
 

 االستمارة الموحدة إلدراج الكيانات والمؤسسات في قائمة الجزاءات
 المفروضة على تنظيم القاعدة

بصووم دنيق ووو نضقد اوو  نان انكوودملنا / وودملنعدنوو انكة دنوو نن يدب وو نناملؤسسوو حتعيووعنيميوو نا / دمل نإللدحوو املرجوومن وودنا ووعضاناأن وودمناملنلوووع ناملالم وود نا  د  وو ن
( ننيرجووسنلوور نانن د وو نالنل وومارن الم وود ن‘‘االسوو  د دناملمحووعدنإلي امناا دنوود نةنقدز وو نااووواما ناملترضيوو ننلووسنل  وو  نا ودنووعد’’ وال،انيرجووسناسوو  عا ن

 وووامناالسووو  د دانيرجوووسنااللصووودانبتريوووينا وووعن نا  حل لوووينض  وووعنااوووواما ننووو نا  يوووعن نض لحصوووماننلوووسن ويوووعن ووودناملالم ووود ناضناملسووودنعدنةن د  ووو بشووو  دن
ن 2315-367-917اناضناهلدلف:ن1267MT@un.orgاإل /رتضين:ن

 معلومات أساسية محدِّدة للهوية  ألف -أوال 
ننناالسم الكامل

ايوووووانيوووومناالسوووو نا رز سووووينا وووووننسوووو  ع منبوووو ن
نا / دمل املؤسس نةنا ودز  (

نا ،ل    (نابدحلرضف
 انملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية

ن:ا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها
نانملنا طبي(:نبحروف أخرى

نابدحلرضفنا ،ل    (نننانملنضجع(ناالسم المختصر
نا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها

 انملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية

ن:ا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها
نا رضس  (:نايرجسنحتعيعنا لغ نامل/ مبنهبد؛ن ال،:نا ارب  انا ص    انبحروف أخرى

ننن□نشرك ناضنشراك ناضنك دملنآ رن ألن دانا  ةد ي ن-ن1 نوع الكيان/المؤسسة
ن□ن ؤسس نالنلس هعفنا ربحناضن ؤسس نغرينح/م   ن-ن2
ن□ن ؤسس ناز  د   ناضن ؤسس ن ريي ناضن  عضقناضن شرضعن رينن-ن3
نحعي:نن□نغرين  كن-ن4

نن ق نا  سة ا بيانات التسجيل
نناهل ئ نا و  سةِّل 

ننا ا انا  ةد ن االس نا  ةد ننا و  سةَّا
ننا ا ماملنا رز سينا و  سةا

نن معنا رت  ص راخيص/الشهاداتالت
نن ق نا رت  ص

نناهل ئ نا و  صِع د
لوووووووود يانن ووووووووعا نا رت وووووووو صنضلوووووووود يانا  هوووووووودمن

ن ،ح   
ن

نامل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(: التأسيس

نا  وممي:نننننننننا س  :نننننننننننننننا شهر:نننننننننننننننا  م :ن

ن/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(:امل مناطق العمليات

نا  وممي:نننننننننننا شهر ا س  (:ننن-اإل د نا و ينناا شهر ا س  ن



نامل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(:

نا  وممي:نننننننننننا شهر ا س  (:ننن-اإل د نا و ينناا شهر ا س  ن

ني  انا مالي  احملدا  انا بلع(:امل/دملناا شد عاناملع

نا  وممي:نننننننننننا شهر ا س  (:ننن-اإل د نا و ينناا شهر ا س  ن

نا ا ماملناحلديلناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(:نانملنضجع (نالعناوين
نا  ما يا:

ناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(:نا سدبيا ا ماملن
ن يا:ا  ما

نن
 األسماء البديلة/األسماء األخرى المعروف بها/األسماء المعروف بها سابقا  باء -أوال 

 يرجسنلر نانن د  نالنل مارن الم د نبش  دن د      

   اآلخر المعروف بهاالسم 
نامبدنةن  كناأمسدمناملارضفنهبدنسدبود(

نابدحلرضفنا ،ل    (
 ل    (انملنملني/دنبد ،نبالحروف األصلية

ن:ا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها
نانملنا طبي(:نبحروف أخرى

نناس ن ارضفنب نسدبودن□نهتةئ نخم لت ن□   غ نخم لت ن ،س  □ نوع االسم اآلخر المعروف به
نغرين  كانيرجسنا  مي ح: □

 االسم المختصر
ننملنضجع

نابدحلرضفنا ،ل    (
ن(:ملني/دنبد ،ل    انملننوف اللغة األصليةبحر 

 ا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها
نانملنا طبي(:نبحروف أخرى

ن معلومات أخرى ذات صلة بهذا االسم اآلخر

 به المعروفاالسم اآلخر 
 امبدنةن  كناأمسدمناملارضفنهبدنسدبود(

نابدحلرضفنا ،ل    (
ن(:ملني/دنبد ،ل    انملننوف اللغة األصليةبحر 

نا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها

نانملنا طبي(:نبحروف أخرى

نناس ن ارضفنب نسدبودن□نهتةئ نخم لت ن□   غ نخم لت ن ،س  □ نوع االسم اآلخر المعروف به
نغرين  كانيرجسنا  مي ح: □

 االسم المختصر
ننملنضجع

نابدحلرضفنا ،ل    (
نانملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية

نا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها
نانملنا طبي(:نبحروف أخرى

ن معلومات أخرى ذات صلة بهذا االسم اآلخر



   اآلخر المعروف بهاالسم 
ن(امبدنةن  كناأمسدمناملارضفنهبدنسدبود

نابدحلرضفنا ،ل    (
نانملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية

ن:ا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها
نانملنا طبي(:نبحروف أخرى

نناس ن ارضفنب نسدبودن□نهتةئ نخم لت ن□   غ نخم لت ن ،س  □ نوع االسم اآلخر المعروف به
ن:غرين  كانيرجسنا  مي ح □

 االسم المختصر
 نملنضجع

نابدحلرضفنا ،ل    (
نانملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية

 نا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها
 انملنا طبي(:نبحروف أخرىن

ن معلومات أخرى ذات صلة بهذا االسم اآلخر
ن

 فون والموظفونالمالكون والمديرون والمشر جيم   –أوال 
ن  د   يرجسنلر نانن د  نالنل مارن الم د نبش  دن

نالمالكون والمديرون والمشرفون والموظفون

ناةنحد  نسبيناإلي امنةنا ودز  ( الرقم المرجعي الدائم
نابدحلرضفنا ،ل    ( االسم الكامل

نانملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية 
 نا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نتوب بهايرجى تحديد اللغة المك 
 انملنا طبي(:نبحروف أخرى 

نامل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(: بيانات الميالد
نا  وممي:نننننننننا س  :نننننننننننننننا شهر:نننننننننننننننا  م :ن 



ااحلد  وو نضا سوودبو ؛ني رجووسننالمواطنيية الجنسييية 
ما يان  حهووووووووودنضن غدزهووووووووودنضنبطدهلووووووووودننيووووووووودا نلووووووووو

 ضسحبهدانن انكد تن ارضا (

ن

ن دول اإلقامة
نضا  د ياامل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(ن ااحلديلنضا سدبي(نالعنوان أو الموقع

نا  وممي:نننننننننا س  :نننننننننننننننا شهر:نننننننننننننننا  م :ن 

احّعيناا س  نض منهدنضا عض  ناملدحن نهلدنضلد يان  حهودنضا شو صنامل  محو ن و نض /ودملنضلود يانضاليلو نحسو ن لسفر ا وثيقةالهوية و  بطاقة
ن(ا مثدزي

نا كر ا الساناأ مانا وبل   ا ارق  انضلتد  انا رى( األوصاف الجسدية 

ضفن غووود نا ووورىنايرجوووسنحتعيوووعيد(انض ووومعناا كووورناأمسووودمناأ ووورىناملاووورضفنهبووودنيووورضفنا لغووو ناأ ووول   حرن أسماء أخرى معروف بها
االس ناآل رنااس نكودفن  حعيوعناهلميو ناضناسو نغورينكودفنمبتوريدن  حعيوعناهلميو (انضب د ود ناملو ،ينضاا سو  ن

نامل الو نب/اناس نآ رانضانن الم د ننيدا  (

ن أي معلومات أخرى ذات صلة
ن

نالمالكون والمديرون والمشرفون والموظفون

ناةنحد  نسبيناإلي امنةنا ودز  ( الدائمالرقم المرجعي 
نابدحلرضفنا ،ل    ( االسم الكامل

نانملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية 
 نا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها 
 انملنا طبي(:نبحروف أخرى 

ناحملدا  انا بلع(:امل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي   بيانات الميالد
نا  وممي:نننننننننا س  :نننننننننننننننا شهر:نننننننننننننننا  م :ن 

ي رجووسنن؛احلد  وو نضا سوودبو ) المواطنيية الجنسييية 
نيووووووووودا نلوووووووووما يان  حهووووووووودنضن غدزهووووووووودنضنبطدهلووووووووودن

 ضسحبهدانن انكد تن ارضا (

ن

ن دول اإلقامة
نضا  د يا عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(نامل/دملناا شد ااحلديلنضا سدبي(نالعنوان أو الموقع

نا  وممي:نننننننننا س  :نننننننننننننننا شهر:نننننننننننننننا  م :ن

احّعيناا س  نض منهدنضا عض  ناملدحن نهلدنضلد يان  حهودنضا شو صنامل  محو ن و نض /ودملنضلود يانضاليلو نحسو ن السفر  وثيقةالهوية و  بطاقة
ن(ا مثدزي

نا كر ا الساناأ مانا وبل   ا ارق  انضلتد  انا رى( اف الجسدية األوص

اا كووورناأمسووودمناأ ووورىناملاووورضفنهبووودنيووورضفنا لغووو ناأ ووول   حرضفن غووود نا ووورىنايرجوووسنحتعيوووعيد(انض ووومعن أسماء أخرى معروف بها
 ،ينضاا سو  ناالس ناآل رنااس نكودفن  حعيوعناهلميو ناضناسو نغورينكودفنمبتوريدن  حعيوعناهلميو (انضب د ود ناملو

نامل الو نب/اناس نآ رانضانن الم د ننيدا  (

ن أي معلومات أخرى ذات صلة
ن



نالمالكون والمديرون والمشرفون والموظفون

ناةنحد  نسبيناإلي امنةنا ودز  ( الرقم المرجعي الدائم
نابدحلرضفنا ،ل    ( االسم الكامل

نانملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية 
 نا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نرجى تحديد اللغة المكتوب بهاي 
 انملنا طبي(:نبحروف أخرى 

نامل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(: بيانات الميالد
نا  وممي:نننننننننا س  :نننننننننننننننا شهر:نننننننننننننننا  م :ن 

ي رجوسنن(؛سودبو احلد   نضا )نالمواطنة الجنسية 
نيووووووووودا نلوووووووووما يان  حهووووووووودنضن غدزهووووووووودنضنبطدهلووووووووودن

 ضسحبهدانن انكد تن ارضا (

ن

ن دول اإلقامة
نضا  د ياامل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(ن ااحلديلنضا سدبي(نالعنوان أو الموقع

نا  وممي:نننننننننا س  :نننننننننننننننا شهر:نننننننننننننننا  م :ن

احّعيناا س  نض منهدنضا عض  ناملدحن نهلدنضلد يان  حهودنضا شو صنامل  محو ن و نض /ودملنضلود يانضاليلو نحسو ن السفر  وثيقةالهوية و  بطاقة
ن(ا مثدزي

نا كر ا الساناأ مانا وبل   ا ارق  انضلتد  انا رى( األوصاف الجسدية 

رضفنا لغووو ناأ ووول   حرضفن غووود نا ووورىنايرجوووسنحتعيوووعيد(انض ووومعناا كووورناأمسووودمناأ ووورىناملاووورضفنهبووودنيووو أسماء أخرى معروف بها
االس ناآل رنااس نكودفن  حعيوعناهلميو ناضناسو نغورينكودفنمبتوريدن  حعيوعناهلميو (انضب د ود ناملو ،ينضاا سو  ن

نامل الو نب/اناس نآ رانضانن الم د ننيدا  (

ن أي معلومات أخرى ذات صلة
ن

يرجووسن كوورنع وو ناوورضعنا / وودملنضاملؤسسوود نا  دباوو ن وو نضاملؤسسوو نالمرتبطيية والمنتسييبة  والمؤسسيياتجماعييات والكيانييات الييروابا التنظيمييية وال  دال -أوال 
 اأ نض اضنا ترضعنندن تسناملؤسس ناأ  نيرجسنلر نانن د  نالنل مارن الم د نبش  دناد غ 

نالمرتبطة والمنتسبة والمؤسساتالجماعات والكيانات 

ناةنحد  نسبيناإلي امنةنا ودز  ( مالرقم المرجعي الدائ
نابدحلرضفنا ،ل    ( االسم الكامل

نانملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية 
 نا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها 
 انملنا طبي(:نبحروف أخرى 

 بيانات التأسيس 
 اامل اعيد؛ننملنا طبين  ك(

ن عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(:امل/دملناا شد
نا  وممي:نننننننننا س  :نننننننننننننننا شهر:نننننننننننننننا  م :ن



ناحد  دنضسدبود؛نا  ما يا( نوع الكيان وأنشطته

نضا  د ياامل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(ننااحلديلنضا سدبي(نالعنوان أو الموقع
نا  وممي:نننننننننا س  :نننننننننننننننا شهر:ننننننننننننننننا  م :

نانضاي ِمنا  ال ود (س ت عضا ش صناملان حاملضلد ياننانض /دملنامل حااملدحن نانضااه  معا ضننااحّعيناا س   رقم التسجيل وأرقام أخرى
نا دنيمن ارضفن دنا مانض صدي نمتميان ز س  ( المعلومات المالية

اا كوورناأمسوودمناأ وورىنيوورضفنا لغوو ناأ وول   حرضفن غوود نا وورىنايرجووسنحتعيووعيد(انض وومعناالسوو ناآل ووران األخرى المعروف بها األسماء
نضانن الم د ننيدا  (

ن أي معلومات أخرى ذات صلة
نن

نالمرتبطة والمنتسبة والمؤسساتالجماعات والكيانات 

ندز  (اةنحد  نسبيناإلي امنةنا و الرقم المرجعي الدائم
نابدحلرضفنا ،ل    ( االسم الكامل

نانملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية 
 ننا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:نيرجى تحديد اللغة المكتوب بها 
 انملنا طبي(:نبحروف أخرى 

 بيانات التأسيس 
 اامل اعيد؛ننملنا طبين  ك(

ن:(ا  ومميا  م :نا شهر:نا س  :نانضا  د يانانا بلع(:امل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  

ناحد  دنضسدبود؛نا  ما يا( نوع الكيان وأنشطته

نانا مالي  احملدا  انا بلع(نضا  د ياناا  م انا شهرانا س  انا  وممي(:املعي  امل/دملناا شد عان ااحلديلنضا سدبي(نالعنوان أو الموقع

ن س  انضا  معانضااه ناملدحن انض /دملنامل حانضلد يانامل حانضا ش صناملس ت عانضاي ِمنا  ال ود (احّعيناا رقم التسجيل وأرقام أخرى

نا دنيمن ارضفن دنا مانض صدي نمتميان ز س  ( المعلومات المالية

معناالسو ناآل وراناا كرناأمسدمناأ ورىنيورضفنا لغو ناأ ول   حرضفن غود نا ورىنايرجوسنحتعيوعيد(انض وناألسماء األخرى المعروف بها
نضانن الم د ننيدا  (

ن أي معلومات أخرى ذات صلة
نن

نالمرتبطة والمنتسبة والمؤسساتالجماعات والكيانات 

ناةنحد  نسبيناإلي امنةنا ودز  ( الرقم المرجعي الدائم
نابدحلرضفنا ،ل    ( االسم الكامل

نانملنملني/دنبد ،ل    (نبالحروف األصلية 
 ننا ال،:نا ارب  انا ص    انا رضس  (:ناللغة المكتوب بهايرجى تحديد  
 انملنا طبي(:نبحروف أخرى 

 بيانات التأسيس 
 اامل اعيد؛ننملنا طبين  ك(

ن:(ا  ومميا  م :نا شهر:نا س  :نانضا  د يانامل/دملناا شد عاناملعي  انا مالي  احملدا  انا بلع(:



ن(احد  دنضسدبود؛نا  ما يا نوع الكيان وأنشطته

نانا مالي  احملدا  انا بلع(نضا  د ياناا  م انا شهرانا س  انا  وممي(:املعي  امل/دملناا شد عان ااحلديلنضا سدبي(نالعنوان أو الموقع

نناحّعيناا س  انضا  معانضااه ناملدحن انض /دملنامل حانضلد يانامل حانضا ش صناملس ت عانضاي ِمنا  ال ود (ن رقم التسجيل وأرقام أخرى

نا دنيمن ارضفن دنا مانض صدي نمتميان ز س  ( المعلومات المالية

اا كرناأمسدمناأ ورىنيورضفنا لغو ناأ ول   حرضفن غود نا ورىنايرجوسنحتعيوعيد(انض ومعناالسو ناآل ورانناألسماء األخرى المعروف بها
نضانن الم د ننيدا  (

ن أي معلومات أخرى ذات صلة
ن

 معلومات أخرىهاء   -أوال 

ن□نيواضان شد   ان د  نوضعال

ن□ناالسناضنا بحن اسران

ن□ن  تِّيناضنا  ينن

نحعين□نغرين  كن

ن□نالننل نبو كننننن□ننالننننن□نن ا نإشعارات صادرة من اإلنتربول عنه

نن انكدملناامابنب ا انيرجسنا  مي ح:

ن عنوان الموقع الشبكي
نن

 معلومات الماليةال  واو -أوال 

نا و   ناأ ماانفةاألصول المعرو 

ناحلسدبناملصرةنن

ن ق نا  اريفناملصرةنن

اأسوووووووووه نضا سووووووووو عا نن
ضاأ ووووووووووووووووووماناملد  وووووووووووووووووو ن

ناأ رى

نا و   

نا تئ نضاجاناالس حودقن

نااهد نا رقدب  ن

نا و   نامل  ل/د ن

نا ا ماملنن

ن ق نا  سة انن

ناهل ئ نا و  سةِّل نن

ن   ا واأ ووووووووووووووووومانضاملوووووووووووووووووما ينن



نا تئ ناالق صديي ناأ رىن

  □ل ند ن مصادر التمويل الرئيسية

ن     □ ندزعا نجراز ن

نيرجسنا  مي ح: □  صدي نا رى
نن

 معلومات أخرى لم ُتذكر أعاله  زاي -أوال 
نن

 في القائمةأساس إدراج االسم  - ثانيا

ةنااووومناأضان وودنيووودنن ووداملووع منامسهناملؤسسوو صوول نبووكنا / دمل ا  وودناند وود نا  د  وو نن د وو نضاحووعدناضناكالوورنلميووحنةي رجووسن وودنا ووعضاناأن وودمناملن
ضيرجووسنب وودملنا وورق ناملرجاووينا ووعاز ناضننا ناملترضيوو ننلووسنل  وو  نا ودنووعد( االسوو  د دنضل  وو  نا ودنووعدنامبوودنةن  ووكنا / د وود ناملع جوو نامسدزيوودنةنقدز وو نااوووام

نلسو   ن ضةنحد وا ناملترضيو ننلوسنل  و  نا ودنوعد نضا يتنسبينني اجهدنةنقدز  نااووامناملؤسس دنا / دمل اأ قد ناملرجا  نا عاز  ناند  نبدأمسدمنا يتني ارفنهب
ةنا ودز وو انس  سوو  ع ناملالم وود نا وووو  وع  نةنننووعايناملوومجونا سووريننأسوووبدبناإلي امنةنا ودز وو نا وووننس   شوورننلوووسنن ووواي امناملؤسسوو وانا / دمل هلووا لة وو ن

ن  لة  ناملمق ناإل /رتضين

املشوود ك نةنمتميووانان ووداناضنا شووط ن وو نل  وو  نا ودنووعدناضنانن ل وو ناضنن وومن   سوو ناضناصوو انلوودب ن وو ناضنعدنوو ن  ترنوو نن وو اناضنبوودمسه ناضناا(نن  □
نبد   دب نن ه ناضنين دنهل اناضنةنا   ط طنهلدناضنلسه انا و د نهبدناضناإلنعاينهلدناضنا ل/دهبد؛

ن(:ن عناال طبدق رق ناملرجاينا عاز ناضناأ قد ناملرجا  نا عاز  ناملع ج نةنقدز  نااواما ناملترضي ننلسنل    نا ودنعدنااالس ناضناأمسدمنضا • 

 

 

 

لم يعناأسلح نضاملاعا ن ا نا صل ناضنب اهدناضن ولهدننىلنل    نا ودنوعدناضنانن ل و ناضنن ومن   سو ناضناصو انلودب ن و ناضنعدنو ن  ترنو ن(ننبا  □
ن  ؛ن

 (:ن عناال طبدقاالس ناضناأمسدمنضا رق ناملرجاينا عاز ناضناأ قد ناملرجا  نا عاز  ناملع ج نةنقدز  نااواما ناملترضي ننلسنل    نا ودنعدنا • 

 

 

 

نا  ة  عنحلسدبنل    نا ودنعدناضنانن ل  ناضنن من   س ناضناص انلدب ن  ناضنعدن ن  ترن نن  ؛(ننما  □

 (:ن عناال طبدقاضناأمسدمنضا رق ناملرجاينا عاز ناضناأ قد ناملرجا  نا عاز  ناملع ج نةنقدز  نااواما ناملترضي ننلسنل    نا ودنعدنااالس ن • 

 

 



 

نين نان داناضنا شط نل    نا ودنعدناضنانن ل  ناضنن من   س ناضناص انلدب ن  ناضنعدن ن  ترن نن  انب نن ريو نا رى؛(ننيا  □

 (:ن عناال طبدقاالس ناضناأمسدمنضا رق ناملرجاينا عاز ناضناأ قد ناملرجا  نا عاز  ناملع ج نةنقدز  نااواما ناملترضي ننلسنل    نا ودنعدنا • 

 

 

 

ك د ود اناضنيوعن نخي  انبش/ان بدشرناضنغرين بدشرانملل/  ناضنلصرفنجهد ن رلبط نب     نا ودنوعدن ودنااورايناضنعدنود ناضن شود ي ناضنننايو(ن  □
  بمسدزانا رىنللكنااهد انمبدنا هدنللكناملع ج ننلسنقدز  نااواما ناملترضي ننلسنل    نا ودنعد

 (:ن عناال طبدقاالس ناضناأمسدمنضا رق ناملرجاينا عاز ناضناأ قد ناملرجا  نا عاز  ناملع ج نةنقدز  نااواما ناملترضي ننلسنل    نا ودنعدنا • 

 

 

 

  ص انلدب ن  ناضنعدن ن  ترن نن  ان داناضنا شط نا رىنلعاننلسناال لبدطنب     نا ودنعدناضنانن ل  ناضنن من   س ناضنان(نضا  □

 :(ن عناال طبدقاالس ناضناأمسدمنضا رق ناملرجاينا عاز ناضناأ قد ناملرجا  نا عاز  ناملع ج نةنقدز  نااواما ناملترضي ننلسنل    نا ودنعدنا • 

 

 

  ب ا نللكناأن داناضناأ شط : • 

 

 

نن
 بيان األسباب - ثالثا

عايناملومجونجيمزن شرنب دملناأسبدبانب دمننلسن لو انبدسو ال دمناأجووامنا ويتنلا  يودنا عض و نا ا ومنسوري نض مجهو نحصوريدن لة و انضجيومزناسو  عا  نةنننو
ن ا سريننأسبدبناإلي امنةنا ودز  

ناألسباب )يجوز نشره بناء على طلب(بيان  ألف  - ثالثا

 وووك:ني بغووويناملني  ووو دنب ووودملناأسوووبدبناكووو نقوووع ن /ووودن ووودنا  تد ووو اننووودناأسوووددناضناأسوووسنا ووويتني بوووينننل هووودناقووورتا ناإلي امنةنا ودز ووو انمبووودنةن 
وعين ودنن انكد وتن الم ود ناسو  بد ال  ن ب ‘ن2’ان،د؛نضنن الم د نحمعيدنلعن ناحلس نب ملنا / دمل املشرضعنيس مةناملاديريناملب   نن‘’1ن ا ناملالم د انكو ملنح 

 سو  عا ننيوودا  ننض الم ود ناض‘ن3’اهو ناملا  و ؛نضناضن الم ود ن ودنسولطد نن تود نا وود مملناضن ودناجهوودنق ودز  ناضنضسوودزطنننو، ناضنا ودنانرتااود ن ودنا
نن نبوكنا / دمل املشورضعناملوورت نني امنامسو نةنا ودز و نضانناوريناضنك ودملن وع منامسو ا وعضاناي ودنلتد و اننودنانن ول نقدز ونضي بغيناملنلوع مننل وع ن  نا طل  



ن حد  دنةنا ودز  

ن

ن

ن

ن
نن

 األجزاء من بيان األسباب التي يُعتبر أنها سرية وموجهة حصريا للجنة باء  - ثالثا

 

 

 

 
ننننننن

 هوية الدولة صاحبة اقتراح اإلدراج في القائمة - رابعا

 لة و ناضنالنجيومزننةنا ودز و ناملنلبوكن ودنن انكودملاسو نجعيوعنني امنا ويتنلوورت نا وعضاناأن ودمني اوكننلوسن(ان2014ان2161 ودنا وورا نن33وردنن ،نبود ت
ن دحب ناقرتا ناإلي امنةنا ودز  م تهدنا عض  نا ا منباس نأ كنامل دملناإلاصد نندن

 امل دملناإلاصد نندنا عض  ن دحب ناالقرتا حعِّين دنن انكدملنجيمزناضنالنجيمزن لة  ناضنا كن

نيجوز اإلفصاح عن صفة الدولة العضو باعتبارها صاحبة اقتراح اإلدراج في القائمة  □

نال يجوز اإلفصاح عن صفة الدولة العضو باعتبارها صاحبة اقتراح اإلدراج في القائمة  □
ن

 التعاون مع اإلنتربول - خامسا

(انل وضينا عضاناأن دمنا لة و  نبو ك نقوع ن /ودن ودناملالم ود ن ا نا صول ننودناالسو ناملوورت نني اجو ان2012ان2083ا ن دنا ورنن13ن ،نبد توردن
انضاملنلوضّييودنضقد او ضالنس  دن دني/توين ودناملالم ود ناحملوعيدن لهميو نا ويتنل و حنا  اورفننلوسنيميو ناأاوراينضاا دنود نضاملؤسسود نضا / د ود نبصوم دنيق وو ن

ن  شردن د  /دملنبدملالم د نا يتنيلو نلوعميهدننىلناإل رتبمان /ينيصع نقع ناإل 

املوورت نةنيووانناملؤسسو قعنلرغ ناإل رتبماانأغراضنا   ت وانةنااللصدانبد سلطد ناملا  و نةنبلوعك ن لحصوماننلوسن ويوعن ودناملالم ود ننودنا / دمل 
ي وددن ودنن انكودملنجيومزن لة و ننبو،بناإل رتبوماانب ودمننلوسن لبهوداناملنبلوعك ناقرتحوتنني امناسو نةنا ودز و  نضهلووانا غورضانيرجوسنا  حعيوعنان ودا طل نني اجه

نان،دنةنا ودز  ناس  مج ناإل رتبمانن عزوناالس تسد ا ن ا نا صل ننىلنباال نبلعك نا عاز  ن عىناأ  نامل حعدنةن  ميم  ( نيداملوكم ناملؤسس نا / دمل 

نالن □   نعمن □  

دننىلن  ووكانيرجووسنا  حعيووعناي ووددن وودنن انكوودملنجيوومزن لة وو ناملنحت وواننىلناإل رتبووماانب وودمننلووسن لبهوودانا  تد وو اناند وو ن هوو نااللصوودااناحملووعيبدإليوودا ن



ناي ددان عىنح/م  نبلعك نامي/دنن عزون ا رتبماناملني صان بدشردن ه نااللصداناحملعيدناي ددنبش ملناالس تسد ا ن ا نا صل ( 

نالن □   نعمن □  
نن

 جهة االتصال - سادسا

ن:مي/دنااللصدانبد ش صناضناأش دصناملوكم يدناي ددن طر ن ويعن دناأسئل نندنيوانا طل 

ناس بوسنيودناملالم د نسري (

نامل ص  ا لو :ناالس :

ننب د د نااللصدا:ن

نن:امل/  

نن:ا ا مامل

نن ق ناهلدلف:

نن ق نا تدكس:

ننن ماملنا  يعناإل /رتضين:

ن
ن
ن

ن


