قرارات مجلس األمن  ٢٠٠٦/١٧١٨و ٢٠١٥/٢٢٣١والقرارات الالحقة

بنا ًء على اآللية المعتمدة لتنفيذ متطلبات التوصية السابعة الصادرة عن مجموعة العمل المالي :FATF

‐ تطبّق العقوبات المالية بحق األشخاص والكيانات المدرجة أسمائھم على اللوائح الصادرة عن مجلس األمن:
الرابط الخاص بقائمة الجزاءات ٢٠٠٦/١٧١٨
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/materials

الرابط الخاص بقائمة الجزاءات ٢٠١٥/٢٢٣١
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/2231-list

‐ تحذير :يحظّر على أي شخص ،طبيعي أو معنوي ،توفير أية أموال أو أصول أو خدمات مالية أو الموارد
اإلقتصادية أو خدمات أخرى ذات صلة ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،باإلنفراد أو باإلشتراك مع غيرھم،
لصالح أي من المدرجين على اللوائح المرتبطة بقرار مجلس األمن رقم ٢٠٠٦/١٧١٨
ورقم  ٢٠١٥/٢٢٣١والقرارات الالحقة وذلك تحت طائلة المالحقة القانونية ،وتجميدھا فوراً إن وجدت.
تعرّف األموال أو األصول أو الخدمات المالية أو الموارد اإلقتصادية أو الخدمات األخرى ذات صلة
بالموارد األصول ،سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة ،منقولة أو غير منقولة ،فعلية أو محتملة ،التي
يمكن استخدامھا للحصول على األموال أو السلع او الخدمات ،مثل السفن ،بما في ذلك السفن البحرية.
‐ إجراءات الشطب :يجوز ألي من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المدرجة
أسماؤھم على اللوائح الصادرة عن جھات خارجية التقدم لجانب وزارة الخارجية والمغتربين بطلب شطب
إسمه عن ھذه اللوائح ،مع المستندات المؤيدة .تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بتزويد لجنة العقوبات
التابعة لألمم المتحدة بالطلب المقدم لالطالع واالفادة.
كما يجوز ألي من ھذه األسماء المدرجة أن يفعل ذلك مباشرةً عن طريق تقديم الطلب الى المنسق المعني
برفع األسماء من القائمة والمعين بموجب القرار .١٧٣٠

لالتصال بمركز التنسيق لقائمة الجزاءات  ١٧١٨و:٢٢٣١
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
delisting@un.org :E-mail
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting/delisting-requests

‐ ماذا ينبغي أن يتضمن طلب الرفع من القائمة المقدم إلى اللجنة؟
 .١ﺗوﺿﻳﺢ ﻟﻠﺳﺑب ﻓﻲ أن اﻹدراج ﻻ ﻳﻔﻲ أو ﻟم ﻳﻌد ﻳﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )ﻋن طرﻳق اﻻﻋﺗراض
ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻹدراج ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ ﻗﻳد اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺧﺎص ﺑذﻟك اﻟﻔرد أو اﻟﻛﻳﺎن(؛
 .٢اﻟﻣﻬﻧﺔ و/أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣدرج ،وأي ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ذات ﺻﻠﺔ؛
 .٣ﻳﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أي وﺛﺎﺋق داﻋﻣﺔ ﻟﻠطﻠب و/أو إرﻓﺎق ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ،ﻣﻊ ﺗوﺿﻳﺢ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع،
ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎﻝ.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﻣﺗوﻓﻰ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ إدراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .١ﺷﻬﺎدة اﻟوﻓﺎة أو وﺛﻳﻘﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗؤﻛد اﻟوﻓﺎة ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻳﺳر ذﻟك؛
 .٢ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أي ﻣﺳﺗﻔﻳد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﻣﻣﺗﻛﺎت اﻟﻣﺗوﻓﻲ أو أي ﻣﺎﻟك ﻣﺷﺗرك ﻷرﺻدﺗﻪ ﻣدرﺟﺎً أو ﻏﻳر
ﻣدرج ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم اﻟﺟزاءات أﻳﺿﺎً.

‐ إلغاء التجميد :يجوز ألي من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان عند اإلعتقاد
بأنه أُخضع ألحكام التجميد بسبب حمله نفس األسم او أسما ً مشابھا ً إلسم شخص مدرج على لوائح العقوبات
أو بأنه طرفا ً ثالثا ً حسن النية تأثر عن غير عمد بإحدى آليات التجميد )أي النتائج اإليجابية الزائفة( ،التقدم
لجانب وزارة الخارجية والمغتربين بطلب تصحيح الخطأ .تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بإرسال
الطلب الى النيابة العامة التمييزية وھيئة التحقيق الخاصة بغية التأ ّكد من طلب التظلّم.

‐ التصرف باألموال المج ّمدة أو بجزء منھا :يجوز ألي من المدرجين على اللوائح الصادرة عن األمم
المتحدة ،تقديم طلب خطي إلى وزارة الخارجية والمغتربين للحصول على الموافقة أي تفويض/ترخيص
بالتصرف باألموال المجمدة أو بجزء منھا .يمكن لوزارة الخارجية والمغتربين منح ھذه الموافقة بموجب
الشروط التي تراھا مناسبة وفقا ً لألغراض التالية:
 -١تسديد النفقات الضرورية أو األساسية للشخص الطبيعي أو لفرد من عائلته.
 -٢دفع الرسوم المھنية المعقولة وسداد النفقات المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية.
 -٣دفع األتعاب أو مستحقات القروض/العقود أو رسوم الخدمة المستحقة لصالح مصرف أو مؤسسة
مالية مقابل إدارة األموال المجمدة.

قرارات مجلس األمن  ١٩٩٩/١٢٦٧و ٢٠١١/١٩٨٨و ٢٠١١/١٩٨٩و ٢٠١٥/٢٢٥٣والقرارات الالحقة

اإلجراءات محددة على الموقع اإللكتروني لقوى األمن الداخلي http://www.isf.gov.lb/ar/article/9110015

