويا تقريرا السةةن ، يف مر  اللجن ، تقدم 
 .الرصد وفريق اللجن 

 
 االتصال - 16 

 رئيس يعقةةةد اللجنةةة ، بةة عمةةةال والتعريف األعضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء الةةدول مع احلوار تعزيز أجةةل من )أ( 
 للدول إحاط  جلسةةةةةةةةةةةات يعقد كما  ،املهتم  األعضةةةةةةةةةةةاء الدول جلميع إحاط  جلسةةةةةةةةةةةات بانتظام، ،اللجن 

 خالف اللجن  تقرر مل ما اللجن ، تعقدها اليت الرمسي  االجتماعات أعقاب يف والصةحاف  املهتم  األعضةاء
 مؤمترات عقد اللجن ، ومبوافق  مسةةةةةةةةةةةةبق  مشةةةةةةةةةةةةاورات إجراء بعد لرئيس،ل ميكن ذلك، إىل وإضةةةةةةةةةةةةاف  ذلك.

 اللجن . عمل جوان  من جان  أي بش ن صحفي  نشرات إصدار و/أو صحفي 
 ذات العام  الوثائق مجيع يضةة  أن ينبغي لل جن  شةةبكي موقع بتعهد العام  األمان  تقوم )ب( 

 الصةةل ، ذات والقرارات ،1988 القرار مبوج  املفروضةةة  اجلزاءات قائم  ذلك يف مبا اللجن ، بعمل الصةةةل 
 املعلومات حتديث وينبغي الرصةةةةد. فريق وتقارير الصةةةةل ، ذات الصةةةةحفي  والنشةةةةرات للجن ، العام  والتقارير

 السرع . وجه على املوقع هذه على
 اللجن  أعضةةةةةةةةاء و/أو اللجن  رئيس قيام يف االقتضةةةةةةةةاء، حسةةةةةةةة  تنظر، أن لل جن  ميكن )ج( 

 هبدف أعاله، إليها املشةةةةةةةةةةةار للتدابري والفعلي الكامل التنفيذ لتعزيز أخرى خمتار  وبلدان أفغانسةةةةةةةةةةةتان بزيار 
 الصل : ذات للقرارات الكامل االمتثال على الدول تشجيع

 الزيارات هذه وتنسةةةةةةق ،يهعل وتوافق خمتار  بلدان بزيار  القاضةةةةةةي املقرتح يف اللجن  تنظر ‘1’ 
 القاعد  تنظي و  )داعش( اإلسةةةةةةةةةةةةةالمي  الدول  تنظي  على املفروضةةةةةةةةةةةةة  اجلزاءات جلن  مع

 وغريهةةا (2015) 2253 و (2011) 1989 و (1999) 12٦7 اتلقرار بةةا عمال
 ؛االقتضاء حس  الصل ، ذات الفرعي  األمن جملس هيئات من

 أيضا ويرسل نيويورك، يف الدائم  بعثاهتا طريق عن امل تار  بالبلدان اللجن  رئيس يتصل ‘2’ 
 ؛الرحل  أهداف فيها ويشرح املسبق  موافقتها فيها يلتمس رسائل

 هذا يف الالزم  املسةةةةةةةةةةةةةةةاعد  واللجن  اللجن  لرئيس الرصةةةةةةةةةةةةةةةد وفريق العام  األمان  تقدم ‘3’ 
 ؛الصدد
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 اللجن  إىل إحاط  يقدمو  الزيار  نتائج عن شةةةةةةةةةةةةامال تقريرا عودته لدى اللجن  رئيس يُِعدخ  ‘٤’ 
 .خطياو  شفويا

 أعضاء يواىفو  عليها. وتوافق الرصد لفريق السنوي  نصف الزيارات خط  يف اللجن  تنظر )د( 
 عليها املوافق  متت اليت الرصةةةةةةةد فريق زيارات خط  إىل إضةةةةةةةاف  جديد ، زيارات خطط ب ي للعل ، اللجن ،
 اعرتاض ال أن الرئيس يعترب مقرتح ، زيار  أي على صةةةةةةةةةةراح  اللجن  أعضةةةةةةةةةةاء أحد يعرتض مل وما بالفعل.
 لذلك. تبعا الزيار  يف بالشرو  الرصد فريق على يشريو  املقرتح  الزيار  على اللجن  أعضاء لدى
 


