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ــشـأة عمــال     ــن املن ــس األم ــة جمل جلن
ــالقرار  بـــشأن ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣بـ

        مجهورية الكونغو الدميقراطية
بــصيغتها الــيت  املبــادئ التوجيهيــة الــيت تتبعهـــا اللجنــة يف تــسيري أعماهلــا       

)(٢٠١٠أغسطس / آب٦اعتمدهتا اللجنة يف  ١

  
  هوريـــــةبـــــشأن مج) ٢٠٠٤ (١٥٣٣جلنـــــة جملـــــس األمـــــن املنـــــشأة عمـــــال بـــــالقرار   -  ١  

  الكونغو الدميقراطية

ــة ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار     )أ(   بــشأن مجهوري
 ٨وقـد حـدِّدت واليتـها يف الفقـرة          . “اللجنـة ” ُيشار إليها فيما يلي باسـم        الكونغو الدميقراطية 

  من القـرار ٤، والفقرة )٢٠٠٥ (١٥٩٦ من القرار  ١٨، والفقرة   )٢٠٠٤ (١٥٣٣من القرار   
 ١٨٠٧ من القـرار     ١٥، والفقرة   )٢٠٠٦ (١٦٩٨ من القرار    ١٤، والفقرة   )٢٠٠٥ (١٦٤٩

) أ( ٤، والفقـرات الفرعيـة      )٢٠٠٨ (١٨٥٧ من القرار    ٢٥ و   ١٨ و   ٦، والفقرات   )٢٠٠٨(
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٩٦من القرار ) ج( ٤ و) ب( ٤و 

  ة؛اللجنة جهاز فرعي تابع جمللس األمن وهي تتألف من أعضاء اجمللس كاف  )ب(  

والــرئيس . يعــّين جملــس األمــن رئــيس اللجنــة ليــؤدي عملــه بــصفته الشخــصية   )ج(  
  ؛ األمنجملس يساعده وفدان يعمالن بصفة نائبني للرئيس، وُيعيِّنهما أيضا

القـرار   يساعد اللجنـة يف أعماهلـا فريـق مـن اخلـرباء أُنـشئ يف األصـل مبوجـب          )د( 
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٣٣

  .م املتحدة اللجنة خبدمات األمانة األمانة العامة لألمتدعم  )هـ( 
  

  واليــة اللجنــة  -  ٢    

ـــة اللجنــة، بــصيغتها احملـــدَّدة يف الفقــرة   فيمــا يلــي  )أ(    ١٥٣٣ مــن القــرار ٨ والي
 ١٦٤٩ مــن القــرار ٤واملوسَّــعة بــالفقرة ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦ مــن القــرار ١٨والفقــرة ) ٢٠٠٤(
 ١٨٠٧ مـن القـرار   ١٥دة بـالفقرة    واملؤكَّـ ) ٢٠٠٦ (١٦٩٨ من القرار    ١٤والفقرة  ) ٢٠٠٥(

__________ 
ــبكة اإلنترنــــــت       )١(   ــى شــــ ــة علــــ ــفحة اللجنــــ ــى صــــ ــضا علــــ ــشورة أيــــ ــة منــــ ــادئ التوجيهيــــ ــذه املبــــ  :هــــ

http://www.un.org/sc/committees/1533/guidelines.shtml.  
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 مجيــع الــدول، ال ســيما دول املنطقــة، عــن اإلجــراءات التمـاس معلومــات مــن   )ب(  
 ٩ و ٨ و ٦ و ١الفقــرات عــال للتــدابري املفروضــة مبوجــب الــيت تتخــذها مــن أجــل التنفيــذ الف 

، وأن ١٤٩٣ مــن القــرار ٢٤ و ١٨للفقــرتني واالمتثــال  )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار ١١ و
 معلومـات أخـرى قـد تـرى اللجنـة أهنـا مفيـدة، علـى أن                  أيتطلب بعد ذلك مـن تلـك الـدول          

، ممـثلني لالجتمـاع باللجنـة       يشمل ذلك إتاحة الفرصة للدول ألن توفد، بناء على طلب اللجنة          
؛ بغرض إجراء مناقشات أعمق للمسائل ذات الصلة

لحظـــر املفـــروض علـــى فحـــص املعلومـــات املتعلقـــة باالنتـــهاكات املزعومـــة ل  )ج(  
وكـــذلك ) ٢٠٠٩( ١٨٩٦ مـــن القـــرار ١األســـلحة الـــذي جـــرى متديـــده مبوجـــب الفقـــرة   

 ذلـــك مـــصادر متويـــل اجلماعـــات   مبـــا يف املزعومـــة لألســـلحةبالتـــدفقاتاملعلومـــات املتعلقـــة 
يف  واختـاذ اإلجـراء املناسـب        مثل االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية،      واملليشيات املسلحة 

 أهنـا   تفيد التقـارير  مع القيام حيثما أمكن بتحديد األفراد والكيانات االعتبارية اليت          هذا الشأن،   
  ؛ركبات األخرى املستخدمةضالعة يف هذه االنتهاكات، فضال عن الطائرات أو امل

 املزعومة لألسلحة املشار إليهـا يف تقـارير         بالتدفقاتفحص املعلومات املتعلقة      )د(  
فريــق اخلــرباء املعــين باالســتغالل غــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة ومــصادر الثــروة األخــرى يف     

القيـام حيثمـا أمكـن       اإلجراء املناسب يف هذا الشأن، مـع         واختاذمجهورية الكونغو الدميقراطية،    
، فــضال عــن  أهنــا ضــالعة يف هــذه االنتــهاكات تفيــد التقــاريربتحديــد األفــراد والكيانــات الــيت  

  الطائرات أو املركبات األخرى املستخدمة؛

 التـدابري املـذكورة يف الفقـرات        األفـراد الـذين تنطبـق علـيهم       والكيانات  حتديد    )هـ(  
مبا يف ذلك الطـائرات واخلطـوط اجلويـة،    ، )٢٠٠٥ (١٥٩٦ من القرار ١٥ و ١٣ و ١٠و   ٦

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٥٧من القرار ) ز(إىل ) أ( ٤وفقا للمعايري الواردة يف الفقرتني الفرعيتني 

 )يشار إليهـا فيمـا يلـي بالقائمـة         (األفرادوالكيانات  ستعراض املنتظم لقائمة    اال  )و(  
باســتمرار قــدر اإلمكــان، اســتكمال القائمــة وكفالــة دقتــها بغيــة الــذين حتــدد اللجنــة أمســاءهم 

ــزال صــحيحا، وتــشجيع الــدول األعــضاء علــى تقــدمي أي معلومــات      وتأكيــد أن حمتواهــا ال ي
  ؛ لديهاما توافرتإضافية كلّ

 الدول املعنية صاحبة مقترح اإلدراج يف القائمة ومبـساعدة        التنسيق مع العمل ب   )ز(  
د اهلوية املتاحة للجمهـور عـن       استكمال أسباب اإلدراج ومعلومات حتدي    على   من فريق اخلرباء  
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مناشدة مجيع الدول املعنية، وال سـيما دول املنطقـة، تزويـد اللجنـة مبعلومـات              )ح(  
 الـذين حـددت اللجنـة أمسـاءهم       األفـراد   أو   الكيانـات عن اإلجراءات اليت تتخذها للتحقيق مـع        

  وملقاضاهتم؛

النظر يف طلبات االستثناء من القيود املتعلقة بالـسفر والقيـود املاليـة املنـصوص                 )ط(  
 ١٦٤٩ مــن القــرار  ٣والفقــرة ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦ مــن القــرار  ١٦ و ١٤عليهــا يف الفقــرتني  

  ؛  والبت يف تلك الطلبات)٢٠٠٥(

 من القـرار    ٢٤ و   ١٧ـة مع األخذ يف احلسبان الفقرتني       إصدار مبادئ توجيهي    )ي(  
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٩٦لتيسري تنفيذ التدابري اليت مت متديد العمل هبا يف القرار ) ٢٠٠٨ (١٨٥٧

تقــدمي تقــارير دوريــة إىل اجمللــس عــن عملــها، تتــضمن مالحظاهتــا وتوصــياهتا،   )ك(  
   جملس األمن وتطبقها اللجنة؛وال سيما بشأن ُسبـل تعزيز فعالية التدابري اليت يفرضها

 استعراض سجالت الطريان اليت تضعها كـل دولـة     يفالتعاون مع فريق اخلرباء       )ل(  
فـضال عـن مجهوريـة الكونغـو         سيما الدول املتامخة إليتـوري ومقـاطعيت كيفـو،         يف املنطقة، وال  

  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩٦ من القرار ٧الدميقراطية، وذلك عمال بالفقرة 

ــرة    لقــي إخطــارا ت  )م(   ــدول مبوجــب الفق ــسبقة مــن ال ــرار   ٥ت م  ١٨٠٧مــن الق
 وإبالغ البعثة وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية بكل إخطـار تتلقـاه والتـشاور           ،)٢٠٠٨(

أو مع الدولة مقدمة اإلخطـار، حـسب االقتـضاء،          /مع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية و     
 ١٨٠٧مـن القـرار    ١ يف الفقـرة  احملـدَّدة  للتحقق من أن تلك الشحنات ال تتعارض مع التـدابري      

 والبـت، عنـد     ،)٢٠٠٩ (١٨٩٦ من القرار    ١، اليت جرى متديد العمل هبا يف الفقرة         )٢٠٠٨(
  الضرورة، يف أي إجراء يتعني اختاذه؛

عقــد مــشاورات دوريــة مــع الــدول األعــضاء مــن أجــل ضــمان التنفيــذ التــام      )ن(  
  لة؛للتدابري احملّددة يف القرارات ذات الص

 مـــن أجـــل الوفـــاءلـــدول األعـــضاء إتاحتـــها ينبغـــي لحتديـــد املعلومـــات الـــيت   )س(  
وتعمــيم ذلـــك علـــى  ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ مـــن القـــرار ٥مبقتــضيات اإلخطـــار املبينـــة يف الفقــرة   

  .األعضاء الدول



 -4- 10-48145
 
 

  جلسات اللجنة  -  ٣    

رمسية يف أي وقت يرى فيه رئـيس اللجنـة   الغري ورمسية ال ا جلساهت تعقد اللجنة   )أ(  
وُيبلَّــغ مبوعــد اجللــسة قبــل . بنــاء علــى طلــب أي عــضو مــن أعــضاء اللجنــة ضــرورة لــذلك، أو

   أقصر من ذلك يف احلاالت العاجلة؛عقدها بيومي عمل، ومع ذلك ميكن اإلبالغ مبدة

غـري الرمسيـة الـيت تعقـدها        املـشاورات   يتوىل الرئيس رئاسة اجللـسات الرمسيـة و         )ب(  
يقـوم بتعـيني أحـد نائبيـه أو ممثـل آخـر مـن البعثـة الدائمـة لبلـده                     وإذا تعـذّر عليـه ذلـك        . اللجنة

   نيابة عنه؛ليترأس اجللسات

تكــون جلــسات اللجنــة ومــشاوراهتا غــري الرمسيــة مغلقــةً، مــا مل ُتقــرِّر خــالف   )ج(  
ــك ــدول       . ذل ــا يف ذلــك ال ــق اآلراء دعــوة غــري األعــضاء فيهــا، مب ــة أن تقــرر بتواف وجيــوز للجن

ألمم املتحدة، واألمانة العامة، واملنظمات اإلقليمية والدولية، واملنظمـات         األعضاء األخرى يف ا   
جلــساهتا ومــشاوراهتا غــري الرمسيــة بغــرض  غــري احلكوميــة واخلــرباء مــن األفــراد، للمــشاركة يف  

ــهاكات أو انتــهاكات مزعومــة لتــدابري          ــا يتــصل بــأي انت ــدمي معلومــات أو إيــضاحات فيم تق
ارات ذات الصلة، أو ملخاطبة اللجنة ومـساعدهتا، علـى أسـاس    اجلزاءات املفروضة مبوجب القر 

وتنظر اللجنة يف طلبـات الـدول       . خمصص، إذا كان ذلك الزما ومفيدا إلحراز تقدم يف أعماهلا         
؛بغرض إجراء مناقشات أعمق للمسائل ذات الصلةاألعضاء بإيفاد ممثلني لالجتماع باللجنة 

راهتا دة عـــن جلـــسات اللجنـــة ومـــشاو يـــتم اإلعـــالن يف يوميـــة األمـــم املتحـــ   )د(  
  الرمسية؛ غري

جيوز للجنة دعوة أعـضاء فريـق اخلـرباء املعـين جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                   )هـ(  
  .حلضور مشاوراهتا غري الرمسية وجلساهتا، وذلك حسب مقتضى احلال

  
  اختاذ القرارات  -  ٤  

  تتخذ اللجنة كل قراراهتا بتوافق آراء أعضائها؛  )أ(  

يف حالة عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مسألة بعينـها، جيـري الـرئيس                  )ب(  
مشاورات، أو يشجع على التبادل الثنـائي لـآلراء، بـني الـدول األعـضاء، حـسبما يـراه مناسـبا                     

  لتسوية املسألة وكفالة أداء اللجنة لعملها على حنو فعال؛

وز بعـد هـذه املـشاورات، جيـ       يف حالة تعذر التوصـل إىل توافـق يف اآلراء حـىت               )ج(  
  إحالة املسألة على جملس األمن؛
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ويف هـذه احلـاالت،      .“إجـراء عـدم االعتـراض     ”جيوز اختاذ القرارات مبوجب       )د(  
يعمم الرئيس على كافة أعضاء اللجنة القرار املقترح صدوره عـن اللجنـة، ويطلـب إىل أعـضاء        

 بشأن القرار املقترح يف غـضون مخـسة    اللجنة أن يبينوا، خطيا، أية اعتراضات قد تكون لديهم        
جيـوز للـرئيس أن يقـرر يف حـاالت الطـوارئ تقلـيص هـذه املـّدة بعـد إخطـار مجيـع                        (أيام عمل   

وإذا .  التمديــد يف تلــك املــّدةوجيــوز للجنــة يف احلــاالت االسـتثنائية أن تقــرر ). األعـضاء بــذلك 
 وال ُينظــر يف أي. قتــرح قــد اختــذيــرد اعتــراض يف غــضون املــدة احملــددة، ُيعتــرب أن القــرار امل  مل

  اعتراضات ترد بعد املدة احملددة؛

تعليــق النظــر يف مــسألة مــن جانــب عــضو مــن أعــضاء اللجنــة ينتــهي مفعولــه     )هـ(  
ــة  ــهاء عــضويته يف اللجن ــدء     . بانت ــة املــسائل املعلّقــة، وذلــك قبــل ب وُيبلَّــغ األعــضاء اجلــدد بكاف

ة مبواقفهم مـن املـسائل ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك      عضويتهم بشهر؛ وُيَحضُّون على إبالغ اللجن    
   أو التعليق، عندما يصبحون أعضاء؛إمكان املوافقة أو االعتراض

تستعرض اللجنة مـرة واحـدة علـى األقـل كـل شـهر حالـة املـسائل املعلّقـة يف                       )و(  
  .صيغتها املستكملة من قبل األمانة العامة

  
  اإلدراج يف القائمة  -  ٥  

يف أمـر إدراج أفـراد وكيانـات يف القائمـة باالعتمـاد علـى املعـايري                تبّت اللجنة     )أ(  
؛ وبنــاًء علــى طلــب مــن إحــدى الــدول      )٢٠٠٨ (١٨٥٧ مــن القــرار  ٤الــواردة يف الفقــرة  

 ١٥٣٣مـن القـرار     ) ز (١٠األعضاء؛ وحبسب القائمة اليت يقدمها فريق اخلرباء عمـال بـالفقرة            
ل التـابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال والـرتاع       ؛ وعلى أساس ما يقّدمه الفريـق العامـ        )٢٠٠٤(

املــسلح أو املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والــرتاع املــسلح مــن معلومــات تنفيــذا  
  ؛)٢٠٠٦ (١٦٩٨ من القرار ١٧للفقرة 

تنظــر اللجنــة يف مجيــع الطلبــات املقدَّمــة خطيــا مــن الــدول األعــضاء يف األمــم   )ب(  
أمساء أفراد إىل القائمة وذلك، حسب ما تقرره اللجنة، يف غـضون مخـسة   املتحدة بشأن إدراج   

وإذا مل تـرد يف املـدة       . أيام عمل من تاريخ إحالة هذه الطلبات بصفة رمسية على أعضاء اللجنـة            
  ؛احملددة أية اعتراضات، يتم على الفور إدراج األمساء اإلضافية يف القائمة

اج يف القائمـة بتقـدمي بيـان تعليلـي مفـصل            تدعم الدول األعضاء مقتـرح اإلدر       )ج(  
وفقـا للمعـايري ذات الـصلة الـواردة يف           أو املّربر الذي يقوم عليه طلـب اإلدراج          األساسيشكّل  
لبيان التعليلي أكـرب قـدر ممكـن مـن         ا  أن يتضمن  وينبغي ).٢٠٠٨ (١٨٥٧ من القرار    ٤الفقرة  

وقـائع   )١: (يه أعاله، وذلك يـشمل التفاصيل عن مسوغات طلب اإلدراج يف القائمة املشار إل   
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 القائمــة أكــرب قــدر ممكــن مــن   إضــافة أمســاء إىل ب  املتعلقــةقترحــاتاملتــشتمل   )د(  
 وتـشتمل بـصفة خاصـة علـى قـدر كـاف مـن        .ددة ذات الصلة باألمسـاء املقترحـة      املعلومات احمل 

ــراد          ــة األف ــة هوي ــصورة جازم ــصة أن حتــدد ب ــسلطات املخت ــيح لل ــيت تت ــة ال ــات التعريفي املعلوم
  :اجملموعات أو املشاريع أو الكيانات املعنية، وذلك يشمل أو

اللقب واسم الفرد واألمساء األخرى ذات الصلة، وتاريخ ومكـان          : األفرادفيما يتعلق ب    -  
املهنـة، ومكـان    /املواطنة، ونوع اجلنس، واألمساء املستعارة، والوظيفة     /امليالد، واجلنسية 

، ورقـم   )مبا يف ذلـك تـاريخ اإلصـدار ومكانـه         (اإلقامة، وبيانات جواز أو وثيقة السفر       
 احلـايل والعنـاوين الـسابقة، وعنـاوين املواقـع الـشبكية،             بطاقة اهلوية الوطنيـة، والعنـوان     

   الشخص؛الذي يوجد فيهواملكان احلايل 

ــشاريع أو الكيانـــات    -   ــا يتعلـــق باجملموعـــات أو املـ ــاء املختـــصرة،  : فيمـ ــم، واألمسـ االسـ
، والواجهـات، وطبيعـة العمـل أو        اجلهـات املنتـسبة إليهـا     ، و والفروعوالعنوان، واملقر،   

دة، والرقم الضرييب أو أي رقم آخر لتحديـد اهلويـة، واألمسـاء األخـرى               النشاط، والقيا 
 املـستخدمة يف ذلـك الوقـت أو الـيت كانـت مـستخدمة يف الـسابق للداللـة علـى اجلهـة          

  املعنية، وعناوين املوقع الشبكي؛

ويف حالـة عـدم املوافقـة       . تنظر اللجنة دون إبطاء يف طلبات استكمال القائمـة          )هـ(  
) د( ٤ دراج يف القائمة خـالل فتـرة اختـاذ القـرار، علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة           على مقترح اإل  

  قدِّمة الطلب مبعلومات توضح ذلك؛أعاله، يتعني على اللجنة أن تزّود الدولة ُم

ــضمِّن   )و(   ــدول األعــضاء بــشأن     ُت ــة العامــة اإلخطــارات الــيت تقــدمها إىل ال األمان
  ؛ من البيان التعليليللنشرالقابل  دة يف القائمة اجلزءإدراج أمساء جدي

 موقعهـا الـشبكي، مبـساعدة فريـق        تنشر اللجنة على  عقب إدراج اسم جديد،       )ز(  
املعنيــة صــاحبة ) الــدول(اخلــرباء املعــين جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وبالتنــسيق مــع الدولــة    
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تقدم األمانة العامة، عقب عملية النشر، ويف غضون أسبوع واحد من إضـافة              )ح(  
اسم إىل القائمة، إخطارا إىل البعثة الدائمة للبلد أو البعثات الدائمة للبلدان الـيت يعتقـد بوجـود                  

لـذي حيمـل الـشخص      الفرد أو الكيـان املعـين فيهـا؛ ويف حالـة األفـراد تقـدم إخطـارا إىل البلـد ا                    
اجلـزء   مـن    نـسخةً األمانة العامـة هـذا اإلخطـار        ن  تضمو). إذا توافرت هذه املعلومات   (جنسيته  
 من البيان التعليلي، ووصفا لآلثار املترتبة عن إدراج االسم، على النحـو احملـدد يف       للنشرالقابل  

ّشطب مـن القائمـة   القرارات ذات الصلة، واإلجـراءات الـيت تتبعهـا اللجنـة للنظـر يف طلبـات الـ                
 الرسالة الدول املتلقية هلذا اإلخطـار بأنـه يـتعني           رتذكِّو. باالستثناءات املتاحة واألحكام املتصلة   

ــدابري       ــع الت ــة، باختــاذ مجي ــها وممارســاهتا احمللي عليهــا أن تقــوم يف الوقــت املناســب، وفقــا لقوانين
أمسـاؤهم حـديثا يف القائمـة       الكيانات املدرجـة     املمكنة من أجل إخطار أو إعالم األشخاص أو       

ــة معلومــات متاحــة علــى     ــدابري املفروضــة حبقهــم وبأي ــشبكي  املبالت ــة وقــع ال عــن أســباب  للجن
اإلدراج، عالوة علـى إطالعهـم علـى مجيـع املعلومـات الـيت تقـدمها األمانـة العامـة يف اإلشـعار                     

  .املشار إليه أعاله
  

  قائمةالـ  -  ٦  

شــخاص والكيانــات احملــّددين وفقــا للمعــايري تتعّهــد اللجنــة قائمــة واحــدة باأل  )أ(  
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٥٧ من القرار ٤ الفقرة املنصوص عليها يف

تستكمل اللجنة القائمة بانتظام عندما تتفق على تضمني أو حذف معلومـات              )ب(  
  ؛ذات صلة وفقا لإلجراءات املبيَّنة يف هذه املبادئ التوجيهية

)( علــى املوقــع الــشبكي للّجنــة   ُتنــَشر القائمــة املــستكملة دون تــوان     )ج(   ويف  .٢
لقائمة إىل الدول األعـضاء علـى الفـور وبواسـطة املـذكرات             على ا الوقت نفسه ُيبلَّغ أي تعديل      

   والنشرات الصحفية لألمم املتحدة؛ذلك نسخة إلكترونية مسبقة،يف الشفوية، مبا 

ال أن إدول  الـ فمـا علـى   مىت أُحيلـت القائمـة املـستكملة إىل الـدول األعـضاء،               )د(  
تعميمهـا علـى نطـاق واسـع، حبيـث ُترسـل علـى سـبيل املثـال إىل املـصارف وغريهـا مـن                      ب تقوم

املؤسسات املاليـة، والنقـاط احلدوديـة، واملطـارات، واملـوانئ البحريـة، والقنـصليات، ومـوظفي                 
  ملايل البديل، واجلمعيات اخلريية؛حويل اك، وهيئات االستخبارات، وُنظم التاجلمار

__________ 
  )٢(  http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.  
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ــة،      )هـ(   ــدين يف القائم ــع املقي ــسبة جلمي ــشربالن ــشبكي،    تن ــا ال ــى موقعه ــة عل  اللجن
املعنية صـاحبة مقتـرح اإلدراج يف القائمـة،    ) الدول(مبساعدة فريق اخلرباء وبالتنسيق مع الدولة   

  .ملخصات سردية مبسوغات اإلدراج يف القائمة
  

  الّشطب من القائمة  -  ٧  

  أي وقت بطلبات للشطب من القائمة؛ جيوز للدول األعضاء أن تتقدم يف  )أ(  

ــدم التمــاس      )ب(   ــاإلجراءات املتاحــة، ألي مق ــساس ب ــراد  (جيــوز، دون امل مــن األف
عــادة النظــر إلالّتقــدم بطلــب ) أو الكيانــات املدرجــة يف القائمــة /اجملموعــات أو املــشاريع و أو
  احلالة؛ يف

لقائمـة أن يقـدم   جيوز ملُقـدِّم االلتمـاس الراغـب يف تقـدمي طلـب الـشطب مـن ا              )ج(  
أدنـاه، أو مـن خـالل    ) ز(طلبه مباشرة إىل اجلهة املعنية بالتنسيق، على النحو املوضح يف الفقرة       

  أدناه؛) ح(لنحو املبني يف الفقرة الدولة اليت يقيم فيها أو حيمل جنسيتها، على ا

هـا  ن في أن يوجه رعاياها أو األفراد املقيمو     ميكن ألية دولة أن تقرر، كقاعدة،         )د(  
 الدولـة املعنيـة   وتفعـل . طلباهتم املتعلقة بالشطب من القائمـة إىل اجلهـة املعنيـة بالتنـسيق مباشـرة             

  للجنة؛الشبكي وقع املذلك بإعالن موجه إىل رئيس اللجنة جيري نشره يف 

 ُمقــدِّم االلتمــاس يف طلــب الــّشطب مــن القائمــة الــسبب الــذي جيعــل   يــشرح  )هـ(  
 ١٨٥٧ مــن القــرار  ٤ مــستوفيا للمعــايري املدرجــة يف الفقــرة    التحديــد ال يــستويف أو مل يعــد  

، وأن يفعل ذلك باألخص عـن طريـق الطّعـن يف مـسّوغات اإلدراج كمـا وردت يف                   )٢٠٠٨(
يـنّص طلـب    و. ليلـي املـذكورْين أعـاله      مـن البيـان التع     للنشرامللخص السردي ويف اجلزء القابل      

علــى أيــة معلومــات أخــرى طته احلاليــة وأو أنــش/الــشطب أيــضا علــى مهنــة ُمقــدِّم االلتمــاس و 
أو إرفاقهـا بـه، مـع توضـيح عالقتـها           /وميكن اإلشارة إىل أية وثائق مؤيدة للطلب و       . صلة ذات

  ؛به حسب االقتضاء

، الــذي يكــون مرفقــا بوثــائق  م االلتمــاس، ُيقــدَّ املتــوىفبالــشخصفيمــا يتعلــق   )و(  
 إىل اللجنـة عـن   أو مـن املـستفيد القـانوين   رة مباشـ   الدولـة إىل اللجنـة  إّما من  رمسية تثبت احلالة،  

 مـن القائمـة شـهادة       الشطبد لطلب   املؤيِّالبيان التعليلي   يتضمن  و .اجلهة املعنية بالتنسيق  طريق  
الـشخص    أيـضا الدولـة مقدمـة الطلـب أو         وتقـوم . مماثلـة تؤكـد الوفـاة      وفاة أو أية وثيقة رمسيـة     

مـستفيد بـصورة    اسـم أي شـخص    القائمـة تتـضّمن  مبا إذا كانتاللجنة   إبالغبُمقدِّم االلتماس   
  ؛املعلومات  له يف ملكية األصول، وتأكيد هذهاملتوىف أو شريك من تركةقانونية 
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 اجلهة املعنيـة بالتنـسيق املهـام املـذكورة أدنـاه، إذا اختـار ُمقـدِّم االلتمـاس            تنفذ  )ز(  
  :تقدمي الطلب عن طريقها

سـواء كـان    ( القائمـة مـن ُمقـدِّم االلتمـاس          استالم الطلب املتعلق بالّشطب من      ‘١’  
  ؛)أو الكيانات املدرجة يف القائمة/من األفراد أو اجملموعات أو املشاريع و

  التحقق مما إذا كان الطلب جديدا أو مكررا؛  ‘٢’  

ــررا وال يتـــضمن      ‘٣’   ــان الطلـــب مكـ ــادة الطلـــب إىل ُمقـــدِّم االلتمـــاس إذا كـ إعـ
  معلومات جديدة؛

باستالم الطلب إىل ُمقدِّم االلتماس وإبالغه باإلجراء العـام املتعلـق           تقدمي إقرار     ‘٤’  
  مبعاجلة ذلك الطلب؛

صـــاحبة مقتـــرح اإلدراج يف القائمـــة   ) الـــدول(إحالـــة الطلـــب إىل الدولـــة     ‘٥’  
أو يقـيم  ) جنـسياهتا (الـيت حيمـل ُمقـدِّم االلتمـاس جنـسيتها       ) الـدول (الدولة   أو

وتـشجع هـذه الـدول علـى        .  تعليقاهتـا  احلـصول علـى    فيها، بغرض إعالمها أو   
اســتعراض االلتماســات املتعلقــة بالــّشطب مــن القائمــة يف الوقــت املناســب        
وتوضيح ما إذا كانت تؤيـدها أو تعتـرض عليهـا، مـن أجـل تيـسري اسـتعراض              

) جنـسياهتا (اليت حيمل الشخص جنـسيتها      ) الدول(وتشجع الدولة   . اللجنة هلا 
صــاحبة مقتــرح اإلدراج يف ) الــدول(لدولــة أو يقــيم فيهــا علــى التــشاور مــع ا

ولتحقيــق هــذا الغــرض، ميكــن . القائمــة، قبــل التوصــية بالــّشطب مــن القائمــة
للدولة اليت حيمل الشخص املعين جنسيتها أو يقيم فيها االتصال باجلهة املعنيـة       
بالتنسيق، اليت تقوم بدورها بتهيئـة اتـصال تلـك الدولـة، بنـاء علـى موافقتـها،                  

  احبة مقترح اإلدراج يف القائمة؛بالدولة ص

إذا أوصت أية دولة، عقب تلك املشاورات، بالـّشطب مـن القائمـة،               - أ    
ة بالتنـسيق أو     تلـك الدولـة توصـيتها إىل اللجنـة، عـن طريـق اجلهـة املعنيـ                 تقدم

وعنـدها ُيـدرج رئـيس اللجنـة        . تـشفعها بتوضـيح األسـباب     بصورة مباشرة، و  
  اللجنة؛ ل أعمالالّشطب من القائمة يف جدوطلب 

إذا أبدت أية دولة من الدول اليت ُتستشار بشأن طلـب الـشطب مـن                  -ب     
أعــاله اعتراضــها علــى الطلــب، ‘ ٥’القائمــة مبوجــب أحكــام الفقــرة الفرعيــة  

ــسيق  تقــوم ــة بالتن ــذلك و  اجلهــة املعني ــة ب ــإبالغ اللجن ــه  ب ــسخا من . تقــدم هلــا ن
ويشجع أي عضو من أعـضاء اللجنـة قـد تكـون يف حوزتـه معلومـات مفيـدة                   



 -10- 10-48145
 
 

رض طلبـات الـّشطب مـن       إذا مل تتقدم أية دولة من الدول الـيت تـستع            -ج     
أعـاله خـالل فتـرة زمنيـة معقولـة          ‘ ٥’القائمة مبوجب أحكام الفقـرة الفرعيـة        

ــة بتعليقــات أو مبــا يــشري إىل أهنــا ال  ) ثالثــة أشــهر( ــزال تــستعرض  إىل اللجن ت
 اجلهـة املعنيـة بالتنـسيق       تقـوم الطلب وأهنا حتتاج إىل فترة زمنية إضافية حمددة،         

وجيـوز  . تقدم هلم نسخا من ذلـك الطلـب       بذلك و بإبالغ مجيع أعضاء اللجنة     
) الــدول(ألي عــضو مــن أعــضاء اللجنــة، أن يقــدم، بعــد التــشاور مــع الدولــة 

صاحبة مقترح اإلدراج يف القائمـة، توصـية بالـّشطب مـن القائمـة عـن طريـق                  
يــشترط أن يقــدم عــضو (تقــدمي طلــب إىل رئــيس اللجنــة، مــشفوعا بتوضــيح  

صية بالّشطب من القائمة كي ُتـدرج املـسألة         واحد فقط من أعضاء اللجنة تو     
ــة  ــة يف   ). يف جــدول أعمــال اللجن وإذا مل يتقــدم أي عــضو مــن أعــضاء اللجن

غضون شهر واحد بتوصية بـشأن الـّشطب مـن القائمـة، فـإن طلـب الـّشطب                  
   رئيس اللجنة اجلهة املعنية بالتنسيق بذلك؛ويبلغمن القائمة يعترب مرفوضا، 

ــع اإلخطــ    ‘٧’   ــة مجي ــدول     إحال ــن ال ــسيق م ــة بالتن ــة املعني ــستلمها اجله ــيت ت ارات ال
  األعضاء إىل اللجنة على سبيل اإلعالم؛

  :إبالغ ُمقدِّم االلتماس بأن اللجنة  ‘٨’  

  قررت قبول التماس الّشطب من القائمة؛ أو  -أ     

أكملــت عمليــة النظــر يف طلــب الــّشطب مــن القائمــة وتقــرر اإلبقــاء    -ب     
  .ائمة اللجنةعلى االسم املعين يف ق

إبــالغ الــدول الــيت تقــوم باالســتعراض بنتيجــة التمــاس الــّشطب مــن القائمــة،    ‘٩’  
  .حسب االقتضاء

إذا تقدم الشخص ُمقدِّم االلتماس بطلب إىل الدولـة الـيت يقـيم فيهـا أو حيمـل                    )ح(  
  : اإلجراء املبيَّن يف الفقرات الفرعية أدناهيتم تطبيقجنسيتها، 

ملُقدَّم إليها االلتمـاس مجيـع املعلومـات ذات الـصلة مث تتـصل              تستعرض الدولة ا    ‘١’  
صــاحبة مقتــرح اإلدراج يف القائمــة، اتــصاال ثنائيــا، لطلــب  ) الــدول(بالدولــة 

  القائمة؛ مات والتشاور بشأن طلب الّشطب مناملزيد من املعلو
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ــة    ‘٢’   ــدول(جيــوز للدول ــضا   ) ال ــرح اإلدراج يف القائمــة أن تطلــب أي صــاحبة مقت
ات إضافية من الدولة املقدم إليهـا االلتمـاس، سـواء كانـت هـي الدولـة                 معلوم

ــسيتها أو الــيت يقــيم فيهــا    ــة  . الــيت حيمــل الــشخص امللــتمس جن وجتــري الدول
ــدول( ــة   ) ال ــا االلتمــاس والدول ــدم إليه ــدول(املق ــرح اإلدراج  ) ال صــاحبة مقت
ــة     يف ــا بأيـ ــاء قيامهـ ــة، حـــسب االقتـــضاء، أثنـ ــة مـــشاورات مـــع اللجنـ القائمـ
  شاورات ثنائية؛م

إذا أبــدت الدولــة املقــدَّم إليهــا االلتمــاس، عقــب اســتعراض أيــة معلومــات           ‘٣’  
إضــافية، رغبتــها يف مواصــلة العمــل علــى تقــدمي طلــب الــّشطب مــن القائمــة،  

صاحبة مقترح اإلدراج يف القائمة بـأن تقـدم         ) الدول( إقناع الدولة    تسعى إىل 
أو ) الـدول (شـتراك مـع تلـك الدولـة     إىل اللجنة طلبا للشطب من القائمة، باال 

وجيوز للدولة املقدم إليها االلتماس أن تقـدم طلـب الـّشطب مـن              . على انفراد 
) الــدول(القائمــة إىل اللجنــة، دون أن يكــون مــشفوعا بطلــب مــن الدولــة       
  صاحبة مقترح اإلدراج يف القائمة، مبوجب إجراء عدم االعتراض؛

ــة، حــسب االقتــضا  ُيب  ‘٤’   ــائج  لــغ رئــيس اللجن ء، الــدول القائمــة باالســتعراض بنت
  .التماس الّشطب من القائمة

تقوم األمانة العامة، يف غضون أسبوع واحـد مـن شـطب اسـم مـا مـن قائمـة                       )ط(  
  موجــود الفــرد أو الكيــان املعــينأناللجنــة، بــإبالغ البعثــة الدائمــة للبلــد أو البلــدان الــيت ُيعتقــد 

). تـوافرت هـذه املعلومـة     إذا  (الـذي حيمـل الـشخص جنـسيته         فيها، ويف حالة األفراد ُيبلّغ البلد       
ُتذكِّر الرسالة الدول اليت تتلقى هذا اإلخطار بأهنا مطالبة بأن تتخذ يف الوقت املناسب، وفقـا                و

لقوانينها وممارساهتا احمللية، تدابري من أجل إخطار أو إعالم الفرد أو الكيان املعين بشطب امسـه               
  .من القائمة

  
  ل املعلومة املوجودة بالقائمةاستكما  - ٨

املعلومـات  ب ة القائمـ  يف استكمال ، وفقا لإلجراءات التالية،      وتبتّ تنظر اللجنة   )أ(  
 تنقـل لهوية وغريها من املعلومات، إىل جانـب الوثـائق الداعمـة، مبـا يف ذلـك                 ل ةدداحملاإلضافية  

هلامـة، مـىت    من األحـداث ا    ذلك وغري هتم أو وفا  همأو حبس أمساؤهم يف القائمة    ة  األفراد املدرج 
؛توافرت هذه املعلومات

 والتـشاور معهـا     ة األصـلي   صاحبة مقترح اإلدراج   الدولةب االتصالجيوز للجنة     )ب(  
 للجنـــة أن تـــشجع الـــدول األعـــضاء جيـــوز كمـــا .حـــول أمهيـــة املعلومـــات اإلضـــافية املقدمـــة
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 اللجنـة مـن   تتلقاهـا الـيت    املعلومـات اخلرباء، حسب االقتـضاء،      فريق   يستعرض  )ج(  
ــدها أجــل توضــيح هــذه امل  ــستخدم فريــق  و. علومــات أو تأكي ــع اخلــرباء يف هــذا الــصدد، ي  مجي

 صـاحبة مقتـرح   فرة لديـه، مبـا فيهـا مـصادر أخـرى غـري تلـك الـيت قدمتـها الدولـة          ااملصادر املتـو  
  ؛ة األصلياإلدراج

إذا مبـا   أسـابيع،   أربعـة    علـى اللجنـة بعـد ذلـك، يف غـضون             اخلـرباء يشري فريـق      )د(  
لتأكد مـن   لى مبزيد من التوضيح     وَصكان يُ  ، أو إذا  ةعلومات يف القائم  ج هذه امل  ادرإ اكنممكان  

وتقرر اللجنة ما إذا كـان ينبغـي احلـصول علـى هـذا         .هاأن املعلومات الواردة ميكن إدراجها في     
  اخلرباء؛ فريق ةربخب  مرة أخرى ذلك، وجيوز هلا أن تستعنييةالتوضيح وكيف

اللجنة بأية معلومات عن األفراد والكيانـات        اخلرباءفريق  أن يوايف   ميكن أيضا     )هـ(  
 يف القائمة، اليت حصل عليها مـن مـصادر رمسيـة متاحـة للعمـوم، أو مبـساعدة              ماملدرجة أمساؤه 

ويف تلــك احلــاالت، حيــدد . ، مبوافقــة تلــك اجلهــاتاإلنتربــولمــن وكــاالت دوليــة، مــن قبيــل  
؛ إىل اللجنة للنظر فيهاالفريق مصدر كل معلومة من املعلومات اجلديدة عند تقدميها

 رئــيس  يقــوم،ةوبنــاء علــى قــرار اللجنــة بــإدراج معلومــات إضــافية يف القائمــ    )و(  
ــة  ــإبالغ اللجنــ ــة امل    بــ ــة أو الدوليــ ــة اإلقليميــ ــضو أو املنظمــ ــة العــ ــالدولــ ــات ل ةقدمــ لمعلومــ
  .ذلكب اإلضافية

  
  االستثناءات من احلظر املفروض على الّسفر  -  ٩  

إذا كـــان الـــسفر مـــربرا اســـتنادا إىل األحكـــام الـــواردة يف ُتحـــدِّد اللجنـــة مـــا   )أ(  
أو ، )٢٠٠٥ (١٦٤٩ مــن القــرار  ٣أو يف الفقــرة ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦ مــن القــرار  ١٤ الفقــرة

عندما تـرى اللجنـة، حـسب كـل حالـة علـى حـدة، أن االسـتثناء ميكـن أن خيـدم بـشكل آخـر                           
ــة يف     ــصاحلة الوطني ــسالم وامل ــق ال ــو ال أهــداف حتقي ــة الكونغ ــةمجهوري  واالســتقرار يف دميقراطي

؛املنطقة

 من احلظر على السفر الذي فـرض أول مـرة      كل طلب للحصول على استثناء      )ب(  
ــا ُيقــدَّم) ٢٠٠٥ (١٥٩٦مــن القــرار ) أ( ١٣مبوجــب الفقــرة  ــة إىل رئــيسخطي ، باســم  اللجن

لـيت يكـون   ا البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة للدولـة  عن طريق، وذلك الفرد املدرج يف القائمة 
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باستثناء حاالت الطوارئ اليت حيددها رئيس اللجنة، توّجه مجيع الطلبـات إىل              )ج(  
  مل على األقل من بدء تاريخ السفر؛رئيس اللجنة قبل مخسة أيام ع

ن مجيـــع الطلبـــات املعلومـــات التاليـــة مـــشفوعة، يف حـــدود  ينبغـــي أن تتـــضّم  )د(  
  :اإلمكان، بوثائق مصاحبة

   سفره؛ املقترح ولقبه وجنسيته ورقم جواز القائم بالسفر اسم الشخص  ‘١’  

 متعلقــة تفاصــيل تتــضمنمــشفوعا بوثــائق داعمــة  الغــرض مــن الــسفر املقتــرح  ‘٢’  
ــددة لالج    ــات احملــــ ــواريخ واألوقــــ ــل التــــ ــن قبيــــ ــب، مــــ ــات بالطلــــ تماعــــ

  ؛اللقاءات مواعيد أو

؛السفر  والعودة إىل البلد الذي بدأ منه املقترحة للمغادرةواألوقاتالتواريخ   ‘٣’  

مبا يف ذلـك مـوانئ املغـادرة والعـودة ومجيـع            ،  خط السري الكامل لرحلة السفر      ‘٤’  
  ؛ املرور العابرحمطات

، رقـم   إن أمكـن   ،لـك تفاصيل عن وسائل املواصالت اليت سُتستخَدم، مبا يف ذ          ‘٥’  
؛سفناحلجز وأرقام رحالت الطريان وأمساء ال

تمديد االستثناءات الـيت    ب يتعلقخيضع أيضا لألحكام السالفة الذكر أي طلب          )هـ(  
 مـن القـرار     ٣أو الفقـرة    ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦ من القـرار     ١٤ وافقت عليها اللجنة مبوجب الفقرة    

 ط ســري مــشفوعا خبــويكــون للجنــةرئــيس ا ويقــدم ذلــك الطلــب خطيــا إىل، )٢٠٠٥ (١٦٤٩
ــرة االســتثناء      ــام علــى األقــل مــن انقــضاء فت ــه مــنقح، قبــل مخــسة أي ــ، املوافــق علي م علــى ويعّم

  ؛اللجنة أعضاء

 القيـود   تطبيـق يف احلاالت اليت توافق فيها اللجنة على طلبات االستثناءات من             )و(  
ئمة لـدى األمـم املتحـدة للدولـة          إىل البعثة الدا    رسالة  رئيس اللجنة  يوجهاملفروضة على السفر،    

 أو إىل مكتب األمـم املتحـدة        ،اليت يكون الفرد املدرج يف القائمة من مواطنيها أو املقيمني فيها          
وتوجه نسخ من رسالة املوافقة أيضا إىل البعثات الدائمـة لـدى             . إلعالمهما بقرار املوافقة   املعين

ها يف ربرد املــدرج يف القائمــة أو الــيت ســيعاألمــم املتحــدة جلميــع الــدول الــيت سيــسافر إليهــا الفــ
  ؛سياق االستثناء املوافق عليه
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 من الدولة اليت يقـيم يف إقليميهـا الـشخص املـدرج           كتابياتتلقى اللجنة تأكيدا      )ز(  
ــائق داعمــة تؤكــد خــط الــسري   ، يف القائمــة أو مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   مــشفوعا بوث

  ؛افر مبوجب االستثناء املمنوح من اللجنة إىل بلد إقامتهوالتاريخ الذي عاد فيه الشخص املس

نشر مجيع طلبـات االسـتثناءات ومتديـداهتا الـيت توافـق عليهـا اللجنـة مبوجـب                  ُت  )ح(  
 يف املوقـع    ،)٢٠٠٥ (١٦٤٩ من القـرار     ٣، أو الفقرة    )٢٠٠٥ (١٥٩٦ من القرار    ١٤ الفقرة

  ؛شخص املدرج يف القائمة إىل بلد إقامتهعودة الب اجنة إىل أن تتلقى اللجنة تأكيدالشبكي للّ

يلزم احلصول على موافقة مسبقة مـن اللجنـة علـى أي تغـيريات يف معلومـات                   )ط(  
 هـذه التغـيريات     وُتبلّـغ نقاط املرور العابر،    وخاصة  ،   إىل اللجنة  السفر املطلوبة اليت سبق تقدميها    

ل علـى األقـل مـن بـدء الـسفر،           عمم على أعضاء اللجنة قبل مخسة أيام عمـ        إىل رئيس اللجنة وتُ   
  ؛رئيس اللجنة اليت حيددها  حاالت الطوارئإال يف

 يف حــال تقــدمي أو تأجيــل الــسفر كتابــةئــيس اللجنـة  غ ريـتم علــى الفــور إبــال   )ي(  
 إىل رئـيس    كتـايب  إخطـار ويكون تقـدمي    .  بشأنه بالفعل  اء استثن  قد أصدرت   اللجنة تكونالذي  

ــا يف احلــاالت الــيت جيــر   ــة كافي ــاريخ املغــادرة ملــدة ال ت  اللجن جــاوز تي فيهــا تقــدمي أو تأجيــل ت
أمـا إذا كـان     . على أن يظل خط السري املقدم من قبل على ما هـو عليـه دون تغـيري                ،  ساعة ٤٨

 ساعة قبل أو بعد التاريخ الـذي سـبق أن           ٤٨سيجري تقدمي أو تأجيل موعد السفر ألكثر من         
 الطلـب  يوجـه ، وينبغي أن  جديد مي طلب استثناء  وافقت عليه اللجنة، فيتعني يف هذه احلالة تقد       

  ؛إىل رئيس اللجنة ويعمم على أعضائها

إنــسانية ألســباب فيمــا يتعلــق بطلبــات االســتثناء املقدمــة لــدواعي طبيــة أو         )ك(  
ــه يف          ــصوص علي ــربرا ضــمن نطــاق االســتثناء املن ــسفر م ــا إذا كــان ال ــة م ــرر اللجن أخــرى، تق

 ، وذلــك)٢٠٠٥ (١٦٤٩ مــن القــرار ٣ أو الفقــرة ،)٢٠٠٥ (١٥٩٦ مــن القــرار ١٤ الفقــرة
 العالج، إىل جانب تفاصـيل      وقتسم الشخص املسافر وسبب سفره وتاريخ       امبجرد إعالمها ب  

ــور    ــا يف ذلــك نقــاط العب ــة، مب ــات  . املقــصودة) الوجهــات(والوجهــة الرحل ويف حــاالت عملي
 من الطبيـب يتـضمن تفاصـيل        رئيس اللجنة على الفور أيضا بيانا       الطيب الطارئة، يتلقى   اإلجالء

ــة    ــة الطارئ ــة الطبي واملنــشأة الــيت ســيتلقى فيهــا املــريض العــالج، فــضال عــن    بــشأن طبيعــة احلال
اليت عـاد أو سـيعود بواسـطتها املـريض إىل           النقل  معلومات تتعلق بتاريخ وساعة السفر ووسيلة       

  ؛بلد إقامته

 الــيت الــسفرعلــى  قيــودالتطبيــق مــن لــدى املوافقــة علــى أي طلــب لالســتثناء    )ل(  
 تــرهن، جيــوز للجنــة أن )٢٠٠٥ (١٥٩٦ مــن القــرار ١٣ وجــب الفقــرةفُرضــت ألول مــرة مب
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  االستثناءات من جتميد األصول  -  ١٠  

 ١٦ما إذا كان جتميد األصول مربرا اسـتنادا إىل أحكـام الفقـرة          ُتحدِّد اللجنة     )أ(  
 اإلذن،  نيتـها ن  بشأارات من الدول األعضاء     خطتتلقى اللجنة إ  و). ٢٠٠٥ (١٥٩٦من القرار   

األخـرى  املوارد االقتـصادية     لى األموال اجملمدة أو األصول املالية أو      عصول  عند االقتضاء، باحل  
ــى    ــية، علـ ــات األساسـ ــة النفقـ ــرة  لتغطيـ ــه يف الفقـ ــصوص عليـ ــو املنـ ــرار  ) أ (١٦ النحـ ــن القـ مـ

 عن طريق األمانـة      على الفور،  وتقر اللجنة ). “استثناء النفقات األساسية  ”( )٢٠٠٥( ١٥٩٦
عمـل  رة أيـام ال   تـ غـضون ف    بـالرفض يف   اقـرار اختـاذ اللجنـة     وعند عـدم    . العامة، باستالم اإلخطار  

 و املقدمــة لإلخطــار العــضة بــإبالغ الدولــ، تقــوم اللجنــة، عــن طريــق رئيــسها، األربعــة الالزمــة
  ؛هإلخطار إذا اختذ قرار سليب بشأنل ةقدمكما تقوم اللجنة بإبالغ الدولة العضو امل. بذلك

نفقـــات التنظـــر اللجنـــة يف الطلبـــات املقدمـــة مـــن الـــدول األعـــضاء لتغطيـــة     )ب(  
مـن  ) ب (١٦لفقـرة  ستثنائية وتوافق عليها، عند االقتـضاء، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف ا      الا

والــدول األعــضاء مــدعوة، عنــد  ). “اســتثناء النفقــات االســتثنائية”) (٢٠٠٥( ١٥٩٦القــرار 
 هــذه  يف الوقــت املناســب عــن اســتخدام إلبــالغســتثنائية، لاالتقــدمي طلبــات إلعفــاء النفقــات  

 ٨ أي مــن األفعــال املبينــة يف الفقــرة تنفيــذ  يفها، وذلــك هبــدف الوقايــة مــن اســتخداماألمــوال
  ؛القرار من

ة إخطارات من الدول األعضاء بشأن األصول اجملمدة اليت تكـون           نتتلقى اللج   )ج(  
حتكيمـي، وميكـن يف      لرهن أو حكـم قـضائي أو إداري أو        الدول املعنية قد قررت أّنها خاضعة       

هذه احلالـة اسـتخدام األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية األخـرى لـسداد مـا يتعلـق                       
 ١٥٩٦ الــرهن أو احلكــم لوقــت ســابق لتــاريخ القــرارعــودة الــرهن أو احلكــم، شــريطة بــذلك 

،  أعـاله  ١٥أو كيان حددتـه اللجنـة مبوجـب الفقـرة           ، وأال يكون لفائدة أي شخص       )٢٠٠٩(
  ؛وأن تكون الدولة أو الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك

يهــا يف الفقــرتني  املــشار إلخطــاراتاإلينبغــي، حــسب االقتــضاء، أن تتــضمن    )د(  
  : إعفاء النفقات االستثنائية املعلومات التاليةأعاله وطلبات) ج(و ) أ(الفرعيتني 

؛)االسم والعنوان(املستفيد   ‘١’  

ــات امل  ‘٢’    ،اســـــم املـــــصرف وعنوانـــــه  (ستفيد ية املتعلقـــــة باملـــــ صرفاملـــــعلومـــ
؛)احلساب ورقم
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 شمولةد النفقــات املــربر حتديــمــع وودفملــالــذي يــستخدم فيــه املبلــغ االغــرض   ‘٣’  
:استثناء النفقات األساسية وإعفاء النفقات االستثنائيةب

  :استثناء النفقات األساسيةإطار  يف  -  

الـرهن   اإلجيـار أو   وأالنفقات األساسية، مبا يف ذلك سداد مثـن املـواد الغذائيـة               •  
العقـــاري واألدويـــة والعـــالج الطـــيب والـــضرائب وأقـــساط التـــأمني ورســـوم   

  العامة؛ املنافع

 تقــدمي  املهنيــة املعقولــة وســداد النفقــات املتكبــدة املرتبطــة ب     تعــاب ســداد األ  •  
  القانونية؛ اخلدمات

 األتعــاب أو رســوم اخلــدمات الالزمــة للعمليــات االعتياديــة أو املتعلقــة حبفــظ   •  
. األموال اجملمدة أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرىوصيانة

  :عفاء من النفقات االستثنائيةاإلإطار  يف  -  

الفقـرة    املذكورة يف إطار    خبالف الفئات   األخرى فئاتال(النفقات االستثنائية     •  
:))٢٠٠٥ (١٥٩٦من القرار  ١٦

  قسط؛مبلغ ال  ‘٤’  

قساط؛عدد األ  ‘٥’  

؛تاريخ بدء الدفع  ‘٦’  

؛باشراملصم اخلصريف أو املتحويل ال  ‘٧’  

؛الفوائد  ‘٨’  

؛ددة اليت أوقف جتميدهااألموال احمل  ‘٩’  

  .معلومات أخرى  ‘١٠’  

تقــدمي إخطــارات إىل اللجنــة مــن الــدول املــصدرة بــشأن تزويــد مجهوريــة الكونغــو   - ١١
  الدميقراطية بالعتاد العسكري

يرجــى مــن مجيــع الــدول أن  ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار ٥لفقرة بــا عمــال  )أ(  
و الدميقراطيــة إخطــارات إىل اللجنــة توجــه قبــل شــحن معــدات عــسكرية إىل مجهوريــة الكونغــ 

:، وأن تضمِّن هذه اإلخطارات املعلومات التالية)٢٠٠٤ (١٥٣٣املنشأة عمال بالقرار 
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ــهائي     - ١   ــستعمل الن ــة امل ــهائي  (هوي ــستعمل الن وزارة (للمعــدات ) أي شــهادة امل
؛)الداخلية الكنغولية أو مؤسسات الدولة ذات الصلة/الدفاع

   النطالق الشحنة؛التاريخ املقترح  - ٢  

  التاريخ املقترح لتسليم الشحنة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية؛  - ٣  

  ؛)مكان االنطالق ونقاط العبور ومكان التسليم(تفاصيل خط سري الشحنة   - ٤  

  :هوية ناقلة البضائع  - ٥  

رقم التسجيل ورقـم التعريـف املتسلـسل للطـائرة املـستخدمة يف إيـصال                 -    
  طريق اجلو؛املعدات عن 

اســم الــسفينة املــستخدمة يف إيــصال البــضاعة عــن طريــق البحــر ورقــم      -    
  تسجيلها؛

ستخدمة يف إيصال البـضاعة     اسم شركة النقل ورقم تسجيل العربات امل        -    
  الرب؛ عن طريق

ــة        - ٦   ــة اخلاصــة بكــل حاوي ــسل أو العالم ــم التعريــف املتسل ــات ورق عــدد احلاوي
  مستخدمة يف شحن املعدات؛

 فللمعدات املشحونة، مبـا يف ذلـك العـدد املـضبوط لألصـنا       الكمية املضبوطة   - ٧  
  وجمموع وزهنا الصايف؛

اإلشارة إىل حالـة املعـدات      املواصفات التقنية للمعدات املشحونة، مبا يف ذلك          - ٨  
  :ذلك ويشمل

  نوع املعدات؛  -    

  اسم األصناف حسب التسمية اليت تستخدمها الشركة املصّنعة؛  -    

صـــناعة جديـــدة أو ســـنة الـــصنع إذا كانـــت معـــدات  (حالـــة املعـــدات   -    
  ).مستعملة

  أرقام أو رموز الوسم لكل صنف؛  - ٩  

ــة املعــدات       - ١٠   أرقــام الوســم لكــل عنــصر مــن عناصــر التغليــف املــستخدمة لوقاي
  .خالل عملية الشحن
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يرجــى مــن مجيــع الــدول أن  ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار ٥لفقرة بــا عمــال  )ب(  
تدريب األفراد العسكريني جبمهورية الكونغو الدميقراطية إخطـارات إىل         يف  ه قبل الشروع    توّج

ُتــــــضمِّن هــــــذه اإلخطــــــارات ، وأن )٢٠٠٤ (١٥٣٣اللجنــــــة املنــــــشأة عمــــــال بــــــالقرار  
:التالية املعلومات

ــة        - ١   ــوهلم إىل مجهوريــ ــرح لوصــ ــاريخ املقتــ ــدرِّبني والتــ ــضبوط للمــ ــدد املــ العــ
  الدميقراطية؛ الكونغو

  املكان املضبوط إلجراء التدريب؛  - ٢  

  التاريخ املقترح لبدء التدريب؛  - ٣  

  التاريخ املقترح الختتام التدريب؛  - ٤  

ــدات      - ٥   ــن وحــ ــه مــ ــيتم تدريبــ ــن ســ ــة مــ ــة  هويــ ــسلحة جبمهوريــ ــوات املــ القــ
  الدميقراطية؛ الكونغو

.طبيعة التدريب الـُمقدَّم  - ٦  
  

  التوعية  -  ١٢    

 وســائط اإلعــالم املناســبة، عــرب جلمهــور ذات الــصلةومــات املعل اللجنــة تتــيح  )أ(  
   من هذه املبادئ التوجيهية؛٦ املشار إليها يف الفقرة القائمةيف ذلك  مبا

تنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب  الــدول، عنــد االقتــضاء، يف  تــساعد اللجنــة   )ب(  
ــد األمــوال وا ســيما يف مــا يتعلــق ب  ، وال)٢٠٠٩ (١٨٩٦القــرار  ــة  تعقــب وجتمي ألصــول املالي

يف القائمـة املـشار إليهـا يف    أمسـاؤهم  ألفـراد املدرجـة   والكيانـات  لوواملوارد االقتصادية األخرى   
   أعاله؛٦ الفقرة

ــة ألعمــال اللجنــة، يعقــد رئــيس     ل  )ج(   تعزيــز احلــوار مــع الــدول األعــضاء والدعاي
 الـدول األعـضاء    مجيع الدول األعـضاء املعنيـة، وحيـيط كـذلك            ةحاطإل  جلسات اللجنة بانتظام 

 وباإلضافة إىل ذلك جيـوز      . الرمسية اليت تعقدها اللجنة    ات والصحافة يف أعقاب االجتماع    املعنية
إصـدار  أو  / مـشاورات مـسبقة ومبوافقـة اللجنـة، عقـد مـؤمترات صـحفية و                إجـراء  للرئيس، بعد 

   ؛اللجنةعمل أي من جوانب  بشأن ات صحفيةبالغ

علـى مجيـع     حيتـوي ،علـى شـبكة اإلنترنـت   لّجنـة  لتتعهد األمانـة العامـة موقعـا          )د(  
، والقـرارات ذات الـصلة، والتقـارير    ةة ذات الصلة بأعمال اللجنة، مبا فيهـا القائمـ       لنيالوثائق الع 

ات الـصحفية ذات الـصلة، والتقـارير الـيت تقـدمها الـدول              بالغـ ة اليت تصدرها اللجنـة، وال     لنيالع
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أو أعـضاء اللجنـة     /الـرئيس و  قيـام   جيوز للجنة أن تنظر، حـسب االقتـضاء، يف            )هـ(  
ابري املــشار إليهــا أعــاله، إىل بلــدان خمتــارة هبــدف تعزيــز التنفيــذ الكامــل والفعــال للتــدبزيــارات 

  :وذلك لتشجيع الدول على االمتثال التام للقرارات ذات الصلة

تنظر اللجنة يف اقتراح زيارة بلدان خمتارة وتوافق عليه، وتنسق هذه الزيـارات           ‘١’  
  ؛رعية األخرى التابعة جمللس األمنمع األجهزة الف حسب االقتضاء

ن طريــق بعثاهتــا الدائمــة يف نيويــورك،    يتــصل الــرئيس بالبلــدان املختــارة عــ      ‘٢’  
ــى مواف     كمــا ــا رســائل ســعيا للحــصول عل ــشرح   يوجــه إليه ــسبقة ول ــها امل قت

  ؛أهداف الرحلة

ــرئيس واللجنــة يف          ‘٣’   ــة لل ــساعدة الالزم ــق اخلــرباء امل ــة وفري ــة العام ــدم األمان تق
  ؛الصدد هذا

اللجنــة لــدى عودتــه، وحيــيط   يعــد الــرئيس تقريــرا شــامال عــن نتــائج الرحلــة    ‘٤’  
  .هبا شفويا وخطيا علما

  


