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 )٢٠٠٦( ١٧١٨عمال بالقرار جلنة جملس األمن املنشأة   

 املبادئ التوجيهية للّجنة من أجل تسيري أعماهلا  

  كـــــــانون األول/ ٣١بصـــــــيغتها الـــــــيت نقحتـــــــها اللجنـــــــة واعتمـــــــدا يف       

٢٠١٤ديسمرب 
)١( 

  )٢٠٠٦( ١٧١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   -  ١  

) يشار إليها فيما يلـي  ٢٠٠٦( ١٧١٨مال بالقرار جلنة جملس األمن املنشأة ع  (أ)  
 اللجنة جهاز فرعي تابع لس األمن وهي تتألف من مجيع أعضاء الس.و .“اللجنة”باسم 

يعني جملس األمـن رئـيس اللجنـة ليعمـل بصـفته الشخصـية. ويسـاعد الـرئيس           )ب(  
 وفدان يعمالن بصفتهما نائيب الرئيس، ويعينهما الس أيضا.  

يتــوىل الــرئيس رئاســة االجتماعــات الرمسيــة للجنــة ومشــاوراا غــري الرمسيــة.     )(ج  
وعندما يتعذر عليه تويل رئاسة اجتماع ما، جيوز له أن يكلف أحد نائبيـه أو ممـثال آخـر لبعثتـه     

 الدائمة بأن يقوم مقامه.

 ).  ٢٠٠٩( ١٨٧٤يساعد اللجنة فريق من اخلرباء ينشأ مبوجب القرار   (د)  

 فر األمانة العامة لألمم املتحدة للجنة الدعم بأعمال األمانة.تو  )ـ(ه  
  

 والية اللجنة  -  ٢  

مـــــن القـــــرار  ١٢تتمثـــــل واليـــــة اللجنـــــة، بصـــــيغتها احملـــــددة يف الفقـــــرة    (أ)  
) ٢٠٠٩( ١٨٧٤مــــن القــــرار  ٢٥و  ٢٤)، واملوســــعة مبوجــــب الفقــــرتني ٢٠٠٦( ١٧١٨

 ٢٠٩٤مــن القــرار   ٢٨و  ٢٧ و ٢١) والفقــرات ٢٠١٣( ٢٠٨٧مــن القــرار   ١٢والفقــرة 

 )، فيما يلي:٢٠١٣(

 املفروضــة مبوجــبفحــص املعلومــات املتعلقــة باالنتــهاكات املزعومــة للتــدابري   ‘١’  
 بشأا؛ما يلزم من إجراءات ) واختاذ ٢٠٠٦( ١٧١٨من القرار  ٨الفقرة 

مـــــــن   ١٠و  ٩دة يف الفقـــــــرتني النظـــــــر يف طلبـــــــات اإلعفـــــــاء احملـــــــد     ‘٢’  
 واختاذ قرار بشأا؛ )٢٠٠٦(  ١٧١٨  القرار

__________ 

كــانون  ٢٩ونقحــت يف  ٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٢٠كانــت املبــادئ التوجيهيــة للجنــة قــد اعتمــدت أصــال يف    )١(  
ملبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة متاحــــــــــة يف موقــــــــــع اللجنــــــــــة الشــــــــــبكي       . وا٢٠١٤األول/ديســــــــــمرب  

http://www.un.org/sc/committees/1718/. 
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الحقـا  تفصـل  إضـافية   تحتديد أصناف ومـواد ومعـدات وسـلع وتكنولوجيـا      ‘٣’  
 )؛٢٠٠٦( ١٧١٨من القرار ‘ ٢’(أ)  ٨ و‘ ١’(أ)  ٨ألغراض الفقرتني 

اســتعراض االنتــهاكات املبلَّــغ عنــها واختــاذ مــا يقتضــيه األمــر مــن إجــراءات،     ‘٤’  
واألفــراد اخلاضــعني للتــدابري املفروضــة بأســاليب منــها حتديــد أمســاء الكيانــات 

) والكيانــات ٢٠٠٦( ١٧١٨) مـن القــرار  ـ(هــ ٨(د) و  ٨مبوجـب الفقــرتني  
 ١٧١٨) مــــن القــــرار د( ٨اخلاضـــعة للتــــدابري املفروضــــة مبوجـــب الفقــــرة   

ــرارات    و) ٢٠٠٦( ــب القـ ــورة مبوجـ ــطة حمظـ ــهمت يف أنشـ ــيت أسـ  ١٧١٨الـ

)، ٢٠١٣( ٢٠٩٤) و ٢٠١٣( ٢٠٨٧) و ٢٠٠٩( ١٨٧٤ ) و٢٠٠٦(
 أو يف التهرب من التدابري املفروضة مبوجب تلك القرارات؛

 املفروضة مبوجـب إصدار مبادئ توجيهية حسب احلاجة لتيسري تنفيذ التدابري   ‘٥’  
 )؛٢٠٠٦( ١٧١٨القرار 

ــس كــل       ‘٦’   ــها إىل ال ــن عمل ــر ع ــدمي تقري ــل، مشــفوعا    ٩٠تق ــى األق ــا عل يوم
ــدابري مبالحظاــا وتوصــياا، وخباصــة عــن ســبل    ــة الت ــز فعالي ــواردة يف تعزي  ال

 ؛)٢٠٠٦( ١٧١٨  من القرار ٨الفقرة 

تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز التنفيذ الكامل للقـرارات والبيانـات الرئاسـية      ‘٧’  
ذات الصلة من خالل برنامج عمـل يقـدم إىل جملـس األمـن ويشـمل االمتثـال       

التقــارير  يوأيضــا تلقــ واحلــوار واملســاعدة والتعــاون،االتصــال والتحقيقــات و
 النظر فيها؛واملقدمة من الدول األعضاء 

(ب)  ٥اســتعراض وحتــديث األصــناف الــواردة يف القائمــة احملــددة يف الفقــرة    ‘٨’  
اعتبــارا مــن عشــر شــهرا  ا) يف موعــد أقصــاه اثنــ ٢٠١٣( ٢٠٨٧مــن القــرار 

ــرار  ــاريخ اختــاذ الق ــك.  ٢٠١٣( ٢٠٩٤ ت ــس  و)، وســنويا بعــد ذل يكمــل جمل
إجراءات التحديث يف غضون ثالثـني يومـا إضـافية يف حـال عـدم قيـام       األمن 

 اللجنة بالتصرف يف الوقت املناسب؛

 ١٧١٨التصــدي بفعاليــة النتــهاكات التــدابري املنصــوص عليهــا يف القــرارات     ‘٩’  

)، ٢٠١٣( ٢٠٩٤) و ٢٠١٣( ٢٠٨٧) و ٢٠٠٩( ١٨٧٤) و ٢٠٠٦(
 املفروضـــة مبوجـــب وتعـــيني أفـــراد وكيانـــات إضـــافيني سيخضـــعون للتـــدابري

 القرارات املذكورة أعاله.
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 اجتماعات اللجنة  -  ٣  

تعقد اجتماعات اللجنة، الرمسية وغري الرمسية على السواء، يف أي وقت يـرى    (أ)  
ــد           ــغ األعضــاء مبوع ــة. ويبل ــب أحــد أعضــاء اللجن ــى طل ــاء عل ــذلك، أو بن ــرئيس ضــرورة ل ال

 ر يف احلاالت الطارئة.االجتماع قبل عقده خبمسة أيام عمل، أو مبدة أقص

تعقد اللجنة اجتماعاا يف شكل جلسات مغلقـة، مـا مل تقـرر خـالف ذلـك.        (ب)  
وجيوز للجنة، إذا مـا قـررت ذلـك، دعـوة دول أعضـاء أخـرى، ومـوظفني مـن األمانـة العامـة،           
ومنظمات أو وكاالت إقليميـة أو دوليـة ذات صـلة، للمشـاركة يف اجتماعـات اللجنـة بغـرض        

مزعومـة لتـدابري اجلـزاءات     فعليـة أو ومات أو إيضاحات فيمـا يتصـل بـأي انتـهاكات     تقدمي معل
)، أو ملخاطبة اللجنة، على أساس خمصـص، إذا كـان   ٢٠٠٦( ١٧١٨املفروضة مبوجب القرار 

تنظـر اللجنـة يف الطلبـات املقدمـة مـن الـدول       وذلك ضرورياً ومفيداً إلحراز تقـدم يف أعماهلـا.   
ني لالجتمـاع باللجنـة ـدف إجـراء مناقشـات أكثـر تعمقـاً بشـأن املسـائل          األعضاء إليفاد ممـثل 

ذات الصــلة أو لتقــدمي إحاطــات طوعيــة عــن اجلهــود الــيت تبــذهلا لتنفيــذ التــدابري، مبــا يف ذلــك    
 التحديات اخلاصة اليت تعيق تنفيذ التدابري تنفيذا كامال.

، مـن خـالل تـوفري الترمجـة     تيسر اجتماعات اللجنة، الرمسية منها وغري الرمسية  (ج)  
الشفوية باللغات الرمسية الست لس األمن التابع لألمم املتحدة، باستثناء احلاالت الـيت يوافـق   

 فيها مجيع أعضاء اللجنة على االجتماع دون توفري دعم من هذا القبيل.  

جيري اإلعالن عن االجتماعات واملشاورات غري الرمسيـة الـيت تعقـدها اللجنـة       (د)  
 .يومية األمم املتحدة يف
  

 الوثائق وجدول األعمال  -  ٤  

يعمــم الــرئيس، بالتعــاون مــع األمانــة العامــة، جــدول أعمــال مؤقــت ووثــائق     (أ)  
 صلة به قبل يومي عمل على األقل من عقد أي اجتماع للجنة.  ذات

ــائق واألوراق األخـــرى     (ب)   ــة، الوثـ ــة العامـ ــاون مـــع األمانـ ــرئيس، بالتعـ يعمـــم الـ
 ة على أعضاء اللجنة.  الصل  ذات

رجم إىل مجيــع اللغــات الرمسيــة لــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة الوثــائق  تــت  (ج)  
ــيت ــم ال ــا         داخــل تعم ــك رهن ــة املطــاف، وذل ــرار رمســي بشــأا يف اي ــاذ ق ــرض اخت ــة بغ اللجن

 التالية:    بالشروط
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  ‘١’(أ)  ٨ تتـــرجم الوثـــائق املتعلقـــة باملســـائل الفنيـــة ذات الصـــلة بـــالفقرات   ‘١’  

) قبــل أن تبــدأ اللجنــة   ٢٠٠٦( ١٧١٨(د) مــن القــرار   ١٢و ‘ ٢’(أ)  ٨و 
  مناقشتها لتلك الوثائق؛

  ال تترجم الوثائق غري التداولية والوثائق ذات الطابع اإلجرائي؛  ‘٢’  

تتـــرجم مجيـــع الوثـــائق األخـــرى إىل مجيـــع اللغـــات الرمسيـــة مـــىت مـــا طلـــب     ‘٣’  
ــد إجراء اختـــاذ القـــرار املشـــار إليـــه يف    الوفـــود ذلـــك دون اإلخـــالل بـــ    أحـ
 ه.دنا(ب) أ  ٣  الفقرة

  

 عملية اختاذ القرار  -  ٥  

ع الـرئيس علـى   يشـج . وتتخذ اللجنة مجيع قراراا بتوافق اآلراء بني أعضـائها   (أ)  
القيام، حسب االقتضاء، بالتشاور مع أعضاء اللجنة قبل تقدمي مسـألة كـي تبـت فيهـا اللجنـة.      

ما قد يلـزم  أن يجري لرئيس جيوز لإىل توافق يف اآلراء بشأن مسألة بعينها،  وإذا تعذر التوصل
مــن مشــاورات إضــافية لتيســري االتفــاق، أو يع علــى إجــراء مشــاورات ثنائيــة بــني الــدول  شــج

)٢(األعضاء، حسبما يراه مناسباً، إليضاح املسألة قبل اختاذ أي قرار
. 

اءات مــن حظــر الســفر وجتميــد األصــول  ينظــر يف املراســالت املتعلقــة باإلعفــ   (ب)  
ــرات     ــراءات املبينــة يف الفق ــا لإلج ــن القــرار   ١٠) و (ب) و (ج) والفقــرة أ( ٩وفق  ١٧١٨م

 .أدناه ١٣و  ١٢)، على النحو املبني يف الفرعني ٢٠٠٦(

ــ“ إجــراء عــدم االعتــراض ”جيــوز اختــاذ القــرارات مبوجــب    (ج)   . ويف هــذه ةًكتاب
ة علـى مجيـع أعضـائها القـرار املقتـرح أن تتخـذه اللجنـة، ويطلـب         احلاالت، يعمم رئيس اللجنـ 

، أي اعتـراض قـد يكـون لـديهم علـى القـرار املقتـرح اختـاذه يف غضـون          ةًإليهم أن يبينـوا، كتابـ  
أو مدة أقصر من ذلك قد يرتئيها الـرئيس يف احلـاالت الطارئـة علـى أال تقـل      ( مخسة أيام عمل

رد اعتـراض لـدى انتـهاء الفتـرة احملـددة، يعتـرب أن القـرار        . وإذا مل يـ )عن يـومي عمـل  يف العادة 
 .املقترح قد اختذ. وال ينظر يف أي اعتراضات ترد بعد انقضاء الفترة احملددة

ــن أعضــاء         (د)   ــراض، جيــوز ألي عضــو م ــدم اإلشــارة إىل وجــود اعت يف حــال ع
(ج) أعـاله،   ٥الفقـرة  اللجنة أن يطلب املزيد من الوقت أثناء فتـرة اختـاذ القـرارات احملـددة يف     

“. قــةمعلّ”للنظــر يف اقتــراح مــا عــن طريــق تعليــق املســألة. ويف هــذه احلــاالت، تعتــرب املســألة   

. وطيلـة فتـرة إدراج املسـألة يف    معلّقـة  أي مسـائل وتتوىل األمانة العامة إخطار أعضـاء اللجنـة بـ   
__________ 

 .S/2010/507 و S/96/rev.7دون مساس مبا يرد يف الوثيقتني   )٢(  
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املسـألة مــن  تلـك  يـق  قـة، جيـوز ألي عضــو مـن أعضـاء اللجنـة أن يقــوم بتعل     قائمـة املسـائل املعلّ  
جانبه. وإذا كان عضـو اللجنـة الـذي طلـب التعليـق حيتـاج إىل معلومـات إضـافية حلـل املسـألة           

 .املعنية )الدول(املعلقة، جيوز له أن يطلب إىل اللجنة التماس معلومات إضافية من الدولة 

يظل تعليق املسألة ساري املفعـول إىل أن يعتـرض أي مـن أعضـاء اللجنـة مـن         )ـ(ه  
 .الذين طلبوا تعليقها على القرار املقترح اختاذه، أو إىل أن ترفع مجيع طلبات التعليق

يف ايـة  وتكفل اللجنة عدم ترك مسألة ما معلقة ملدة تزيد علـى سـتة أشـهر.      (و)  
يعتـرض أحـد   ‘ ١’فترة األشهر الستة، تعترب املسألة اليت مل يبـت فيهـا بعـد موافقـا عليهـا مـا مل       

تقرر اللجنة، بناء على طلب عضو اللجنـة املعـين،    ‘٢’املعنيني على االقتراح؛ أو  أعضاء اللجنة
على أساس كل حالة على حـدة، أن مثـة ظروفـا اسـتثنائية تقتضـي املزيـد مـن الوقـت للنظـر يف          

ايـة فتـرة األشـهر    عند االقتراح ومتدد الوقت املتاح للنظر يف املسألة ملدة تصل إىل ثالثة أشهر 
يف اية هذه الفترة اإلضافية، تعترب املسألة اليت مل يبت فيها بعد معتمدة ما مل يعتـرض  الستة. و

 .  عضو اللجنة املعين على االقتراح

ينتهي مفعول سريان تعليق أي مسـألة مـن قبـل عضـو يف اللجنـة لـدى انتـهاء          (ز)  
قبــل بــدء فتــرة  فتــرة عضــويته يف اللجنــة. وحيــاط األعضــاء اجلــدد علمــا جبميــع املســائل املعلقــة 

 .  عضويتهم يف اللجنة بشهر واحد

تســتعرض اللجنــة علــى حنــو منــتظم، حســب االقتضــاء، حالــة املســائل املعلقــة    (ح)  
 حسبما تقدمه األمانة العامة من معلومات محدثة.

  

 اإلدراج يف القائمة  -  ٦  

ــرة        (أ)   ــه يف الفق ــان مشــار إلي ــرد و/أو كي ــب إدراج ف ــة يف طل ــت اللجن   (د) ٨تب

ــرار  ـ(هــ ٨/أو و ــواردة يف هــاتني الفقــرتني،   ٢٠٠٦( ١٧١٨) مــن الق )، اســتنادا إىل املعــايري ال
 عندما تتلقى طلب التعيني واملعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بذلك الفرد أو الكيان.

تنظـــر اللجنـــة يف مجيـــع الطلبـــات الـــواردة مـــن الـــدول األعضـــاء (يف األمـــم     (ب)  
ضافة أمساء أفراد وكيانات إىل القائمة يف غضون عشرة أيـام عمـل،   ، إلكتابةًاملتحدة)، املقدمة 

علــى النحــو الــذي تقــرره اللجنــة، اعتبــارا مــن تــاريخ إحالــة هــذه الطلبــات رمسيــا إىل اللجنــة.   
ــا ــور        وم ــى الف ــدرج األمســاء اإلضــافية عل ــة احملــددة، ت ــرة الزمني ــرد اعتراضــات خــالل الفت مل ت

 القائمة.  يف
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مجعـت األدلـة الداعمـة لإلجـراءات الـيت      مـا   األمسـاء مـىت   تنصح الدول بتقـدمي   (ج)  
ــرة     ــواردة يف الفقـ ــايري اإلدراج الـ ــا معـ ــق عليهـ ــ ٨(د) و/أو  ٨تنطبـ ــرار  ـ(هـ ــن القـ  ١٧١٨) مـ

، هنفســ ). وعنــد تقــدمي أمســاء الكيانــات، تشــجع الــدول علــى أن تقــوم يف الوقــت        ٢٠٠٦(
سـؤولني عـن اختـاذ القـرارات يف الكيـان      رأت ذلك مالئما، بـاقتراح إدراج أمسـاء األفـراد امل    إذا

  املعين يف القائمة.

 يشـكل  مفصـل  حالـة  ببيـان  القائمـة  يف اإلدراج اقتـراح  األعضاء الدول تشفع  )د(  

ـــ( ٨ أو/و) د( ٨ الفقـــرة يف الـــواردة اإلدراج ملعـــايري وفقـــا اإلدراج مـــربر أو أســـاس  مـــن) هـ

 بشـأن  التفاصـيل  مـن  ممكـن  قـدر  أكـرب  احلالة بيان يتضمن أن وينبغي). ٢٠٠٦( ١٧١٨ القرار

 املنطقـي  واالسـتدالل  احملددة االستنتاجات) ١: (ذلك يف مبا أعاله، إليها املشار اإلدراج أساس

 الـيت  الداعمـة  الوثـائق  أو األدلـة ) ٣( الداعمـة؛  األدلـة  طبيعـة ) ٢( املعـايري؛  اسـتيفاء  يثبـت  الذي

 كيـان  أو فـرد  بـأي  ارتبـاط  أي تفاصـيل  ةاحلالـ  بيـان  إىل تضـم  أن للدول وينبغي. توفريها ميكن

 يف مبـا  احلالـة،  بيـان  مـن  علنـا  نشـرها  جيـوز  الـيت  األجـزاء  الدول وحتدد. القائمة يف حاليا مدرج
 نشـرها  جيـوز  الـيت  واألجـزاء  إعالمـه،  أو املـدرج  الكيـان  أو الفـرد  إخطـار  ينشر لغرض ما ذلك

 .املصلحة ذات الدول طلبات على بناء

 الوجيهـة  املعلومـات  من ممكن قدر أكرب القائمة اإلدراج يف حاتاقترا تتضمن  )هـ(  

بـاألمر   املعـين  الكيـان  أو الفـرد  هويـة  لتحديـد  يكفـي  ما وخاصة املقترح، االسم بشأن واحملددة
 :  ذلك يف مبا املختصة، السلطات جانب من

ــق   ‘١’   ــا يتعلــ ــاألفراد فيمــ ــدرجني  بــ ــااملــ ــرة وفقــ ـــ( ٨ أو) د( ٨ للفقــ ــن) هــ  مــ

ــرار ــائلي االســم ):٢٠٠٦( ٨١٧١ الق ــب،/الع   و/أو األمســاء الشخصــية،  اللق

 واحلـروف  األصـلية  اللغـة  حبـروف  مكتوبـة ( الصلة األخرى ذات األمساء و/أو

ــة ــاريخ ،)الالتيني ــيالد، و/أو ت ــيالد،  امل ــان امل ــية/املواطنة، و/أو مك  و/أو اجلنس

 أو دولــةو/ و/أو الوظيفة/املهنــة، املســتعارة، و/أو األمســاء اجلــنس، و/أو نــوع

 الوطنيــة، اهلويــة أو الســفر وثيقــة أو الســفر جــواز و/أو رقــم اإلقامــة،) دول(

 و/أو اللقـب  الفرد، وجود و/أو مكان السابقة، والعناوين احلايل و/أو العنوان

 تطبيـق  تيسـري  شـأا  من أخرى وجيهة معلومات أي أو/و الوظيفي، أو املهين

ــدابري ــواردة التـ ــرة يف الـ ــ أو) د( ٨ الفقـ ـــ( ٨ رةالفقـ ــن) هـ ــرار مـ  ١٧١٨ القـ

 ذلك؛ إىل وما الفرد، لذلك املصرفية احلسابات أرقام ذلك يف مبا ،)٢٠٠٦(

ـــُدرجة بالكيانـــات يتعلـــق فيمـــا  ‘٢’   ــرار مـــن) د( ٨ للفقـــرة وفقـــا املـ  ١٧١٨ القـ

القصــــري/األمساء  و/أو االســــم املســــجل، و/أو االســــم االســــم، ):٢٠٠٦(
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ــا املختصــرة ــن وغريه ــة حبــروف مكتو( األمســاء م ــة ب  واحلــروف األصــلية اللغ

 و/أو املقـر  و/أو العنـوان،  سـابقا،  ا عرف أو ا الكيان يعرف اليت) الالتينية

 لــــه، التابعــــة و/أو املؤسســــات و/أو الفروع/املكاتــــب الفرعيــــة، الرئيســــي،

 النشـاط ) دول أو( و/أو دولـة  النشـاط،  أو العمـل  و/أو طبيعـة  واجهاته، و/أو

ــهو/أو قي الرئيســي، ــه  أو ادت ــه أو هيكل ــم التســجيل  املؤسســي، إدارت  و/أو رق

 مواقعــه و/أو عنــاوين آخــر، هويــة رقــم أو أي الضــرييب أو الــرقم) التأســيس(

 يف الـواردة  التـدابري  تطبيـق  لتيسـري  أخرى وجيهة معلومات أي أو/و الشبكية،
ــرة ــن) د( ٨ الفق ــرار م ــا ،)٢٠٠٦( ١٧١٨ الق ــك يف مب ــام ذل  احلســابات أرق

 .  ذلك إىل وما الكيان، لذلك املصرفية

 تبلـغ  أن اإلدراج اقتراح يف مشتركة تعترب أن يف الراغبة األعضاء للدول ينبغي  )و(  

 .  فيه للنظر اللجنة أعضاء على اإلدراج طلب تعميم قبل كتابة الرئيس

 اإلدراج طلـب  رعايـة  يف مشـتركة  تعتـرب  أن يف الراغبـة  األعضـاء  للدول ينبغي  )ز(  

 .طلب اإلدراج بشأن قرارا اللجنة تتخذ أن قبل كتابة نةاللج تبلغ أن

ــة تنظــر  )ح(   . اســتكمال القائمــة أجــل مــن الســرعة وجــه علــى الطلبــات يف اللجن

 علــى القــرار الختــاذ احملــددة الفتــرة غضــون يف القائمــة يف اإلدراج اقتــراح يوافــق علــى مل وإذا

 وتشـفع  .حبالتـه  الطلـب  قـدمت  الـيت  ولالـد  اللجنـة  ختـرب  أعـاله، ) ج( ٥ الفقـرة  يف املبني النحو

 بـاجلزء  القائمـة  يف املدرجـة  اجلديدة باألمساء األعضاء الدول فيه خترب الذي العامة البالغ األمانة

 اللجنـة  أعضـاء  موافقـة  بعـد  الصـحفي  بياـا  إىل وتضـمه  احلالـة،  بيان من علنا نشره جيوز الذي

 .اإلدراج طلب على

 مـع  وتنسـق  اخلـرباء  بفريـق  اللجنـة  تسـتعني  قائمـة، ال يف جديـد  اسم إدراج إثر  )ط(  

 سـرديا  موجزا اللجنة الشبكي موقع على وتنشر اإلدراج، اقترحت اليت املعنية الدول أو الدولة

 .القائمة يف األمساء أو االسم إدراج ألسباب

 الفــرد اســم إدراج بعــد واحــد أســبوع غضــون ويف النشــر بعــد األمانــة، تقــوم  )ي(  

 الكيـان  أو الفـرد  أن يعتقـد  الـيت  للبلـد أو للبلـدان   الدائمـة  (البعثـات)  البعثـة  اربإخطـ  الكيان، أو

. شـفوية  مـذكرة  بواسـطة ) املعلومـة  هـذه  بتـوافر  رهنـا ( الفـرد  جنسـية  وبلد فيه (فيها)، موجود

 آلثــار ووصــفاً احلالــة، بيــان مــن للنشــر القابــل اجلــزء مــن نســخةً اإلشــعار ــذا األمانــة وترفــق

 الــيت واإلجــراءات الصــلة، ذات القــرارات يف عليــه املنصــوص النحــو علــى ئمــة،القا يف اإلدراج

. املتاحـة  باإلعفـاءات  املتعلقـة  واألحكام القائمة، الرفع من طلبات يف النظر عند اللجنة تتخذها

 وفقــا تتخــذ، أن عليهــا بــأن اإلخطــار هــذا تتلقــى الــيت الــدول الرســالة هــذه تــذكّر أن ويــتعني
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 حـديثا  املـدرجني  والكيانـات  األفـراد  إلخطـار  املمكنـة  التدابري مجيع احمللية، اوممارسا لقوانينها

 عــن معلومــات وبــأي علــيهم، املفروضــة بالتــدابري املناســب الوقــت يف إبالغهــم أو القائمــة يف

 تقـدمها  الـيت  املعلومـات  مجيـع  عـن  فضـال  اللجنـة الشـبكي،   موقـع  علـى  املتاحة اإلدراج أسباب

 .أعاله إليه شارامل اإلخطار يف األمانة

 أن علــى الـدول  تشـجع  األعضـاء،  الــدول املــُحدثة إىل  القائمـة  إرسـال  مبجـرد   )ك(  

 والنقـاط  األخـرى،  املاليـة  واملؤسسـات  على املصـارف  توزعها كأن واسع، نطاق على تعممها

 االسـتخبارات،  ووكـاالت  اجلمـارك،  ومـوظفي  والقنصـليات،  واملوانئ، واملطارات، احلدودية،

 .اخلريية واجلمعيات البديلة، تحويلال ونظم
  

 فيها املدرجة املعلومات وحتديث والكيانات لألفراد املوحدة القائمة  -  ٧  

 وفقـــا املدرجـــة أمســـاؤهم والكيانـــات لألفـــراد موحـــدة قائمـــة اللجنـــة تتعهــد   )أ(  

 ).٢٠٠٦( ١٧١٨ القرار من) هـ( ٨ أو/و) د( ٨ الفقرتني يف عليها املنصوص للمعايري

 توافـق  عنـدما  بانتظـام  وحتـدثها باملسـتجدات   باسـتمرار  القائمـة  اللجنـة  اجعتر  )ب(  

 يف عليهـا  املنصـوص  القرارات اختاذ إلجراءات وفقا صلة ذات معلومات حذف أو إضافة على
ــذه ــادئ هـ ــة، املبـ ــذلك التوجيهيـ ــرات يف وكـ ـــ( و) د( و) ج( الفقـ ــاه) و( و) هـ ــن. أدنـ  وميكـ

 إضـافية  تعريفيـة  معلومـات  اخلصـوص  علـى  القائمـة  ذات الصـلة بتحـديث   املعلومات تشمل أن

 وفـاة  أو السـجن،  يف واإليـداع  التنقل، حركة ذلك يف مبا الداعمة، الوثائق جانب إىل وغريها،

ــراد ــة األفـ ــاؤهم املدرجـ ــة يف أمسـ ــداث مـــن ذلـــك وغـــري القائمـ ــة، األحـ ــا اهلامـ ــوافرت كلمـ  تـ

 .املعلومات  هذه

 أول القائمــة يف اإلدراج اقترحـت  الـيت  العضـو  بالدولــة تتصـل  أن للجنـة  جيـوز   )ج(  

 تشـجع  أن أيضـا  للجنـة  وجيوز. املقدمة اإلضافية املعلومات أمهية حول معها وأن تتشاور األمر

 علــى اإلضــافية املعلومــات هــذه تقــدم الــيت الدوليــة أو اإلقليميــة املنظمــات أو األعضــاء الــدول

 الدولـة  مبوافقـة  رهنا األمانة، وتقوم .األصلي اإلدراج اقتراح صاحبة العضو الدولة مع التشاور

 .املناسبة االتصاالت إقامة يف املساعدة بتقدمي اإلدراج، اقترحت اليت العضو

ــق جيــوز  )د(   ــزود أن أيضــا اخلــرباء لفري ــة ي ــات اللجن ــراد عــن إضــافية مبعلوم  األف

 .القائمة يف أمساؤهم املدرجة الكيانات  أو

 اللجنـة  رئـيس  يبلـغ  القائمة، يف إضافية معلومات إدراج قرار اللجنة اختاذ عند  )هـ(  

ــة املنظمــات أو/و األعضــاء الــدول ــة أو اإلقليمي  اإلضــافية املعلومــات تلــك قــدمت الــيت الدولي

 .لذلك  وفقا
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ــة علــى القائمــة تتــاح  )و(   ــة  موقــع علــى الرمسيــة اللغــات جبميــع الفــور احملدث اللجن
 مـذكرات  بواسـطة  القائمة يف تغيري بأي رافو األعضاء الدول تبلغ نفسه، الوقت ويف. الشبكي

 .اللجنة موافقة بعد املتحدة األمم عن تصدر صحفية وبيانات شفوية

 إىل املقدمــة الصــلة ذات اإلضــافية املعلومــات كــل مــن اخلــرباء فريــق يتحقــق  )ز(  

ــة، ــيت اللجن ــدرج مل وال ــوم القائمــة، يف ت ــها ويق ــات قاعــدة يف بتخزين ــة لتســتخدمها بيان  اللجن

 اإلضـافية  املعلومـات  تلك تتبادل أن للجنة وجيوز. منهما بكل املنوطة الوالية تنفيذ يف ريقوالف

 كيانـات  أو ـا  املقيمني أو أفراد من مواطنيها أمساُء القائمة يف أُدرجت اليت األعضاء الدول مع

 علـى  امقـدمه  يوافـق  أن أو علنـا  نشـره  ميكن مما املعلومات تلك تكون أن شريطة إليها، منتمية

 املعلومـات  تلـك  عـن  الكشـف  تقرر أن للجنة جيوز حدة، على حالة كل أساس وعلى. نشرها

 .مقدمها من مسبقة مبوافقة أخرى أطراف إىل
  

 القائمة من األمساء رفع  -  ٨  

ــاء للـــدول جيـــوز  )أ(   ــراد برفـــع طلبـــات وقـــت أي يف تقـــدم أن األعضـ ــاء أفـ  أمسـ

  .القائمة يف وكيانات مدرجة

 أمسـاؤهم  املدرجـة  والكيانات لألفراد جيوز املتاحة، باإلجراءات خاللاإل دون  )ب(  

 .حاالم، حسب االقتضاء يف النظر إلعادة طلبات تقدمي القائمة يف

 عـن  إمـا  ذلـك  يفعل أن القائمة من اسم لرفع طلب تقدمي يف يرغب ملن ميكن  )ج(  

)٢٠٠٦( ١٧٣٠ القرار يف املبينة التنسيق مركز عملية طريق
)٣(

 يقـيم  الـيت  الدولة طريق عن أو 

 املنصـوص  لإلجـراءات  التنسـيق  مركز إىل املقدمة الطلبات وختضع. جنسيتها حيمل اليت أو فيها

 مباشـرة  القائمـة  يف اإلدراج جيـري فيهـا   الـيت  احلـاالت  ويف). ٢٠٠٦( ١٧٣٠ القـرار  يف عليهـا 

 .اإلدراج رحتاقت اليت) الدول( الدولة دور اللجنة تتوىل األمن، لس قرار مبوجب

 بتوجيـه  فيهـا  املقيمـون  أو مواطنوهـا  يقوم أن كقاعدة، تقرر، أن للدولة ميكن  )د(  

 إعـالن  بواسـطة  ذلـك  الدولة وتقرر. التنسيق مركز إىل مباشرة القائمة من أمسائهم رفع طلبات

 .الشبكي اللجنة موقع على وينشر الرئيس إىل يوجه

 اسـتيفاء  عدم سبب القائمة من امسه رفع لبط يف يبني أن الطلب ملقدم ينبغي  )هـ(  

ــايري الـــوارد فيهـــا إدراجـــه ــفها للمعـ ـــ( ٨ أو/و) د( ٨ الفقـــرة يف وصـ ــرار مـــن) هـ  ١٧١٨ القـ

__________ 

 موقـع اللجنـة الشـبكي    علـى  القائمـة  مـن  األمسـاء  برفـع  املعين التنسيق مركز عن معلومات على العاالط ميكن  )٣(  

)http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml(. 
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 الـواردة  اإلدراج مـربرات  دحـض  خـالل  مـن  وخاصـة  املعايري، تلك انتفاء سبب أو ،)٢٠٠٦(

 مـن  الرفـع  طلـب  يتضمن أن أيضا وينبغي. أعاله املذكور احلالة بيان من للنشر القابل اجلزء يف

. الصــلة ذات املعلومــات مــن ذلــك إىل ومــا احلاليــة أنشــطته أو/و الطلــب مقــدم مهنــة القائمــة

ــوز ــوع وجيـ ــل إىل الرجـ ــائق كـ ــة الوثـ ــب الداعمـ ــا أو/و للطلـ ــه إرفاقهـ ــع بـ ــرح مـ ــها شـ  أمهيتـ

 .االقتضاء  عند

 تركـة  مـن  ناملسـتفيدون القـانونيو   الطلـب  يقـدم  املتـوفني،  بـاألفراد  يتعلق فيما  )و(  

 األمسـاء  برفـع  املعـين  التنسيق مركز خالل من أو الدولة، طريق عن اللجنة إىل مباشرة إما الفرد

 مـن  الرفـع  طلـب  يتضـمن  أن وجيب. أمكن حيثما رمسية بوثائق صفتهم إثبات مع القائمة، من

 الدولـة  علـى  أيضـا  ويـتعني . الوفـاة  تؤكـد  مماثلـة  رمسية وثيقة أو وفاة شهادة أمكن، إن القائمة،

 املتـوىف  تركـة  مـن  قانوين مستفيد أي اسم كان إذا مما التأكد الطلب مقدم أو الطلب تقدم اليت

 .بذلك اللجنة وإبالغ القائمة يف مدرجا األصول ملكية يف له شريك أي أو

ــار إذا  )ز(   ــب مقــدم اخت ــه يقــدم أن الطل املركــز  يتخــذ التنســيق، مركــز إىل طلب
 علــى التنســيق مبركــز االتصــال وميكــن). ٢٠٠٦( ١٧٣٠ قــرارال مرفــق يف احملــددة اخلطــوات

 :التايل العنوان

Focal Point for De-listing 
Security Council Subsidiary Organs Branch 
Room DC2 2034 
United Nations 
New York, N.Y. 10017 
United States of America 
Tel. +1 917 367 9448 
Fax. +1 212 963 1300 
Email: delisting@un.org 

  

 الرفـع  طلـب  بنتيجـة  باالسـتعراض  القائمـة  الـدول  الـرئيس  يبلغ االقتضاء، عند  )ح(  

 .القائمة من

 بإخطـار  القائمـة،  مـن  االسـم  رفـع  بعد واحد أسبوع غضون يف األمانة، تقوم  )ط(  

 الكيــان أو الفــرد أن يعتقــد الــيت األعضــاء الــدول أو العضــو للدولــة الدائمــة البعثــة أو البعثــات

 تـوافرت  طاملـا ( مواطنيـه  مـن  الفـرد  يكـون  الـذي  البلـد  بإخطار لألفراد، وبالنسبة فيها، موجود

 الوقـت  يف تـدابري  اختاذ عليها بأن تتلقاه اليت الدول اإلخطار يذكّر أن ويتعني). املعلومات هذه

 إعالمـه  أو األمربـ  املعـين  الكيـان  أو الفـرد  إلخطـار  احملليـة،  وممارسـاا  لقوانينـها  وفقـا  املناسب،

 .القائمة من امسه برفع
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   توريد األسلحة حظر  -  ٩  

 مـــن ٩ والفقـــرة) ٢٠٠٦( ١٧١٨ القـــرار مـــن‘ ١) ’أ( ٨ الفقـــرة ألغـــراض  )أ(  

ــة جيــوز ،)٢٠٠٩( ١٨٧٤ القــرار ــرارات  للجن ــاقش الق ــا وتتخــذها أن تن ــة مــع يتفــق مب  الوالي

  .ا املنوطة

عدات والسلع والتكنولوجيا املتصلة بربامج األسلحة احلظر املتعلق باألصناف واملواد وامل  -  ١٠  

  النووية والقذائف التسيارية وغريها من برامج أسلحة الدمار الشامل

)، جيوز للجنـة أن تتنـاقش   ٢٠٠٦( ١٧١٨من القرار ‘ ٢’(أ)  ٨طبقا للفقرة   (أ)  
إىل مـا هـو   وتتخذ القرارات بشأن األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيات، إضـافة  

حمدد يف الفقرة املشار إليها أعاله من منطوق القرار، واليت ميكـن أن تسـهم يف الـربامج املتصـلة     
باألسلحة النوويـة أو بالقـذائف التسـيارية أو غريهـا مـن بـرامج أسـلحة الـدمار الشـامل التابعـة           

  .  جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، أو أن تعدل القوائم املوجودة هلا

تكون أي أصناف أو مـواد أو معـدات أو سـلع أو تكنولوجيـا مقـرر عرضـها         (ب)  
على اللجنة لتنظر فيها مصحوبة بقدر اإلمكان بوصف سـردي يوضـح عالقـة تلـك األصـناف      
أو املواد أو املعدات أو السلع أو التكنولوجيا بـالربامج املتصـلة باألسـلحة النوويـة أو بالقـذائف      

امج أســلحة الــدمار الشــامل التابعــة جلمهوريــة كوريــا الشــعبية       التســيارية أو غريهــا مــن بــر   
  الدميقراطية.  

  

  طلبات اإلعفاء من جتميد األصول    -  ١١  

صــول مــربراً اســتناداً إىل   حتــدد اللجنــة مــا إذا كــان اإلعفــاء مــن جتميــد األ        (أ)  
ة ). وتتلقى اللجنة مـن الـدول األعضـاء إخطـارات حتريريـ     ٢٠٠٦( ١٧١٨من القرار  ٩ الفقرة

باعتزامها اإلذن، حسب احلاجة، بالوصول إىل ما هو جممد مـن أمـوال أو غريهـا مـن األصـول      
(أ) و (ب)  ٩املالية أو املوارد االقتصادية األخرى لتغطية نفقات، حسبما تنص عليه الفقـرتني  

  ).  ٢٠٠٦( ١٧١٨من القرار 

طار ذي الصـلة  تقر اللجنة على الفور، عن طريق األمانة العامة، باستالم اإلخ  (ب)  
ــرارا ســلبيا بشــأن اإلخطــار يف        ــة ق ــات األساســية. وإذا مل تتخــذ اللجن ــق بالنفق ــاء املتعل باإلعف
غضون املهلة احملـددة يف مخسـة أيـام عمـل، تبلـغ بـذلك الدولـة العضـو املرسـلة لإلخطـار، عـن            

ذ قـرار  طريق رئيس اللجنة. كما تقـوم اللجنـة بـإبالغ الدولـة العضـو املرسـلة لإلخطـار إذا اختـ        
  سليب بشأن اإلخطار.  



 12/16 15-00342

 

تنظر اللجنة يف طلبات الـدول األعضـاء بتغطيـة النفقـات االسـتثنائية، وتوافـق         (ج)  
عليها، إذا كانت مناسبة، خالل فترة أيام العمل اخلمسة املشترطة على النحـو املنصـوص عليـه    

دمي طلبـات  ). وتشجع الدولُ األعضـاء، عنـد تقـ   ٢٠٠٦( ١٧١٨(ب) من القرار  ٩يف الفقرة 
  إلعفاء النفقات االستثنائية، على اإلبالغ يف الوقت املناسب بشأن استخدام تلك األموال.  

ــرة      (د)   ــة مبوجــب الفق ــب اإلخطــارات املقدم ــرار   ٩ال تتطل ــن الق  ١٧١٨(ج) م

  ) أي قرار من اللجنة.  ٢٠٠٦(

تكـون  تتلقى اللجنة إخطارات من الدول األعضاء بشأن األصول امدة اليت   (هـ)  
الدول املعنية قد قررت أا خاضـعة لـرهن أو حكـم قضـائي أو إداري أو حتكيمـي، وميكـن يف       
هذه احلالـة اسـتخدام األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى لسـداد مـا يتعلـق            

أو احلكـــم قبـــل تـــاريخ صـــدور  بـــذلك الـــرهن أو احلكـــم، شـــريطة أن يكـــون تـــاريخ الـــرهن 
)، وأال يكون لفائدة أي شـخص أو كيـان حددتـه اللجنـة، وأن تكـون      ٢٠٠٦( ١٧١٨ القرار

  الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك.  

ينبغي أن تتضمن اإلخطارات املشـار إليهـا يف الفقـرتني الفـرعيتني (أ) و (ب)       (و)  
أعـــاله وطلبـــات إعفـــاء النفقـــات االســـتثنائية املشـــار إليهـــا يف الفقـــرة الفرعيـــة (ج)، حســـب  

  ضاء، املعلومات التالية:  االقت

  (اسم وعنوان) املتلقي؛    ‘١’  

  املعلومات املصرفية للمتلقي (اسم املصرف وعنوانه، ورقم احلساب)؛    ‘٢’  

  هدف الدفع؛  ‘٣’  

  مبلغ القسط؛  ‘٤’  

  عدد األقساط؛  ‘٥’  

  تاريخ بداية الدفع؛  ‘٦’  

  التحويل املصريف أو اخلصم املباشر؛    ‘٧’  

  الفوائد؛    ‘٨’  

  األموال احملددة اجلاري وقف جتميدها؛    ‘٩’  

  معلومات أخرى.    ‘١٠’  
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  طلبات اإلعفاء من القيود على السفر  -  ١٢  

ــرر جملــس األمــن، يف الفقــرة     (أ)   ــود ٢٠٠٦( ١٧١٨مــن القــرار   ١٠ق )، أن القي
(هـ) من القرار لـن تنطبـق مـىت مـا قـررت اللجنـة علـى         ٨املفروضة على السفر مبوجب الفقرة 

لة على حدة أن لـذلك السـفر مـا يـربره مـن أسـباب إنسـانية، مبـا فيهـا الفـرائض           أساس كل حا
فــــــاء ســــــيخدم بشــــــكل آخــــــر أهــــــداف الدينيــــــة، أو حيــــــث تســــــتنتج اللجنــــــة أن اإلع

  ).  ٢٠٠٦(  ١٧١٨ القرار

ــب        (ب)   ــة مبوجـ ــفر املفروضـ ــى السـ ــود علـ ــن القيـ ــاء مـ ــب لإلعفـ ــل طلـ ــدم كـ   يقـ

اسـم الفـرد املـدرج يف القائمـة، إىل رئـيس      ) كتابة، ب٢٠٠٦( ١٧١٨(هـ) من القرار  ٨الفقرة 
اللجنة. والدول اليت جيوز هلا تقـدمي طلـب مـن خـالل بعثاـا الدائمـة لـدى األمـم املتحـدة هـي           
ــة اإلقامــة. وجيــوز تقــدمي      ــة اجلنســية، ودول ــة (دول) العبــور، ودول ــة (دول) املقصــد، ودول دول

  الطلب من خالل مكتب األمم املتحدة املعين.  

الرئيس كل طلب إعفـاء يف أقـرب وقـت ممكـن ولكـن قبـل مـا ال يقـل         يتلقى   (ج)  
عن عشرة أيام عمل من تاريخ السفر املقترح، باستثناء احلاالت الـيت تقتضـي فيهـا االعتبـارات     
اإلنسانية فترة أقصر. وعقب استالم الرئيس لطلب اإلعفاء، تنظر فيه اللجنة يف غضـون مخسـة   

ــةً اإلجــراءات     ــة متبع ــام عمــل كامل ــة  أي ــرة الفرعي ــة يف الفق (ب) أعــاله. ويف احلــاالت   ٥املبين
  العاجلة، ألسباب إنسانية، يبت الرئيس يف إمكانية تقصري فترة النظر يف الطلب.

ــائق      (د)   ينبغــي أن تشــتمل كــل الطلبــات علــى املعلومــات التاليــة، مشــفوعة بالوث
  املصاحبة هلا:  

قتـرح وصـفته وجنسـيته    اسم الشخص (األشـخاص) الـذي سـيقوم بالسـفر امل      ‘١’  
  ورقم (أرقام) جواز (جوازات) سفره.  

ــدم        ‘٢’   ــدة تق ــرح، مشــفوعاً بنســخ ملســتندات مؤي هــدف (أهــداف) الســفر املقت
التفاصيل املتصلة بالطلب مـن قبيـل التـواريخ واألوقـات احملـددة لالجتماعـات       

  أو املواعيد.  

  منه السفر والعودة إليه.   التواريخ واألوقات املقترحة ملغادرة البلد الذي يبدأ  ‘٣’  

املســــار الكامــــل لــــذلك الســــفر مبــــا فيــــه نقــــاط املغــــادرة والعــــودة وكــــل    ‘٤’  
  العبور.    حمطات
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التفاصــيل املتعلقــة بوســيلة النقــل املســتعملة، مبــا يف ذلــك، عنــد اإلمكــان،           ‘٥’  
  امللف وأرقام الرحالت اجلوية وأمساء السفن.    رقم

  بيان تربير حمدد لإلعفاء.    ‘٦’  

خيضع أيضاً أي طلب متديد (متديـدات) لإلعفـاءات الـيت توافـق عليهـا اللجنـة         (هـ)  
) لألحكــام الســابقة، ويســتلمه رئــيس اللجنــة ٢٠٠٦( ١٧١٨مــن القــرار  ١٠مبوجــب الفقــرة 

كتابة، مرفقا باملسـار املـنقح، يف وقـت ال يقـل عـن مخسـة أيـام عمـل قبـل انتـهاء مـدة اإلعفـاء             
  أعضاء اللجنة.  املوافق عليها، ويعمم على 

يف احلاالت الـيت توافـق فيهـا اللجنـة علـى طلبـات لإلعفـاء مـن حظـر السـفر،             (و)  
يبلغ رئيس اللجنة كتابة البعثات الدائمة للدول التالية لدى األمم املتحدة بـالقرار وخـط السـري    

، ودولـة  واجلدول الزمين املوافق عليهما: الدولة اليت يقيم فيها الشخص املدرج امسـه يف القائمـة  
اجلنســية، والدولــة (الــدول) الــيت سيســافر إليهــا الشــخص املــدرج امســه يف القائمــة؛ وأي دولــة  
ــى النحــو املنصــوص عليــه يف           ــم املتحــدة معــين عل ــب لألم ــغ بــذلك أي مكت ــا يبل ــور؛ كم عب

  (ب) أعاله.    الفقرة

تتلقى اللجنة، يف غضون مخسة أيام عمل بعـد انتـهاء مـدة صـالحية اإلعفـاء،        (ز)  
ــة الــيت يقــيم يف إقليمهــا الشــخص املــدرج امســه يف      ت ــا باكتمــال الســفر مــن الدول أكيــدا مكتوب

ــدة، تؤكــد املســار        ــم املتحــدة املعــين، مشــفوعا باملســتندات املؤي ــب األم ــن مكت القائمــة، أو م
والتاريخ الذي عاد فيه إىل بلد اإلقامة الفرد املدرج امسه يف القائمة الذي يسافر مبوجـب إعفـاء   

  من اللجنة.  ممنوح 

يتطلـــب إدخـــال أي تغـــيريات علـــى معلومـــات الســـفر املطلوبـــة مبوجـــب          (ح)  
(د) أعاله، املقدمة إىل اللجنة يف وقت سابق، خاصـة نقـاط العبـور، موافقـة مسـبقة مـن        الفقرة

اللجنة ويتلقى رئيس اللجنة هذه التغيريات ويعممها على أعضـاء اللجنـة يف وقـت ال يقـل عـن      
ــة الســـفر، مـــا عـــدا يف احلـــاالت الطارئـــة، علـــى النحـــو الـــذي     مخســـة أيـــام عمـــل قبـــل  بدايـ

  الرئيس.    حيدده

يبلغ رئيس اللجنة كتابة وفـوراً يف حالـة تقـدمي أو تـأخري موعـد السـفر الـذي          (ط)  
سبق للجنة أن أصدرت إعفـاء بشـأنه. وتكـون موافـاة رئـيس اللجنـة بإخطـار كتـايب كافيـة يف          

سـاعة، مـع بقـاء املسـار      ٤٨ادرة أو يـؤخر مبـا ال يزيـد عـن     احلاالت اليت يقـدم فيهـا وقـت املغـ    
سـاعة قبـل    ٤٨املقدم مسبقا دون تغيري. وإن وجب تقدمي موعد السـفر أو تـأخريه بـأكثر مـن     

التاريخ الذي سبق أن وافقت عليه اللجنة أو بعده، وجـب عندئـذ تقـدمي طلـب إعفـاء جديـد،       
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ــه الل     ــر في ــة وأن تنظ ــيس اللجن ــتلمه رئ ــي أن يس ــرات (أ) و (ب) و (ج)  وينبغ ــا للفق ــة وفق   جن

  (د) أعاله.   و

ــة         (ي)   ــة، حتــدد اللجن ــة مالئم ــرب دول ــة إىل أق   يف حــاالت اإلجــالء الطــيب الطارئ

 ١٧١٨مــن القــرار  ١٠مــا إذا كــان هنــاك مــا يــربر الســفر يف إطــار اإلعفــاء الــوارد يف الفقــرة  

ء ووقتــه، إىل جانــب )، فــور إخطارهــا باســم املســافر وســبب الســفر وتــاريخ اإلجــال  ٢٠٠٦(
معلومات الرحلة اجلوية، مبا فيها نقاط العبور والوجهة (الوجهات) املقصودة كمـا تقـدم إليهـا    
فورا مذكرة طبيب تتضمن أكرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات عـن طبيعـة حالـة الطـوارئ الطبيـة          

ــة، فضــ     ــه املــريض العــالج، دون اإلخــالل مبراعــاة الســرية الطبي ال عــن واملرفــق الــذي تلقــى في
  املعلومات املتعلقة بتاريخ السفر ووقته والوسيلة اليت عاد ا املريض إىل بلد إقامته.  

تنشر مجيع طلبات اإلعفاء والتمديدات امللحقة ا الـيت وافقـت عليهـا اللجنـة       (ك)  
) علــى موقــع اللجنــة الشــبكي إىل حــني تلقــي  ٢٠٠٦( ١٧١٨مــن القــرار  ١٠عمــال بــالفقرة 
  عودة الشخص املدرج امسه يف القائمة إىل بلد اإلقامة.  اللجنة تأكيدا ب

  

  املعلومات األخرى املقدمة إىل اللجنة  -  ١٣  

ــك         (أ)   ــا يف ذلـ ــها، مبـ ــلة بعملـ ــرى ذات الصـ ــات األخـ ــة يف املعلومـ ــر اللجنـ تنظـ
 ١٧١٨املعلومـــات املتعلقـــة باحتمـــال عـــدم االمتثـــال للتـــدابري املفروضـــة مبوجـــب القـــرارات   

)، الواردة مـن مصـادر   ٢٠١٣( ٢٠٩٤ ) و٢٠١٣( ٢٠٨٧ ) و٢٠٠٩( ١٨٧٤ ) و٢٠٠٦(
خمتلفة، عن طريق الـدول األعضـاء، أو املنظمـات الدوليـة أو اإلقليميـة املعنيـة أو فريـق اخلـرباء.         
ــدابري       ــال للت ــديها بشــأن عــدم االمتث ــوافر ل ومجيــع الــدول مــدعوة إىل تقــدمي املعلومــات الــيت تت

 ٢٠٩٤ ) و٢٠١٣( ٢٠٨٧ ) و٢٠٠٩( ١٨٧٤ ) و٢٠٠٦( ١٧١٨املفروضــة يف القــرارات 

). وتشــجع اللجنــة الــدول علــى التعــاون واالســتجابة بســرعة لطلبــات احلصــول علــى  ٢٠١٣(
  املعلومات الواردة من اللجنة وفريق اخلرباء، مع ضمان السرية التامة، عند الطلب.  

ا ذلـك  تبقى املعلومات اليت تتلقاها اللجنـة سـرية إذا طلبـت اجلهـة الـيت قدمتـه        (ب)  
  أو إذا قررت اللجنة ذلك.  
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  االتصال    -  ١٤  

ــة املعلومــات ذات الصــلة للجمهــور مــن خــالل وســائط اإلعــالم       (أ)   ــيح اللجن تت
املعتمـــدة لـــدى األمـــم املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك موقـــع اللجنـــة الشـــبكي، والنشـــرات الصـــحفية 

  املتحدة.    لألمم

القتضـاء، يف تنفيـذ التـدابري    تقدم اللجنة املسـاعدة إىل الـدول األعضـاء، عنـد ا      (ب)  
ــرارات   ــة مبوجـــــب القـــ ) ٢٠١٣( ٢٠٨٧ ) و٢٠٠٩( ١٨٧٤ ) و٢٠٠٦( ١٧١٨املفروضـــ

  ).  ٢٠١٣( ٢٠٩٤  و

من أجل تعزيز احلـوار مـع الـدول األعضـاء والتعريـف بأعمـال اللجنـة، يعقـد           (ج)  
 الرئيس جلسات إحاطة إعالمية مفتوحة جلميع الـدول األعضـاء املهتمـة. وعـالوة علـى ذلـك،      
ميكـن للـرئيس، بعـد إجـراء مشـاورات مسـبقة مـع اللجنـة واحلصـول علـى موافقتـها، أن يعقــد            
مؤمترات صحفية و/أو أن يصدر نشرات صحفية بشأن أي جانب من جوانـب عمـل اللجنـة.    
وأثنــاء االضــطالع ــذه األنشــطة، ميكــن للــرئيس أن يلــتمس مســامهات مــن فريــق اخلــرباء           

  مة.  يطلب الدعم من األمانة العا  وأن

تتعهد األمانة العامة موقعاً شبكياً للجنة ينبغي أن يتضمن مجيع الوثائق العامـة    (د)  
املتصلة بعمل اللجنة، والقرارات ذات الصلة، والتقارير العامة للجنة وفريق اخلرباء، والنشـرات  

. الصحفية ذات الصلة، والتقارير املقدمة من الدول األعضاء عـن التنفيـذ علـى الصـعيد الـوطين     
  وينبغي حتديث املعلومات على هذه املوقع على وجه السرعة وجبميع اللغات الرمسية.

جيوز للجنة أن تنظر، حسب االقتضـاء، يف قيـام رئـيس اللجنـة و/أو أعضـائها        (هـ)  
ــز التنفيــذ الكامــل والفعــال للتــدابري املفروضــة مبوجــب      بزيــارات إىل دول أعضــاء خمتــارة لتعزي

  القرارات ذات الصلة.

ستقوم اللجنة، مبساعدة من فريق اخلرباء ودعـم األمانـة العامـة، بتقيـيم فعاليـة        (و)  
  األنشطة ذات الصلة وتعديل أعماهلا املقبلة بناء على نتائج التقييم.

  


