الغي الرسمية عن تنفيذ الفقرة  23من القرار 1483
الورقة ر
)(2003
يود رئيس لجنة مجلس األمن المنشأة بموجب القرار  )1990( 661بشأن الحالة
رن
غي الرسمية التالية مع الدول األعضاء
بي العراق والكويت أن يتقاسم الورقة ر
بغرض تقديم معلومات فيما يتعلق ن
باليامات الدول األعضاء إزاء التقيد بالفقرة 23
غي الرسمية ر ن
بي أعضاء اللجنة
من القرار  .)2003( 1483وقد نوقشت الورقة ر
ه تعريفات
ويتجىل فيها ما توصلوا إليه من فهم مشيك .والتعريفات المبينة أدناه ي
داللية وليست شاملة وال ملزمة قانونا .وقد وضعت يك تكون مرجعا للدول
األعضاء واللجنة عند تنفيذ القرار (2003).1483
رن
بالفقرتي  19و 23من القرار 1483
وقائمة األفراد الذين حددت أسماؤهم عمال
( )2003متاحة عىل الموقع .وتصدر ن
الت حددت
بالكيانات
قائمة
الحقة
مرحلة
ف
ي
ي
رن
بالفقرتي  19و 23من قرار مجلس األمن  ،)2003( 1483وسوف
أسماؤها عمال
ن
تدرج مع قائمة األفراد يف قائمة موحدة تصدر عن اللجنة.
غي ذلك من األصول المالية أو الموارد االقتصادية:
تجميد األموال أو ر
وغيها من األصول المالية  :األصول المالية والمنافع االقتصادية من
• األموال ر
ن
أي نوع ،بما يف ذلك ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،الشيكات ،ومطالبات
وغي ذلك من صكوك الدفع؛
النقدية ،والكمبياالت ،وأوامر رصف النقدية ،ر
غيها من الكيانات ،وأرصدة
واإليداعات لدى المؤسسات المالية أو ر
الحسابات ،والديون ن
واليامات الديون؛ واألوراق المالية وصكوك الدين
المتبادلة علنا أو رسا ،بما ن يف ذلك حصص رأس المال واألسهم ،والصكوك
الممثلة لألوراق المالية ،والسندات ،واألوراق النقدية ،والكفاالت المالية،
والسندات التجارية ،والعقود الثانوية؛ والفوائد ،واألرباح أو أي شكل آخر من

ئ
الناش عن األصول أو القيم المجمعة أو المحققة منها؛
أشكال اإليراد
والقروض ،وحقوق المقاصة ،والضمانات ،وسندات األداء ،أو أي ن
اليامات
مالية أخرى؛ وخطابات االعتماد ،وسندات الشحن ،وسندات البيع؛
والصكوك الدالة عىل الحصص ن يف األموال أو الموارد المالية ،وأي صك آخر
من صكوك تمويل الصادرات؛ وسبائك الذهب.
غي
• الموارد االقتصادية :األصول من أي نوع ،سواء كانت ملموسة أو ر
الت ال تأخذ شكل األموال.
ملموسة ،منقولة أو ر
غي منقولة ،ي
تغييها أو استعمالها
• تجميد األموال :منع حركة األموال من أي نوع أو نقلها أو ر
تغيي ن يف حجمها أو قيمتها أو مكانها أو
أو التعامل فيها مما قد ينشأ عنه أي ر
تغيي آخر يمكن من استعمال
ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها أو أي ر
األموال ،بما ن يف ذلك إدارة الحوافظ ،باستثناء الزيادة المجمعة من معدالت
الفائدة المعقولة تجاريا.
ن
• تجميد الموارد االقتصادية :منع استعمالها ،بما يف ذلك استعمالها للحصول
عىل األموال أو السلع أو الخدمات بأي طريقة من الطرق ،بما ن يف ذلك ،عىل
تأجيها أو رهنها.
سبيل المثال ال الحرص ،بيعها أو ر
هيئات الدولة أو رسكاتها أو وكاالتها (التابعة للحكومة السابقة):
• ويشمل ذلك دولة العراق وحكومة العراق السابقة ،أو أي شعبة سياسية أو
وكالة أو واسطة تابعة لهما؛ أو أي رساكة أو رابطة أو رسكة أو أي منظمة أخرى
مملوكة لهما أو تخضع لسيطرتهما.
• من المعلوم أن الفقرة  23من القرار  )2003( 1483ال تطبق عىل أموال
غي ذلك من أصولها أو مواردها
بعثات العراق الدبلوماسية والقنصلية أو ر
ن
اتفاقيت فيينا
االقتصادية ،وأن القرار  )2003( 1483ال يؤثر يف تطبيق
ي
لعام  1961و 1963عىل هذه األموال ،أو
للعالقات الدبلوماسية والقنصلية
ي
غيها من األصول المالية أو الموارد االقتصادية.
ر
المسؤولي اآلخرين ن
رن
اف السابق:
ر
الع
النظام
ف
كبار
ي
ي

• المسؤولون بمجلس الوزراء بما ن يف ذلك نواب الوزراء؛
اليلمان؛
• أعضاء ر
• رؤساء وكبار أعضاء القوات المسلحة وقوات األمن ،واالستخبارات،
والشطة العسكرية ،والشطة شبه العسكرية؛
• رؤساء وكبار أعضاء المؤسسات المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها
(المصارف ،خدمات النقل ،الصناعات ،المرافق العامة ،وسائط اإلعالم،
رن
وكاالت
التأمي وما إىل ذلك)؛
• كبار أعضاء حزب البعث؛
ن
األدن درجة الذين يؤدون وظائف حاسمة األهمية من قبيل
• المسؤولون
رن
رن
التقنيي وما إىل ذلك.
والخياء
ومسؤوىل الشاء
المحاسبي
بعض
ر
ي
رن
المسؤولي:
األفراد المبارسون ن يف أرس كبار
• يشمل ذلك الوالدين والزوجات واألزواج واألبناء واألخوة واألخوات؛
• ينطبق ذلك بالمثل عىل عمليات ن
التبت؛
ي
غي ذلك من األقارب حسب االقتضاء.
• ر
غي ر
االمتيازات المملوكة لهم أو الت يسيطرون عليها بشكل ر
مباش:
مباش أو ر
ي
• تشمل االمتيازات المملوكة ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،ملكية  50ن يف المائة
ن
ر
غي ذلك من
أو أكي من حقوق الملكية يف رسكة ما أو منشأة أو مؤسسة أو ر
أكي حصة فيها؛
الكيانات أو امتالك ر
• تشمل االمتيازات الخاضعة للسيطرة ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،أيا مما
يىل:
ي
ن
تعيي أو إقصاء أغلبية أعضاء هيئة إدارية أو تنظيمية أو إرسافية
• امتالك حق ر
ن
غي ذلك من الكيانات؛
يف رسكة ما أو منشأة أو مؤسسة أو ر
رن
بتعيي أغلبية أعضاء هيئة
• القيام منفردا ،نتيجة امتالك حق التصويت،
إدارية أو تنظيمية أو إرسافية ن يف رسكة ما أو منشأة أو مؤسسة أو أي كيان آخر
كان قائما خالل السنة المالية الحالية أو السابقة؛

•

•

•
•
•
•

القيام منفردا ،عمال باتفاق مع أصحاب أسهم آخرين أو أعضاء ن يف رسكة ما أو
غي ذلك من الكيانات ،بالسيطرة عىل حقوق التصويت
منشأة أو مؤسسة أو ر
المكفولة ألصحاب األسهم أو األعضاء ن يف تلك الشكة أو المنشأة أو
غي ذلك من الكيانات؛
المؤسسة أو ر
التأثي الغالب عىل رسكة ما أو منشأة أو مؤسسة أو
امتالك الحق ن يف ممارسة
ر
ميم مع تلك الشكة أو المنشأة أو
غي ذلك من الكيانات عمال باتفاق ر
ر
األساش ،عندما
غي ذلك من الكيانات ،أو بحكم وارد ن يف نظامها
المؤسسة أو ر
ي
غي ذلك من
يسمح القانون المنظم لتلك الشكة أو المنشأة أو المؤسسة أو ر
الكيانات بخضوعها لهذا االتفاق أو الحكم؛
التأثي الغالب المشار إليه أعاله،
امتالك سلطة ممارسة الحق ن يف ممارسة
ر
دون أن يكون مخوال هذا الحق؛
غي ذلك
امتالك حق استعمال جميع أصول رسكة ما أو منشأة أو مؤسسة أو ر
من الكيانات أو جزء من تلك األصول؛
غي ذلك من الكيانات عىل أساس موحد،
إدارة رسكة أو منشأة أو مؤسسة أو ر
مع إعالن حسابات موحدة لها؛
غي ذلك من
تقاسم المسؤوليات المالية لشكة أو منشأة أو مؤسسة أو ر
الكيانات أو ضمانها بشكل مشيك أو متعدد.

