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 المقدمة  (1

يتحمل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المسؤولية الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليين. بموجب المادتين 
( من ميثاق األمم المتحدة، تلتزم جميع الدول األعضاء بمنظمة األمم المتحدة باالمتثال لقرارات 84( و)52)

تيجة لقرارات مجلس األمن، حيث نصت المادة مجلس األمن وبتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة ن
( على أنه "يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"، وتشير 52)

( "األعمال الالزمة لتنفيذ قرارات المجلس لحفظ السلم واألمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء األمم 84المادة )
  ء األعضاء وذل  حسبما يقرر  المجلس". المتحدة أو بعض هؤال

 
حدّد مجلس األمن أسماء األشخاص والكيانات المطّبق عليها العقوبات المالية المستهدفة، عماًل بقرارات مجلس 

والقرارات الالحقة ذات الصلة، ويقوم بإدراجها على قوائم )لوائح(  5527/5072ورقم  7174/5002األمن رقم 
وعماًل بقرارات مجلس األمن رقم  .العقوبات التي تنشر على الموقع اإللكتروني الخاص بهالجزاءات أو 

 ودون على جميع الدول القيام، دون تأخيروالقرارات الالحقة ذات الصلة،  5527/5072ورقم  7174/5002
المدرجين  ألفراد المحددين، بتجميد األموال واألصول المالية أو الموارد االقتصادية األخرى للكيانات واسابق إنذار

   على اللوائح المنشورة على الموقع اإللكتروني الخاص بمجلس األمن.
 

من توصيات مجموعة العمل المالي لتلزم الدول بتطبيق أنظمة العقوبات المالية  السابعةجاءت التوصية 
ات الالحقة ذات والقرار  5527/5072و 7174/5002 المستهدفة الصادرة المتصلة بقرارات مجلس األمن

  .الصلة
 

 "فاتف" الصادرة عن مجموعة العمل المالي 7تنفيذ متطلبات التوصية رقم ل المعتمدة اآللية (أ)

ئة هي اعتمدت، ولتطبيق موجبات التجميد الفوري ،الصادرة عن مجموعة العمل المالي 1عماًل بالتوصية رقم 
 هاوضعتو  ،لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقرارات المشار إليها أعال  التحقيق الخاصة آلية

 . التنفيذ موضع
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 إلتزام التجميد )ب( 

 :التجميد الفورينطاق  يشمل
  جميع األموال أو األصول األخرى التي يمتلكها أو يتحكم فيها الشخص أو الكيان المحدد وليس فقط

استخدامها ضمن عمل معين أو مؤامرة أو تهديد يتصل بانتشار أسلحة الدمار تل  التي يمكن حصر 
 الشامل.

  األموال أو األصول األخرى التي يمتلكها األشخاص أو الجهات المحددة، بالكامل أو باالشترا  مع
 غيرهم، أو يتحكمون فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

 أو أصول أخرى مملوكة لألشخاص أو الجهات  األموال أو األصول األخرى المكتسبة من أموال
 المحددة أو يتحكمون فيها أو الناشئة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

  األموال أو األصول األخرى الخاصة باألشخاص والجهات التي تنوب عن األشخاص أو الجهات
 .المسماة أو تعمل بتوجيه منها

 
  الفوريالجهات المعنية بموجبات التجميد )ج( 

المعنية لمحلية االجهات  تمتد لتعنيأعال   في الفقرة "أ" ت التجميد الفوري عماًل باآللية المشار إليهاإن موجبا
 :بالتنفيذ وهي التالية

 

 اإلرهاب وتمويل األموال تبييض مكافحة قانون من 4 المادة في إليها المشار باإلبالغ الملزمة الجهات .7
 صدرت التي والمؤسسات التمويلي االيجار وشركات المالية والمؤسسات المصارف أي ،88/5072 رقم

 مؤسساتو  إلكترونياً  النقدية التحاويل تتعاطى التي والمؤسسات االئتمان أو االيفاء بطاقات وتروج
 خضعت مؤسسات وأية الجماعي االستثمار وهيئات المالية الوساطة تتعاطى التي والشركات الصرافة
 لبنان.  مصرف لرقابة أو لترخيص

 وتمويل األموال تبييض مكافحة قانون من 5 المادة في  إليها المشار باإلبالغ الملزمة الجهات .5
 شركات سيما ،7٥22 عام الصادر المصارف سرية لقانون الخاضعة غير المؤسسات أي اإلرهاب،
 حجارأ حلى،) المرتفعة القيمة ذات السلع وتجار العقارات، ووسطاء وتجار القمار، ونوادي التأمين،
 .والمحامين العدل وكتاب المجازين والمحاسبين( قديمة آثار فنية، تحف ذهب، كريمة،

 .في وزارة الداخلية والبلديات مصلحة تسجيل السيارات واآلليات .2
في وزارة الداخلية والبلديات في ما خص الجمعيات غير  المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين .8

 .للربح الهادفة
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  .لدى وزارة العدل السجل التجاري .2
 لدى وزارة المالية. السجل العقاري .2
  .هيئة االسواق المالية اللبنانية .7
 .ومركز حفظ ومقاصة األدوات المالية للبنان والشرق األوسط - مصرف لبنان .8
 .أي شخص طبيعي أو معنوي ضمن حدود الدولة اللبنانية .9
 

  5527/5072 ورقم 7174/5002 رقم األمن بالنسبة لقرارات مجلس الفوري بموجبات التجميد لإلمتثال
  :مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ما يلي من كل أصدر ،الصلة ذات الالحقة والقرارات

 

 المصارف والمؤسسات  إلى الموجه 74/2/5007 تاريخ 88 رقم لبنان لمصرف االساسي التعميم
 (. 75 - أوالً البند 75 المادة)المالية 

 الموجه الى المؤسسات الوساطة المالية 52/2/5074تاريخ  1 رقم لبنان لمصرف االساسي التعميم 

 (.4البند  78 المادة)
 المادةكونتوارات التسليف ) إلى الموجه 57/7/5072تاريخ  2رقم  لبنان لمصرف االساسي التعميم 

 (.1 -مكرر البند ثالث عشر  75
 الى الموجه إلى مؤسسات الصرافة و  51/0٥/5007تاريخ  8رقم  لبنان لمصرف االساسي التعميم

 (.57 -البند أواًل  72 المادة) الشركات التي تتعاطى الوساطة المالّية
 لمصارف والمؤّسسات إلى االموجه  20/02/5000تاريخ  99رقم  لبنان لمصرف االساسي التعميم

مكرر  ٥ مادةال) والمصرفية بالوسائل االلكترونيةوالمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية المالّية 
 (. 7٥ -البند ثانيًا 

 باإلبالغ الملزمة الجهات إلى الموجه 58/77/5057 تاريخ 29 رقم الخاصة التحقيق هيئة إعالم 
 (. 1 البند)اإلرهاب  وتمويل األموال تبييض مكافحة قانون من 2 المادة في  إليها المشار

 أعال   "جالفقرة " من 4لغاية  2دة في البنود هات المعدالج الموجه إلى الخاصة التحقيق هيئةعن  قرار
  يقضي بقيام هذ  الجهات بتطبيق موجب التجميد الفوري.الذي 
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 بحسب قرارات مجلس األمن ذات الصلة التعريفات األساسية  (2
 

 المتعلق  7174/5002ي أنشئت بموجب القرار رقم تاللجنة ال: العقوبات التابعة لألمم المتحدة ةنلج
 عندما األمن مجلسبمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها من اللجان ذات صلة بما في ذل  

أسلحة  إنتشار لمنع محددة مالية ويعتمد عقوبات المتحدة األمم ميثاق من الفصل السابع بموجب يعمل
 وتمويلها. الشامل الدمار

 

  تشـمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:   واألصول المالية:األموال  
 ،صـرفية ، والحـواالت البريديــةالنقدية، والشيكات، والمطالبات بـاألموال، والحـواالت الماألموال  -

والصــكو  لحامليهــا، وأدوات الــدفع باإلنترنــت مــن قبيــل العمــالت اإللكترونيــة وأدوات الدفع 
 األخرى؛

الودائع لدى المؤسسـات الماليـة أو غيرهـا مـن الكيانـات وأرصـدة الحسـابات ، بمـــا في ذلـــ ،  -
أرصدة ’ 5’حســـابات الودائـــع الثابتـــة أو الودائـــع ألجل، ’ 7’علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: 

   .مـن حسـابات تداول االستثماراتتداول األسهم لدى البنو  أو شركات السمسرة أو غيرهـا 
الديون والتزامات خدمتها، بما في ذل  ديون التوريـد، والحسـابات المسـتحقة القبض األخرى،  -

 طالبـات بـاألموال المسـتحقة علـى الغير؛ لمستحقة القـبض، وغيرهـا مـن المواألوراق ا
 ذاتيـة أو في شـركة أشخاص؛ رأس المـال السـهمي والحصـص الماليـة األخـرى في مقاولـة  -
األوراق الماليـة المتداولـة بـين الشـركاء حصـرا أو المتداولـة في أسـواق األسـهم وصــكو  الــديون،  -

بمــا في ذلــ  األســهم والحصــص، وشــهادات األوراق الماليــة، والســندات الطويلة األجل، 
ب، والسـندات بـدون ضـمان، وعقود المشتقات والسندات المتوسطة األجـل، وسـندات االكتتـا

 المالية؛ 
الفوائد أو أرباح األسهم أو اإليرادات األخرى على األصـول أو الـتي تشـكل ازديادا في قيمتها  -

 أو التي تنتج عنها؛
االئتمـان، والحـق في التعـويض، والضـمانات، وسـندات ضـمان حسـن األداء أو غيرها من  -

 ؛يةااللتزامات المال
خطابات االعتماد، وسندات الشحن، وسـندات البيـع؛ والسـندات المسـتحقة القبض والوثائق  -

األخرى التي تثبت ملكية حصة في األموال أو الموارد الماليـة وأي مـن صـكو  تمويل 
 الصادرات؛ 

عادة التأمين -  . التأمين وا 
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 كانت ملموسة أو غير ملموسة، قابلة للنقل أو تشـمل األصـول مـن أي نـوع، سـواء : الموارد االقتصادية
غير قابلـة لـه، فعليـة أو محتملـة، إذا كانـت مـن النوع الذي يمكن استخدامه للحصول على أموال أو 

 :سلع أو خدمات من قبيل ما يلي
 األراضي والمباني أو غيرها من أنواع العقار؛  -
 رامجيـــات الحاســـوبية، واألدوات، واألجهزة؛ المعـــدات، بمـــا في ذلـــ  الحواســـيب ، والب -
 أثاث المكاتب، والتركيبات والتجهيزات الثابتة، والمواد الثابتة األخرى؛  -
 السفن، والطائرات، والمركبات؛  -
 مخزونات السلع؛  -
 ، أو الذهب؛ ـوهراتجماألعمال الفنيـة، أو الممتلكـات الثقافيـة، أو األحجـار الكريمـة، أو ال -
 السلع األساسية، بما في ذل  النفط والمعادن واألخشاب؛  -
األسلحة وما يتصل بها  من عتاد، بما في ذلـ  جميـع األصـناف الـوارد ذكرهـا في حظر توريد  -

  ؛(5078)  5727ج( من القرار ) 7األسلحة في الفقرة 
أو  هــزة المتفجــرة اليدوية الصنعالمــواد الخــام والمكونــات الــتي يمكــن اســتخدامها لتصــنيع األج -

األسلحة غير التقليدية، بما في ذلـ ، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، المكونـات الكيميائية 
 وفتائل التفجير والسموم؛

براءات االختراع، والعالمـات التجاريـة، وحقـوق التـأليف والنشـر، واألسمـاء التجارية،  -
 ية، وغير ذل  من أشكال الملكية الفكرية؛ واالمتيازات، والشهرة التجار 

 بها من خدمات؛ خدمات استضافة المواقع على اإلنترنت أو ما يتصل -
 .أي أصول أخرى -

 
 األخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها عندما تكون حظر نقل األموال واألصول : لتجميدا

 .بها أشخاص أو كيانات مدرجة ملكاً أو تتحكم

 

   العقوبات لجنة في غضون ساعات من صدور قرار اإلدراج أو التعديل على لوائح: دون تأخير فورا. 
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 كيفية الولوج إلى اللوائح ذات الصلة (3
 

 7174/5002 يمكن الولوج إلى اللوائح الصادرة عن مجلس األمن بموجب قرارات مجلس األمن رقم -أ
ارة عبر الرابطين المبينين أدنا ، مع اإلشوالقرارات الالحقة المتعّلقة بهذا الخصوص  5527/5072ورقم 

 .يتم نشر هذ  اللوائح بعدة لغات، منها العربية واإلنكليزية اإلى أنه
 

 قائمة الجزاءات بشأن قرار
مجلس األمن رقم 

1718/2006 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/materials 

 

بشأن قرار    قائمة الجزاءات
مجلس االمن رقم 

2231/2015 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/2231-list 

 

، والتي من خاللها يتم إرسال إشعار إلى UN Security Council RSS feedsيمكن اإلشترا  بخدمة  -ب
على قوائم مجلس األمن )حذف إسم، إضافة  يطرأ و تحديثأأي تغيير  حولالمشتركين في الخدمة 

إسم، تعديل معلومات متصلة بإسم مدرج(. ويمكن اإلشترا  بهذ  الخدمة عن طريق الولوج إلى الرابط 
  https://undocs.org/#/home .التالي والتسجيل

 مراحل التسجيل:

 لتلقي اإلشعارات اإللكتروني البريد عنوان أدِخل 
 األمن" اختر "مجلس -حسب "الهيئة" المصدرة لها  اختر الوثيقة 
  اختر "قرارات مجلس األمن"  -اختر الوثيقة حسب نوعها 
  " اضغط على "اإلشترا 

 

  باستمرار بها القيام التي يتوجب إلجراءاتا (4
 

 لمراجعة اليومية ا (أ)

تم على ي)إدراج إسم جديد، شطب إسم، تعديل أو إضافة معلومات( بمراجعة أي تحديث )يوميًا( القيام باستمرار 
في ما يتعّلق باألسماء المحّددة والمدرجة على اللوائح  (UNSC Website)الموقع اإللكتروني لمجلس األمن 

المتعّلقة بهذا والقرارات الالحقة  5527/5072ورقم  7174/5002 رقم الصادرة بموجب قرارات مجلس األمن
  الخصوص.

https://undocs.org/#/home
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جدول زمني  ال يوجدو ، بصورة مستمرة يتم تحديث قوائم مجلس األمن التابع لألمم المتحدةتجدر اإلشارة إلى أنه 
  .محدد لذل 

 

 
 المراجعة كيفية  (ب)

 يتم التحقق والمراجعة، على األقل في الحاالت التالية، وفقًا لطبيعة عمل كل جهة: 
 

 العمالء الجدد وأصحاب الحق اإلقتصادي عند بدء عالقة عمل مع أي شخص أسماء من  التحقق
 .كيان طبيعي أو معنوي أو

 هم.أسماء العمالء الحاليين، وعند تحديث بيانات التحقق من 
 قبل إجراء عمليات أو تقديم خدمات لهم.  أسماء العمالء العارضين  التحقق من 

 
 كيفية تحديد التطابق ج( )

 : ما يلي( ج) الفقرة 7 البندبموجبات التجميد المشار إليها في يتوجب على الجهات المعنية 

 

  قاعدة البيانات ذات الصلة مع األسماء الواردة فياألمم المتحدة  لوائحعلى مقارنة األسماء المدرجة 
  . لدى كل جهة

  ،أواًل تقييم مدى هذا التطابق، وذل  بمقارنة االسم  الجهة المعنيةعلى عند وجود تطابق باألسماء
ن األمم المتحدة للتحقق من أ لوائحمع االسم المدرج على  السجالت والمستندات المتوفرةالموجود في 

 .أحاديَا أو ثنائياَ  إسماً وليس كاماًل، التطابق يشمل االسم 
 كافة  مجلس األمن مع لوائحالواردة في  تالمعلومامن اكتمال التطابق بمقارنة تحقق  ،بعد مقارنة االسم

خاص . على سبيل المثال، بالنسبة لألشالسجالت والمستنداتالمعلومات المتوفرة عن االسم الموجود في 
األمم المتحدة االسم والعنوان والجنسية ورقم جواز السفر  الئحةغالبًا ما يتضمن االسم المدرج على 
ة وتاريخ الوالدة وكذل  األسماء السابقة أو األسماء األخرى ورقم التعريف الضريبي ومكان الوالد

دى السجل لورقم التسجيل  الشخص المعنويبالنسبة للكيانات هنا  تفاصيل عن نشاط  المستعارة،
 . الشخص المعنويعن متوفرة أخرى  معلومات ةالتجاري وأي

  الجهات المعنية بموجبات على  يتوجب، وجود نقص في البيانات أو ش  في المعلومات حالفي
بالغ( تطبيق متطلبات التجميد فورًا ودون تأخير، و جالفقرة ) 7 البندالتجميد المشار إليها في  يئة ه ا 

لحين ورود قرار يقضي بخالف ويتوجب اإلبقاء على التجميد ، ساعة 84خالل مهلة  التحقيق الخاصة
  .ذل  من قبل "الهيئة"
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 حاالت إيجابية زائفة  حال وجود في(False Positive)  واسم وتفاصيل محّددة  العمالءبين اسم أحد
الجهات المعنية بموجبات التجميد ، على األمنومدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس 

  .إبالغ هيئة التحقيق الخاّصة( جالفقرة ) 7 البندالمشار إليها في 
 

  التجميد الفوري -في حالة التطابق اإلجراءات المتوجب اتخاذها  (د)

الجهات المعنية على  ذات الصلة، يتوجباألمم المتحدة  لوائحعلى أي إسم مدرج  معفي حال وجود تطابق 
 سابق انذار بتجميدتأخير و القيام تلقائّيًا وفورًا دون ، (جالفقرة ) 7 البندفي  ابموجبات التجميد المشار إليه

فور ادراجه وذلك في حال وجدت بأي  لإلسماألموال او الحسابات او العملّيات او األصول األخرى العائدة 
وخالل مهلة  يتم تزويد هيئة التحقيق الخاّصةن أر او غير مباشر/ مشترك...(، على شكل كان )مباش

 . صالمتوّفرة لديها بهذا الخصو ومات ساعة بما يفيد اّنها قامت بذلك وبالمعل 48أقصاها 
 

بالنسبة للجهات الملزمة باإلبالغ المشار إليها في قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
  الخارج. لها فيتطبق الموجبات المشار إليها أعال  على الفروع والمؤسسات الشقيقة أو التابعة ، 88/5072

 

 محاولة القيام أو إجراء عملية  (ه)

عن قبول/اجراء  اإلمتناع (،جالفقرة ) 7 البندالجهات المعنية بموجبات التجميد المشار إليها في على يتوجب 
اللوائح الصادرة على  امن األشخاص أو الكيانات المدرجة أسمائهاو تنفيذ عمليات او تقديم خدمات ألي 

بالغ هيئة التحقيق الخاصة فورًا بذل األمنبموجب قرارات مجلس   .، وا 
 
 اإلضافات إلى الحسابات المجمدة  (و)

هـا في ة األطراف المدرجة أسماؤ لفائد لدائنةفي الحسابات االفوائد أن تقيــد  للمؤسسات الملزمة باإلبالغيجــوز 
 .يضاً أأن تكون المبالغ اإلضافية خاضعة لتجميد األصول  شرط، لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة قائمـة

 

التجميد في حال كان الشخص يحمل اإلسم نفسه أو إسما  مشابها  ألسم التظلم من قرار  (5

 الشخص أو الكيان المدرج 
 

  وزارة الخارجيةيتم تقديم الطلب من قبل الجهة المعنية مع المستندات الداعمة والمؤيدة له إلى 
  .والمغتربين

  المقتضى.في حال الموافقة، يتم إحالة الطلب إلى هيئة التحقيق الخاصة إلجراء 
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 شخص أو كيان اتخاذها للتصرف بأمواله أو أصوله المجمدة لالتي يمكن  إلجراءاتا (9
 

يجوز ألي من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المدرجة أسماؤهم على اللوائح 
والمغتربين بطلب للحصول على الموافقة التقدم لجانب وزارة الخارجية من مجلس األلقرارات  وفقاً الصادرة 

 ،3327و 7771وفق شروط االعفاء المنصوص عليها في القرارين  بالتصرف باألموال المجمدة أو بجزء منها

عن متحدة العقوبات التابعة لألمم ال ةتقوم وزارة الخارجّية والمغتربين بإفادة لجن .مع المستندات المؤيدة للطلب
 ة.من "هيئة التحقيق الخاّصة" اّتخاذ اإلجراءات الالزم، وبالطلب السماح بذل 

 

رابط التالي لوج إلى اليجوز ألي من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان الو 
إلعفاءات من باالطلبات/اإلخطارات المتعلقة  لتلقيوالجهة المسؤولة  نوع اإلعفاءات التي يمكن طلبها لمعرفة

  تجميد األموال.
 

طلبات المرسلة البشأن 
الى لجنة العقوبات 

1718 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/exemptions-

measures/assets-freeze 

الطلبات المرسلة  بشأن
بموجب قرار مجلس 

 2231/2015األمن 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/assets-freeze-exemptions 

 

 
لتجميد ُأخضع ألحكام ايجوز ألي من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان 

المنصوص عنها في هذ  اآللية بسبب حمله نفس األسم او أسماً مشابهاً إلسم شخص مدرج على لوائح العقوبات 
ة الخارجية وزار تأكيد التظّلم، تقوم  الأن يقّدم طلبًا لتصحيح الخطأ إلى وزارة الخارجية والمغتربين. في ح

فادة مقّدم الطلبوقف أحكام التجميدلللرجوع عن اإلجراءات المّتخذة  والمغتربين بمراسلة المعنيين والجهات  ، وا 
 المختصة.  والسلطات المبلغة

 في حال عدم الموافقة، يتم ابالغ مقّدم الطلب مع األسباب الموجبة للرفض.
 

  إسمهلشطب شخص أو كيان اتخاذها لاإلجراءات التي يمكن  (7
  

يجوز ألي من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المدرجة أسماؤهم على اللوائح 
ح، ئالصادرة وفقاً لقرارات مجلس األمن، التقدم لجانب وزارة الخارجية والمغتربين بطلب شطب إسمه عن هذ  اللوا

تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بتزويد لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة، عن مع المستندات المؤيدة للطلب. 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/exemptions-measures/assets-freeze
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/exemptions-measures/assets-freeze
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/assets-freeze
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طريق مندوب لبنان الدائم لدى األمم المتحدة في نيويور  بالطلب المقدم من الشخص او الكيان المعني لالطالع 
 واالفادة.

أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان أن يفعل ذل  مباشرةً عن كما يجوز ألي من األشخاص الطبيعيين 
 .7120طريق تقديم الطلب الى المنسق المعني برفع األسماء من القائمة والمعين بموجب القرار 

 
 

 بمركز التنسيق تصاللإل
 1718 لقائمة الجزاءات

 2231و

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting/delisting-requests 

 
 
 نبغي أن تتضمن طلبات رفع األسماء من القائمة المعلومات التالية:ي

 عتراضاإلدراج في القائمة )عن طريق االتوضيح للسبب في أن اإلدراج ال يفي أو لم يعد يفي بمعايير  .7
 على أسباب اإلدراج كما وردت في قيد القائمة الخاص بذل  الفرد أو الكيان(؛

 ؛رج، وأي معلومات أخرى ذات صلةالمهنة و/أو األنشطة الحالية للشخص المد .5
ضوع، المو يمكن اإلشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذ  الوثائق، مع توضيح عالقتها ب .2

 مقتضى الحال.  حسب
 

 

 ، ينبغي إدراج المعلومات التالية:يالمتوفوبالنسبة للفرد 
 شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة كلما تيسر ذل ؛ .7
ير أو غ اً مدرجمشتر  ألرصدته  مال أو أي  يالمتوفكات لممتما إذا كان أي مستفيد قانوني من  .5

 .أيضاً  الجزاءات مدرج على قوائم
 

   ضمن حدود الدولة اللبنانية والمعنوييناإلجراءات المطلوبة من كافة األشخاص الطبيعيين  (8
 

و أ إقتصاديةموارد مالية أو  يحّظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، توفير أية أموال أو أصول أو خدمات
خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، باالنفراد أو باالشترا  مع غيرهم، لصالح أي من 

والقرارات الالحقة وذل   5527/5072و 7174/5002 المدرجين على اللوائح المرتبطة بقرار مجلس األمن
 .لمالحقة القانونيةتجميدها فورًا إن وجدت، تحت طائلة اعليهم تحت طائلة المالحقة القانونية، و 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/

