
 

 

 

 

 االستمارة الموحدة إلدراج أسماء األفراد في قائمة الجزاءات 
 المفروضة على تنظيم القاعدة

 .خالية ال تتوفر بشأهنا معلومات اخلانات اليتترك  يرجى .وقاطعةحتديد هوية األفراد بصورة دقيقة إلتاحة يطلب إىل الدول األعضاء أن تقدم املعلومات التالية 
 الربيد اإللكرتوين مساعدة يف ملء االستمارة، يرجى االتصال بفريق الدعم التحليلي ورصد اجليزاءات عربلليزيد م  املعلومات أو املوللحصول على 

1267MT@un.org ، 917 367 2315 : اهلاتفرقم. 

 المعلومات الرئيسية المتعلقة بتحديد الهوية  ألف -أوال 

   االسم الكامل
)بااااااالروي ال(تيويااااااةا )وهااااااو االساااااام الر يسااااااي 

 للفرد الذي سيدرج يف القا مةا

 

 عناصر االسم 
)يرجااااى ةتابااااة ةاااال جاااايزء ماااا  االساااام يف خانااااة 
موفصاااااالة. وإ ا ةااااااان هواااااااك أة اااااار ماااااا   انيااااااة 

توضاااايك  لاااال يف التعليقااااات. عواصاااار، يرجااااى 
واهلدي ما  هاذا الفارو هاو التأةاد ما  أن ةال 
جااايزء مااا  االسااام الكامااال رااادد بدقاااة، بصاااري 
الوظااااار عااااا  نظااااام التسااااامية الوطوياااااة،  يااااا  ال 
تفهم، على ساييل امل اال، األءااء العا لياة بأهناا 
األءااااااء األوىل وباااااالعكذ، األمااااار الاااااذي يااااا  ر 

 على دقة مطابقة األءاء.ا

 عناصر االسمبيان 
)يرجااى بيااان عياار عواصاار االساام، م اال االساام األول، واالساام األوسااس، واالساام األخاا ، واالساام العااا لي، 
واالسم السابق لليزواج، واملرجعية اجلغرافية، واللقاب الادي ، واسام األجلداجلددوالاد اجلاد، واسام األم، واسام 

 ا.القييلة أو األلقاجل الشرفية السابقة ل(سم وال(حقة له

١ -   
٢ -  
3 -  
٤ -  
٥ -  
٦ -  
٧ -  
٨ -  

 تعليقات
 

 



2/12 

  

 

 
 االسممممممممممم بالكامممممممممممل بممممممممممالحرو  األصمممممممممملية

 يك  بالروي ال(تيويةا مل )إن
 

)ما (،، الصايوية،  اللغة/نوع الحمرو  األصملية
 الس يلية، العربية، الياشتوا

 

)لااااااايذ  االسمممممممم الكاممممممممل بحمممممممرو  أ مممممممر 
باااااالروي األصااااالية، ولكااااا  حساااااب ورود  يف 
و ااا ق رءيااة. ويرجااى اإلشااارة إىل نااوو الااروي 

 بني قوسني بعد ةل االسم.ا

 

 
 املكان )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا:  بيانات الميالد

 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم: 
)تتعلااااق بيانمممات بديلممممة عممممم بيانممممات الممممميالد 

باالسااااااااام الر يساااااااااي، ولااااااااايذ بأءااااااااااء الشاااااااااهرة 
 (األخرى

 املكان )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا: 
 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم: 

 املكان )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا: 
 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم: 

 املكان )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا: 
 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم: 

 
)فيماااا يتعلاااق باجلوساااية  الجنسمممية أو الموا نمممة

الساااااابقة أو اجلديااااادة، يااااادرج تااااااري  موحهاااااا أو 
 إلغا ها أو إبطاهلا أو سحيها، إن ةان معروفا،ا

 :  التواري    الالية: 
 

 :  التواري    :  السابقة
  دولة اإلقامة

)يرجاااااااى تقااااااادمي تاااااااواري  اإلقاماااااااة يف  العنممممممموان
 العواوي ، إ ا ةانت معروفةا

 التواري :   العووان الايل )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا: 
 التواري :    العووان السابق )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا: 

 
)تدرج مواطق العمال أو املواقار الايت يتكارر  المكان

 االرتدد إليها، إ ا ةانت خمتلفة ع  العووان
 التواري :   العووان الايل )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا: 

 التواري :   )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا: السابقالعووان 
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 ووثائق السفرالهوية  باء  - أوالا 
 ويرجى تقدمي نس  م  الو ا ق حي ما ةان  لل ممكوا. ال تتوفر بشأهنا معلومات خالية. يرجى ترك اخلانات اليت

 ألاف أعا(  أو يف إطاار هوياة خمتلفةداسام خمتلاف رادد يف الصافحة التالياة يف الفارو-ويرجى بيان ما إ ا ةانت الو ا ق قد صادرت باالسام احملادد يف الفارو أوال، 
 جيم. ويرجى الربس بني الو ا ق واألءاء والتواري  وأماة  املي(د بأةرب قدر ممك  م  الوضوح. - أوال، 

 ويرجى أيضا أن تيني هوا أرقام الضمان االجتماعي أو أرقام حتديد اهلوية الوطوية األخرى اليت مل يصدر بشأهنا أي مستود.
)ماااااا (، جااااااوا  ساااااافر، شااااااهادة نمممممموع الوثيقممممممة 

اقاااااة هوياااااة وطوياااااة، تصاااااريك إقاماااااة، ماااااي(د، بط
 بطاقة ضمان اجتماعي، رخصة قيادةا

 

  رقم الوثيقة

  صادرة عم )جهة اإلصدار(
عنمممموان جهممممة اإلصممممدار )الةممممارع  المدينممممة  

 الوالية/المحافظة  البلد(
 

 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم:  تاريخ اإلصدار
 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم:  تاريخ انتهاء الصالحية

)االسااااام باااااالروي الاااااواردة يف  صمممممادرة باسمممممم
الو يقاااة، ويرجاااى اإلشاااارة إىل الاااروي األصااالية 

 بني قوسنيا

 

 املكان )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا: مكان وتاريخ الميالد حسب الوثائق
 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم: 

  الجنسية في الوثيقة
  معلومات أو تعليقات إضافية

 
)ماااااا (، جااااااوا  ساااااافر، شااااااهادة نمممممموع الوثيقممممممة 

ماااااي(د، بطاقاااااة هوياااااة وطوياااااة، تصاااااريك إقاماااااة، 
 بطاقة ضمان اجتماعي، رخصة قيادةا

 

  رقم الوثيقة
  صادرة عم )جهة اإلصدار(

عنمممموان جهممممة اإلصممممدار )الةممممارع  المدينممممة  
 الوالية/المحافظة  البلد(

 

 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم:  تاريخ اإلصدار
 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم:  تاريخ انتهاء الصالحية

)االسااااام باااااالروي الاااااواردة يف صمممممادرة باسمممممم 
الو يقاااة، ويرجاااى اإلشاااارة إىل الاااروي األصااالية 

 بني قوسنيا
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 املكان )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا:  مكان وتاريخ الميالد حسب الوثائق
 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم: 

  الجنسية في الوثيقة
  معلومات أو تعليقات إضافية

  
)ماا (، جااوا  ساافر، شااهادة مااي(د،  نمموع الوثيقممة

بطاقااة هويااة وطويااة، تصااريك إقامااة، بطاقااة ضاامان 
 اجتماعي، رخصة قيادةا

 

  الوثيقةرقم 
  (جهة اإلصدارعم ) صادرة

)الةمممممارع  المدينممممممة   عنممممموان جهمممممة اإلصممممممدار
 (البلد المحافظة /الوالية

 

 التقومي:  السوة:   الشهر:   اليوم:   تاريخ اإلصدار 
 التقومي:  السوة:   الشهر:   اليوم:   تاريخ انتهاء الصالحية 

يف  باااااااالروي الاااااااواردة)االسااااااام  صمممممممادرة باسمممممممم
باني  الروي األصاليةيرجى اإلشارة إىل و الو يقة، 
 قوسنيا

 

 حسب الوثائقمكان وتاريخ الميالد 
  

 املكان )الشارو، املديوة، الواليةداحملافظة، اليلدا:  
 التقومي:   السوة:   الشهر:   اليوم:  

  الجنسية في الوثيقة
  معلومات أو تعليقات إضافية
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 الةهرة/االسم المعرو  بهجيم  اسم  - أوال
أهنا يرجااى إعااداد وماالء نساا  عدياادة ماا  هااذ  الصاافحة ةلمااا لاايزم األماار. ويرجااى اسااتخدام ورقااة موفصاالة لكاال اساام  خاار ممياايز. وتاارك أي خانااات ال تتااوفر بشاا

 معلومات خالية.
باني الو اا ق واألءااء وتواري دأمااة  املاي(د باأةرب قادر ممكا  ويرجى اإلشارة إىل الو ا ق )إن وجدتا اليت صدرت باالسم احملدد يف هذا الفارو. ويرجاى الاربس 

 م  الوضوح.
 اسممممم الةهرة/االسمممممم او مممممر المعمممممرو  بمممممه

 )بالروي ال(تيويةا
 

 عناصر االسم 
)يرجااااى ةتابااااة ةاااال جاااايزء ماااا  اساااام الشااااهرة يف 
خانة موفصلة. وإ ا ةاان هوااك أة ار ما   انياة 
عواصاااار، يرجااااى توضاااايك  لاااال يف التعليقااااات. 
واهلدي ما  هاذا الفارو هاو التأةاد ما  أن ةال 
جاااايزء ماااا  اساااام الشااااهرة راااادد بدقااااة، بصااااري 
الوظااااار عااااا  نظااااام التسااااامية الوطوياااااة،  يااااا  ال 
تفهم، على ساييل امل اال، األءااء العا لياة بأهناا 

 األءاء األوىل وبالعكذا

 نوو العوصر 
وسااس، واالساام األخاا ، واالساام )يرجااى بيااان ةاال جاايزء ماا  االساام و لاال، ماا (،، االساام األول، واالساام األ

العاا لي، واالسام الساابق للايزواج، واملرجعياة اجلغرافياة، واللقاب الادي ، واسام األجل واجلاد ووالاد اجلاد، واسام 
 األم، واسم القييلة أو األلقاجل التشريفية السابقة ل(سم وال(حقة لها.

1 -  
2 -  
3 -   
4 -   
5 -   
6 -   
7 -   
8 -   

  التعليقات
)إن مل يكا   اسم الةهرة بمالحرو  األصملية

 بالروي ال(تيويةا
 

)ما (،، الصايوية، اللغة/نوع الحمرو  األصملية 
 الس يلية، العربية، الياشتوا

 

)لايذ باالروي اسم الةمهرة بحمرو  أ مر  
األصااااااااالية، ولكااااااااا  حساااااااااب ورود  يف و اااااااااا ق 
رءياااة. ويرجاااى اإلشاااارة إىل ناااوو الاااروي باااني 

 قوسني بعد ةل االسما
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 اخت(ي يف التهجئة    اخت(ي يف التسمية    هوية مستقلة  نوع اسم الةهرة
 اسم حرةي     مستعاراسم  
 أءاء أخرى، يرجى التوضيك  االسم القانوين السابق 

هممل اسمممم الةممهرة همممحا ذممما  فممي حمممد  اتمممه 
لتحديممد دقيمممق وجممماة، للهويمممة  أ  أنمممه اسمممم 

ووارد يف و اااا ق رءياااة  “جياااد الووعياااة” شمممهرة
، أو الكوياااااااااااة أو األءاااااااااااااء فاالسااااااااااام الرةااااااااااااي)

املساتعارة األخاارى اا  الرءيااة ال تكاون عمومااا  
ةافيااااة يف حااااد  اوااااا علااااى  ااااو يتاااايك حتدياااادا 
إجيابيااااااا للهويااااااة، لكوهااااااا قااااااد تظاااااال مفياااااادة يف 
املسااااعدة علاااى تقريااار مااادى دقاااة اسااام مشاااابه 

أخاارى عاا  حتديااد رتماال بواااء علااى معلومااات 
اهلويااة وسااوي ياادرج يف قا مااة جاايزاءات توظاايم 

مااااااااوخف  ”القاعاااااااادة باعتيااااااااار  اساااااااام شااااااااهرة 
 ا“الووعية

 نعم  
   ال 

وعلااى سااييل امل ااال،  يرجااى إدراج أيااة بيانااات تتعلااق بااالوالدة، وو ااا ق  ات صاالة باجلوسااية والعوااوان وو ااا ق الساافر أو و ااا ق اهلويااة املرتيطااة باساام الشااهرة هااذا.
 خمتلفة وتتضم  بيانات تعريفية متيايوة.ميك  للفرد أن حيو  على عدة جوا ات سفر صادرة بأءاء 

 املكان )الشارو، واملديوة، والواليةداحملافظة، واليلدا:  )املتعلقة هبذا االسما بيانات الميالد
 التقومي:  السوة:   الشهر:    اليوم: 

 االالية والسابقة)التواري   )املتعلقة هبذا االسما الجنسية  الموا نة
  )املتعلقة هبذا االسما دول اإلقامة

 االالية والسابقة)التواري   )املتعلق هبذا االسما العنوان
 نوو الو ا ق، وأرقامها، والسلطات املصدرة هلا، والتعليقات )املتعلقة هبذا الشخصا وثائق الهوية والسفر
  أ  معلومات إضافية
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  معلومات أ ر   دال – أوال
وضار  ألقااجل شارفية أو مهوياة أو ديوياة أو أةادميياة أو أي ألقااجل أخارى أو)م ( اللقب )األلقاب( 

 ورا يا
 

)يرجااى تقاادمي تااواري  العماال وطييعتااه، وال ساايما فيمااا يتعلااق باملواصااب يف اجلماعااات العمل/المهنممة 
 أو امل سسات أو الكيانات املدرجة يف القا مةا

 

  الحالة االجتماعية
 ا  معروي ال نعم توقيف/مدانمطلوب/ اضع ألمر  الوضع

 وضيكإ ا ةانت اإلجابة نعم، يرجى الت
 

يرجاااااى توضااااايك ماااااا إ ا ةاااااان الشاااااخص قياااااد االعتقاااااال، أو االحتجاااااا ، معتقمممممل )
ويرجااااااى، إن أمكاااااا ، تقاااااادمي تاااااااري  ومكااااااان و ااااااروي االعتقااااااال،  -السااااااج   أو

 والتاري  احملتمل لإلفراجا

  ا  معروي  ال  نعم
 إ ا ةانت اإلجابة نعم، يرجى التوضيك

 
)يرجاى توضاايك مااا إ ا ةاان الشااخص ماادانا، أو صاادر مدان/صممادر بحقممه حكممم 

ضااااااد  حكاااااام، أو اضاااااار ألي وضاااااار قااااااانوين  ي صاااااالة، وتقاااااادمي اإليضاااااااحات 
ال( مااااااة، لااااااا يف  لاااااال تفاصاااااايل عاااااا  الكاااااام الصااااااادر، ونااااااوو اجلرميااااااة، وتاااااااري  
اإلدانةدالكم، وتاري  اإلفراج احملتمل، أو أي عواقب أخرى موظاورة م ال الشاروو 

 ل أو التسليما يف إجراءات للرتحي

  ا  معروي  ال  نعم
 إ ا ةانت اإلجابة نعم، يرجى التوضيك

)يرجااااى تقاااادمي معلومااااات عاااا  أي إجااااراءات قانونيااااة أخاااارى ماااا  أوضمممماع أ ممممر  
جانااب الشااخص املعاا  أو ضااد ، لااا يف  لاال عمليااات االحتجااا  ودأو الرتحياال 

 شخص مطلق السراح أو هاربااأو اإلفراج السابقة أو إ ا ةان ال

  ا  معروي  ال  نعم
 لتوضيكإ ا ةانت اإلجابة نعم، يرجى ا

هل ميك  االفصاح ع  هذ  املعلومات أو تقادميها إىل دولاة 
         ال  عضااااو )دول أعضاااااءا بواااااء علااااى طليهااااا  

لااى دولااة عضااو بواااء ميكاا  تقاادميها ع  نشاارها علوااا ميكاا 
 على طليها 

)يرجااى توضاايك إ ا مااا ةاناات قااد صاادرت عاا  اإلنرتبااول أي إشااعارات إشممعارات اإلنتربممول القائمممة 
  ق الشخص املع  بواء على طلب سلطاتكما 

  ا  معروي  ال  نعم
 إ ا ةانت اإلجابة نعم، يرجى التوضيك

هل ميك  االفصاح ع  هذ  املعلومات أو تقادميها إىل دولاة 
         ال  عضااااو )دول أعضاااااءا بواااااء علااااى طليهااااا  

ميكاا  تقاادميها علااى دولااة عضااو بواااء   نشاارها علوااا ميكاا 
 على طليها

  معلومات تكميلية أ ر 
 اسم األجل الوالديم اسم
 األم  اسم 
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التاابر املوظماة الدولياة للشارطة اجلوا ياة والاذ األما   يف نشارة خاصاة مشارتةة بانيهاذ  التفاصايل  تخدم)قاد تسا هاء  وصف تفصيلي للبنيمة الجسمدية -أوالا 
 لألمم املتحدةا

  لون العيون  )سما الطول
  لون الةعر  اةغ) الوةن
  البةرة  )على سييل امل ال،  قيل الو نا البنية

   ذر أ، أنثى
  الصورة الفوتوغرافية والرسو، التخطيطية  وصور الحواسيب المكتبية

بااني اإلنرتبااول والااذ  ةاملشاارتة ةاخلاصااالوشاارة )صااورة ميكاا  أن تاادرج يف 
 األم  التابر لألمم املتحدةا

 ال     نعم
 ، ما هو الووو )األنواوا“نعم” إ ا ةانت اإلجابة

 عناصر بيولوجية أ ر  محددة للهوية؟
 )على سييل امل ال، بصمات األصابر، وقواعاد الما  اخللاوي الصايغي،

يف هاااذ  التفاصااايل تسااتخدم أو صاااورة رقميااة للوجاااه )قاااد  ومسااك القيزحياااة
املوظمااة الدوليااة للشاارطة اجلوا يااة والااذ األماا   مشاارتةة بااني ةخاصاانشاارة 
 لألمم املتحدةاالتابر 

 ال     نعم
 هو الووو )األنواوا ، ما“نعم” إ ا ةانت اإلجابة

 العالمات المميزة والسمات المادية األ ر  
 الودبات والوشم واألصابر املفقودةام ل )

      
 

       الخلفية القبلية أو اإلثنية
)اللغااااااات الاااااايت يعااااااري بااااااأن الفاااااارد يسااااااتخدمها  اللغممممممات المسممممممتخدمة

مهاارات   ا تاأهي(، تاماا، أو املاواط  ما ه(يرجى بيان ماا إ ا  - للتخاطب
 ردودةا

       

  واو  معلومات أ ر  لتحديد الهوية غير محذورة أعاله -أوالا 
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 اإلدراج في القائمة إليهيستند  األساس الح  - ثانياا 
يف اجلاايزء األول ماا  هااذ  االسااتمارة وتوظاايم القاعاادة )لاا   نياملاادرجد افاار األ ارتيااا التاليااة  اخلاناااتأو أة اار ماا   خانااةيطلااب ماا  الاادول األعضاااء أن تيااني يف 

ويرجااى إدراج األرقااام املرجعيااة الدا مااة لتلاال األءاااء الاايت ياارتيس هبااا الفاارد والاايت تظهاار بالفعاال يف قا مااة جاايزاءات  ،فاايهم املاادرجون يف قا مااة جاايزاءات القاعاادةا
توشار املعلوماات املتاحاة الايت ستساتخدم إلعاداد املاوجيز الساردي ألساياجل اإلدراج يف القا ماة علاى ويف حالاة تسامية اللجواة هلاذا الشاخص، س .توظيم القاعادة

 .املوقر اإللكرتوين للجوة
  القياام )أا املشارةة يف متويل أعمال أو أنشطة توظايم القاعادة أو أي خلياة أو عضاو موتساب أو فصايل أو عاعاة متفرعاة عواه، أو التخطايس هلاا أو تيسا 

 .ه أو نيابة عوه أو دعما لههبا أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبا، أو املشارةة يف  لل معه أو باء
 :اعود االنطياقيف قا مة اجليزاءات املفروضة على توظيم القاعدة ) املدرجاناالسم والرقم املرجعي الدا م  • 

 
 
 

 )جلا توريد األسلحة واألعتدة  ات الصلة أو بيعها أو نقلها لتوظيم القاعدة أو ألي خلية أو عضو موتسب أو فصيل أو عاعة متفرعة عوه؛ 
 :اعود االنطياقوظيم القاعدة )يف قا مة اجليزاءات املفروضة على ت املدرجاناالسم والرقم املرجعي الدا م  • 

 
 
 
 

 .)جا التجويد لصاحل توظيم القاعدة أو أي خلية أو عضو موتسب أو فصيل تابر له أو عاعة متفرعة عوه 
 :اعود االنطياقيف قا مة اجليزاءات املفروضة على توظيم القاعدة ) املدرجاناالسم والرقم املرجعي الدا م  • 

 
 
 
 

 .)دا دعم أعمال أو أنشطة توظيم القاعدة أو أي خلية أو عضو موتسب أو فصيل تابر له أو عاعة متفرعة عوه، بأي طريقة أخرى 
 :ااالنطياقاملفروضة على توظيم القاعدة )عود  يف قا مة اجليزاءات املدرجاناالسم والرقم املرجعي الدا م  • 
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 ا األعمال أو األنشطة األخرى اليت تدل على االرتيا  بتوظيم القاعدة أو أي خلية أو عضو موتسب أو فصيل تابر له أو عاعة متفرعة عوها)ه 

 :ااالنطياقلى توظيم القاعدة )عود يف قا مة اجليزاءات املفروضة ع املدرجاناالسم والرقم املرجعي الدا م  • 
 
 
 
 

  طييعة هذ  األعمال أو األنشطة: • 
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 بيان األسباب - ثالثا
جل يف إعااداد املااوجيز جيااو  نشاار بيااان األسااياجل، بواااء علااى طلااب، باساات واء األجاايزاء الاايت تيااني فيهااا الاادول األعضاااء للجوااة أهنااا ساارية، وجيااو  اسااتخدام بيااان األساايا

 .يف القا مةالسردي ألسياجل إدراج األءاء 
 ألف بيان األسباب )يجوة نةره بناء على  لب( - ثالثا

معلوماات راددة تاادعم ‘ ’1 يويغاي أن يتضام  بياان األساياجل أةارب قاادر ممكا  ما  التفاصايل عا  األساااإ الاذي يساتود إلياه إدراج األءااء يف القا مااة، لاا يف  لال:
وطييعة املعلومات، م ل االساتخيارات وإنفاا  القاانون والقضااء، ووساا ل اإلعا(م، واعرتافاات الشاخص؛ ‘ ’2 أع( ؛  بأن الفرد أو الكيان يستويف املعاي  املييوة  اليت

 ’3 ‘قارتح إدراج اءهاا يف القا ماة وأي فارد أو ةياان ومعلومات أو و ا ق إضافية مقدمة مر الطلب. ويويغي للدول أن تادرج تفاصايل أي صالة قا ماة باني اجلماعاة امل
 يرد اءه يف القا مة حاليا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باء أجزاء بيان الحالة التي يُبيَّم للجنة أنها سرية - ثالثا
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 هوية الدولة التي اقترحت إدراج األسماء في القائمة -رابعا 
يتوجب على الدول األعضاء اليت تقرتح إدراج اسم جديد على القا ماة أن تياني ماا إ ا ةاان ال جياو  للجواة أو ا، 2014) 2161م  القرار  33عم(، بالفقرة 

 .ألمني املظامل اإلفصاح ع  صفة الدولة العضو بأهنا صاحية اقرتاح اإلدراج على القا مة
 :حتديد ما إ ا ةانت اللجوة أو أمني املظامل

 
 اإلفصاح عم صفة الدولة العضو باعتبارها صاحبة اقتراح اإلدراج في القائمة 

 
 اإلفصاح عم صفة الدولة العضو باعتبارها صاحبة اقتراح اإلدراج في القائمة عد، 

 
  

 التعاون مع اإلنتربول - امسا 
املعلوماااات  ات الصاااالة عااا  االساااام املقااارتح إدراجااااه، ا، تاااايزود الااادول األعضاااااء اللجواااة بااااأةرب قااادر ممكااا  ماااا  2014) 2161ماااا  القااارار  32عمااا( باااالفقرة 

، وأن تيزوّدهاا قادر وقاطعاةدة للهوية اليت تتيك التعري على هوية األفراد واجلماعات وامل سساات والكياناات بصاورة دقيقاة سيما ما يكفي م  املعلومات احملد   وال
 .خاصة نشرة اإلمكان باملعلومات اليت يليزم تقدميها إىل اإلنرتبول لكي يصدر

حاة لاإلدراج طياه. وقد تراب اإلنرتبول، ألاراض التوفيذ، يف االتصال بالسلطات املعوياة يف بلادةم، هبادي الصاول علاى ميزياد ما  املعلوماات عا  اجلماعاة املقرت 
أعا(  يف القا ماة  الفارد املاذةورإدراج اسام وهلذا الغرض، يرجاى أن يياني أدناا  ماا إ ا ةاان جياو  للجواة إبا(ل اإلنرتباول، بوااء علاى طليهاا، أن بلادةم دولاة تقارتح 

 لدى األمم املتحدة يف نيويورك باالستفسارات  ات الصلةا. باليع ة الدا مة ليلدةماإلنرتبول  تتصل)عود ذ 
 ال            نعم     

تفاصايل عاا  جهاة االتصااال أدناا  لاادى حكااومتكم  وباإلضاافة إىل  لاال، يرجاى أن ييااني أدناا  مااا إ ا ةاان جيااو  للجواة أن حتياال إىل اإلنرتباول، بواااء علاى طليهااا،
 )ميك  عود ٍذ لإلنرتبول أن يتصل مياشرة جبهة االتصال احملددة أدنا  بشأن االستفسارات  ات الصلةا.

 ال            نعم     
  

 جهة االتصال - سادسا
 ميك  االتصال بالشخص أو األشخاص الواردة أءاؤهم أدنا  مليزيد م  األسئلة ع  هذا االقرتاح: 

 )تظل هذ  املعلومات سريةا
 :الو يفةداللقب االسم: 

 تفاصيل االتصال: 
 املكتب: 
 العووان: 

 رقم اهلاتف: 
 رقم الفاةذ: 

  :عووان الربيد اإللكرتوين

 

 


