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 (١المقدمة
ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋن ﺻون اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن .ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدﺗﻳن

) (٢٥و) (٤٨ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺗﻠﺗزم ﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻘ اررات

ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻘ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ،ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة
) (٢٥ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺗﻌﻬد أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻘﺑوﻝ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻳﺛﺎق" ،وﺗﺷﻳر
اﻟﻣﺎدة )" (٤٨اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗ اررات اﻟﻣﺟﻠس ﻟﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة أو ﺑﻌض ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء وذﻟك ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻘررﻩ اﻟﻣﺟﻠس".
اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ،ﻋﻣﻼً ﺑﻘ اررات ﻣﺟﻠس
ﺣدد ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻛﻳﺎﻧﺎت
ّ
ّ
اﻷﻣن رﻗم  ٢٠٠٦/١٧١٨ورﻗم  ٢٠١٥/٢٢٣١واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻳﻘوم ﺑﺈدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم )ﻟواﺋﺢ(
اﻟﺟزاءات أو اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻪ .وﻋﻣﻼً ﺑﻘ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم

 ٢٠٠٦/١٧١٨ورﻗم  ٢٠١٥/٢٢٣١واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻘﻳﺎم ،دون ﺗﺄﺧﻳر ودون
ﺳﺎﺑق إﻧذار ،ﺑﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ واﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت واﻷﻓراد اﻟﻣﺣددﻳن اﻟﻣدرﺟﻳن
ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﻠس اﻷﻣن.

ﺟﺎءت اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﻠزم اﻟدوﻝ ﺑﺗطﺑﻳق أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻘ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن  ٢٠٠٦/١٧١٨و ٢٠١٥/٢٢٣١واﻟﻘرارات اﻟﻼﺣﻘﺔ ذات
اﻟﺻﻠﺔ.
)أ( اآللية المعتمدة لتنفيذ متطلبات التوصية رقم  ٧الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"
ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٧اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﻟﺗطﺑﻳق ﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﻔوري ،اﻋﺗﻣدت ﻫﻳﺋﺔ

اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ آﻟﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘ اررات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ أﻋﻼﻩ ،ووﺿﻌﺗﻬﺎ
ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳذ.

٣

)ب( إلتزام التجميد
ﻳﺷﻣﻝ ﻧطﺎق اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﻔوري:

 ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ أو ﻳﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺷﺧص أو اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻣﺣدد وﻟﻳس ﻓﻘط
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺣﺻر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺿﻣن ﻋﻣﻝ ﻣﻌﻳن أو ﻣؤاﻣرة أو ﺗﻬدﻳد ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻧﺗﺷﺎر أﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر
اﻟﺷﺎﻣﻝ.

 اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺣددة ،ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ أو ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ
ﻏﻳرﻫم ،أو ﻳﺗﺣﻛﻣون ﻓﻳﻬﺎ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر.

 اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن أﻣواﻝ أو أﺻوﻝ أﺧرى ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص أو اﻟﺟﻬﺎت
اﻟﻣﺣددة أو ﻳﺗﺣﻛﻣون ﻓﻳﻬﺎ أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر.
 اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧوب ﻋن اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﺟﻬﺎت
اﻟﻣﺳﻣﺎة أو ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺗوﺟﻳﻪ ﻣﻧﻬﺎ.
)ج( الجھات المعنية بموجبات التجميد الفوري
إن ﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﻔوري ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻵﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أ" أﻋﻼﻩ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳذ وﻫﻲ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 .١اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٤ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
رﻗم  ،٢٠١٥/٤٤أي اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻻﻳﺟﺎر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر
وﺗروج ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻳﻔﺎء أو اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎطﻰ اﻟﺗﺣﺎوﻳﻝ اﻟﻧﻘدﻳﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً وﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎطﻰ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻫﻳﺋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وأﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺧﺿﻊ
ﻟﺗرﺧﻳص أو ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن.

 .٢اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ،أي اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم  ،١٩٥٦ﺳﻳﻣﺎ ﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺄﻣﻳن ،وﻧوادي اﻟﻘﻣﺎر ،وﺗﺟﺎر ووﺳطﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ،وﺗﺟﺎر اﻟﺳﻠﻊ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ )ﺣﻠﻰ ،أﺣﺟﺎر
ﻛرﻳﻣﺔ ،ذﻫب ،ﺗﺣف ﻓﻧﻳﺔ ،آﺛﺎر ﻗدﻳﻣﺔ( واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻣﺟﺎزﻳن وﻛﺗﺎب اﻟﻌدﻝ واﻟﻣﺣﺎﻣﻳن.

 .٣ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺳﻳﺎرات واﻵﻟﻳﺎت ﻓﻲ و ازرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺑﻠدﻳﺎت.

 .٤اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻼﺟﺋﻳن ﻓﻲ و ازرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺑﻠدﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧص اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻏﻳر
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ.
٤

 .٥اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻟدى و ازرة اﻟﻌدﻝ.
 .٦اﻟﺳﺟﻝ اﻟﻌﻘﺎري ﻟدى و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 .٧ﻫﻳﺋﺔ اﻻﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ.
 .٨ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن  -وﻣرﻛز ﺣﻔظ وﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎن واﻟﺷرق اﻷوﺳط.
 .٩أي ﺷﺧص طﺑﻳﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﺿﻣن ﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ.
ﻟﻺﻣﺗﺛﺎﻝ ﺑﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﻔوري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ٢٠٠٦/١٧١٨ورﻗم ٢٠١٥/٢٢٣١
واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،أﺻدر ﻛﻝ ﻣن ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن رﻗم  ٨٣ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٥/١٨اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة ١٢اﻟﺑﻧد أوﻻً .(١٢ -

 اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن رﻗم  ١ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٨/٦/٢٦الموجه الى المؤسسات الوساطة المالية
)اﻟﻣﺎدة  ١٤اﻟﺑﻧد .(٨

 اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن رﻗم  ٢ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٦/١/٢١اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﻛوﻧﺗوارات اﻟﺗﺳﻠﻳف )اﻟﻣﺎدة
 ١٢ﻣﻛرر اﻟﺑﻧد ﺛﺎﻟث ﻋﺷر .(٧ -

 اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن رﻗم  ٣ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٠٩/٢٧اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﻰ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ١٥اﻟﺑﻧد أوﻻً .(٢١ -
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎطﻰ اﻟوﺳﺎطﺔ
ّ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن رﻗم  ٦٩ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٠/٠٣/٣٠اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف و ّ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ٩ﻣﻛرر
ّ
اﻟﺑﻧد ﺛﺎﻧﻳﺎً .( ١٩ -

 إﻋﻼم ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ رﻗم  ٢٦ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٢١/١١/٢٤اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﺑﻧد .(٧

 ﻗرار ﻋن ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌددة ﻓﻲ اﻟﺑﻧود  ٣ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٨ﻣن اﻟﻔﻘرة "ج" أﻋﻼﻩ
اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻘﻳﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺗطﺑﻳق ﻣوﺟب اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﻔوري.

٥

 (٢التعريفات األساسية بحسب قرارات مجلس األمن ذات الصلة
 ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة :اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم  ٢٠٠٦/١٧١٨اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر أﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣﻝ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﺟﺎن ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻋﻧدﻣﺎ
ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻳﻌﺗﻣد ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣددة ﻟﻣﻧﻊ إﻧﺗﺷﺎر أﺳﻠﺣﺔ
اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣﻝ وﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ.
 اﻷﻣواﻝ واﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﺗﺷـﻣﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻر ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻷﻣواﻝ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ،واﻟﺷﻳﻛﺎت ،واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑـﺎﻷﻣواﻝ ،واﻟﺣـواﻻت اﻟﻣﺻـرﻓﻳﺔ  ،واﻟﺣـواﻻت اﻟﺑرﻳدﻳــﺔ،واﻟﺻــﻛوك ﻟﺣﺎﻣﻠﻳﻬــﺎ ،وأدوات اﻟــدﻓﻊ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧــت ﻣــن ﻗﺑﻳــﻝ اﻟﻌﻣــﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ وأدوات اﻟدﻓﻊ
اﻷﺧرى؛
-

اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ أو ﻏﻳرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻛﻳﺎﻧـﺎت وأرﺻـدة اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت  ،ﺑﻣ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟ ــك،
ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛ ــﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻ ــر ’١’ :ﺣﺳ ــﺎﺑﺎت اﻟوداﺋ ــﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗ ــﺔ أو اﻟوداﺋ ــﻊ ﻷﺟﻝ ’٢’ ،أرﺻدة

ﺗداوﻝ اﻷﺳﻬم ﻟدى اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻣﺳرة أو ﻏﻳرﻫـﺎ ﻣـن ﺣﺳـﺎﺑﺎت ﺗداوﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
-

اﻟدﻳون واﻟﺗزاﻣﺎت ﺧدﻣﺗﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك دﻳون اﻟﺗورﻳـد ،واﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض اﻷﺧرى،
واﻷوراق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘـﺑض ،وﻏﻳرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺎت ﺑـﺎﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐﻳر؛

-

رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﺳـﻬﻣﻲ واﻟﺣﺻـص اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻷﺧـرى ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻟـﺔ ذاﺗﻳـﺔ أو ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ أﺷﺧﺎص؛

-

اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺷـرﻛﺎء ﺣﺻـ ار أو اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﻓﻲ أﺳـواق اﻷﺳـﻬم وﺻــﻛوك اﻟــدﻳون،

ﺑﻣــﺎ ﻓﻲ ذﻟــك اﻷﺳــﻬم واﻟﺣﺻــص ،وﺷــﻬﺎدات اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ،واﻟﺳــﻧدات اﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ،
واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟـﻝ ،وﺳـﻧدات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ،واﻟﺳـﻧدات ﺑـدون ﺿـﻣﺎن ،وﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛
-

اﻟﻔواﺋد أو أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم أو اﻹﻳرادات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻷﺻـوﻝ أو اﻟـﺗﻲ ﺗﺷـﻛﻝ ازدﻳﺎدا ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
أو اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ؛

-

اﻻﺋﺗﻣـﺎن ،واﻟﺣـق ﻓﻲ اﻟﺗﻌـوﻳض ،واﻟﺿـﻣﺎﻧﺎت ،وﺳـﻧدات ﺿـﻣﺎن ﺣﺳـن اﻷداء أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛
-

ﺧطﺎﺑﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ،وﺳﻧدات اﻟﺷﺣن ،وﺳـﻧدات اﻟﺑﻳـﻊ؛ واﻟﺳـﻧدات اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض واﻟوﺛﺎﺋق
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ وأي ﻣـن ﺻـﻛوك ﺗﻣوﻳﻝ
اﻟﺻﺎدرات؛
٦

-

اﻟﺗﺄﻣﻳن ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﻳن.

 اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ :ﺗﺷـﻣﻝ اﻷﺻـوﻝ ﻣـن أي ﻧـوع ،ﺳـواء ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻣوﺳﺔ أو ﻏﻳر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﻝ أو
ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻪ ،ﻓﻌﻠﻳـﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ،إذا ﻛﺎﻧـت ﻣـن اﻟﻧوع اﻟذي ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ أو

ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﻣن ﻗﺑﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-

اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻘﺎر؛

-

اﻟﻣﻌ ــدات ،ﺑﻣ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟ ــك اﻟﺣواﺳ ــﻳب  ،واﻟﺑراﻣﺟﻳ ــﺎت اﻟﺣﺎﺳ ــوﺑﻳﺔ ،واﻷدوات ،واﻷﺟﻬزة؛

-

أﺛﺎث اﻟﻣﻛﺎﺗب ،واﻟﺗرﻛﻳﺑﺎت واﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،واﻟﻣواد اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺧرى؛

-

اﻟﺳﻔن ،واﻟطﺎﺋرات ،واﻟﻣرﻛﺑﺎت؛

-

ﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﺳﻠﻊ؛

-

اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳـﺔ ،أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ ،أو اﻷﺣﺟـﺎر اﻟﻛرﻳﻣـﺔ ،أو اﻟﻣﺟـوﻫرات ،أو اﻟذﻫب؛

-

اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﻔط واﻟﻣﻌﺎدن واﻷﺧﺷﺎب؛

-

اﻷﺳﻠﺣﺔ وﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﺗﺎد ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟـك ﺟﻣﻳـﻊ اﻷﺻـﻧﺎف اﻟـوارد ذﻛرﻫـﺎ ﻓﻲ ﺣظر ﺗورﻳد
اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) ١ج( ﻣن اﻟﻘرار (٢٠١٤ ) ٢١٦١؛

-

اﻟﻣ ـواد اﻟﺧــﺎم واﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻟــﺗﻲ ﻳﻣﻛــن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﺻــﻧﻳﻊ اﻷﺟﻬ ـزة اﻟﻣﺗﻔﺟ ـرة اﻟﻳدوﻳﺔ اﻟﺻﻧﻊ أو

اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻏﻳر اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟـك ،ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻـر ،اﻟﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ
وﻓﺗﺎﺋﻝ اﻟﺗﻔﺟﻳر واﻟﺳﻣوم؛
-

ﺑراءات اﻻﺧﺗراع ،واﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ ،وﺣﻘـوق اﻟﺗـﺄﻟﻳف واﻟﻧﺷـر ،واﻷﺳﻣـﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ،
واﻻﻣﺗﻳﺎزات ،واﻟﺷﻬرة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،وﻏﻳر ذﻟك ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ؛

-

ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت أو ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧدﻣﺎت؛

-

أي أﺻوﻝ أﺧرى.

 (٣كيفية الولوج إلى اللوائح ذات الصلة
أ -ﻳﻣﻛن اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﻣوﺟب ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ٢٠٠٦/١٧١٨
ورﻗم  ٢٠١٥/٢٢٣١واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻋﺑر اﻟراﺑطﻳن اﻟﻣﺑﻳﻧﻳن أدﻧﺎﻩ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة

إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻳﺗم ﻧﺷر ﻫذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ ﺑﻌدة ﻟﻐﺎت ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ.
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قائمة الجزاءات بشأن قرار
مجلس األمن رقم
٢٠٠٦/١٧١٨
قائمة الجزاءات بشأن قرار
مجلس االمن رقم
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https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/materials
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/2231-list

ب -ﻳﻣﻛن اﻹﺷﺗراك ﺑﺧدﻣﺔ  ،UN Security Council RSS feedsواﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺗم إرﺳﺎﻝ إﺷﻌﺎر إﻟﻰ

اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺣوﻝ أي ﺗﻐﻳﻳر أو ﺗﺣدﻳث ﻳط أر ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم ﻣﺟﻠس اﻷﻣن )ﺣذف إﺳم ،إﺿﺎﻓﺔ

إﺳم ،ﺗﻌدﻳﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺈﺳم ﻣدرج( .وﻳﻣﻛن اﻹﺷﺗراك ﺑﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋن طرﻳق اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟراﺑط
اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﺗﺳﺟﻳﻝhttps://undocs.org/#/home .

ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ:
ِ 
أدﺧﻝ ﻋﻧوان اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻹﺷﻌﺎرات
 اﺧﺗر اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺣﺳب "اﻟﻬﻳﺋﺔ" اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ  -اﺧﺗر "ﻣﺟﻠس اﻷﻣن"
 اﺧﺗر اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺣﺳب ﻧوﻋﻬﺎ  -اﺧﺗر "ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن"

 اﺿﻐط ﻋﻠﻰ "اﻹﺷﺗراك"

 (٤اإلجراءات التي يتوجب القيام بھا باستمرار
)أ( المراجعة اليومية
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﺳﺗﻣرار )ﻳوﻣﻳﺎً( ﺑﻣراﺟﻌﺔ أي ﺗﺣدﻳث )إدراج إﺳم ﺟدﻳد ،ﺷطب إﺳم ،ﺗﻌدﻳﻝ أو إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت( ﻳﺗم ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺣددة واﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن ) (UNSC Websiteﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء
ّ
اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ٢٠٠٦/١٧١٨ورﻗم  ٢٠١٥/٢٢٣١واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻬذا

اﻟﺧﺻوص.

ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗﺣدﻳث ﻗواﺋم ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ،وﻻ ﻳوﺟد ﺟدوﻝ زﻣﻧﻲ

ﻣﺣدد ﻟذﻟك.

٨

)ب( كيفية المراجعة
ﻳﺗم اﻟﺗﺣﻘق واﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ:
 اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟدد وأﺻﺣﺎب اﻟﺣق اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻧد ﺑدء ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻊ أي ﺷﺧص
طﺑﻳﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي أو ﻛﻳﺎن.

 اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ،وﻋﻧد ﺗﺣدﻳث ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬم.
 اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺎرﺿﻳن ﻗﺑﻝ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت أو ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻟﻬم.

)ج( كيفية تحديد التطابق
ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  ١اﻟﻔﻘرة )ج( ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻣﺎء اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
ﻟدى ﻛﻝ ﺟﻬﺔ.
 ﻋﻧد وﺟود ﺗطﺎﺑق ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ أوﻻً ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى ﻫذا اﻟﺗطﺎﺑق ،وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺳم
اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻣﻊ اﻻﺳم اﻟﻣدرج ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن أن

اﻟﺗطﺎﺑق ﻳﺷﻣﻝ اﻻﺳم ﻛﺎﻣﻼً ،وﻟﻳس إﺳﻣﺎً أﺣﺎدﻳﺎَ أو ﺛﻧﺎﺋﻳﺎَ.

 ﺑﻌد ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺳم ،ﺗﺣﻘق ﻣن اﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻻﺳم اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص
ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن اﻻﺳم اﻟﻣدرج ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﺳم واﻟﻌﻧوان واﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ورﻗم ﺟواز اﻟﺳﻔر

ورﻗم اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺿرﻳﺑﻲ وﻣﻛﺎن اﻟوﻻدة وﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻻدة وﻛذﻟك اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻷﺳﻣﺎء اﻷﺧرى

اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ورﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟدى اﻟﺳﺟﻝ
اﻟﺗﺟﺎري وأﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟود ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﺷك ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣوﺟﺑﺎت
اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  ١اﻟﻔﻘرة )ج( ﺗطﺑﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد ﻓو ًار ودون ﺗﺄﺧﻳرٕ ،واﺑﻼغ ﻫﻳﺋﺔ
اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻠﺔ  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ،وﻳﺗوﺟب اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻣﻳد ﻟﺣﻳن ورود ﻗرار ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف
ذﻟك ﻣن ﻗﺑﻝ "اﻟﻬﻳﺋﺔ".

ﻣﺣددة
 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟود ﺣﺎﻻت إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ زاﺋﻔﺔ ) (False Positiveﺑﻳن اﺳم أﺣد اﻟﻌﻣﻼء واﺳم وﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ّ

وﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد

اﻟﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  ١اﻟﻔﻘرة )ج( إﺑﻼغ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق
ّ
٩

)د( اإلجراءات المتوجب اتخاذھا في حالة التطابق  -التجميد الفوري
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟود ﺗطﺎﺑق ﻣﻊ أي إﺳم ﻣدرج ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً وﻓو ارً دون ﺗﺄﺧﻳر وﺳﺎﺑق اﻧذار ﺑﺗﺟﻣﻳد
ﺑﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  ١اﻟﻔﻘرة )ج( ،اﻟﻘﻳﺎم
ّ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت او اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻺﺳم ﻓور ادراﺟﻪ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟدت ﺑﺄي
اﻷﻣواﻝ او اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت او
ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺧﻼﻝ ﻣﻬﻠﺔ
ﺷﻛﻝ ﻛﺎن )ﻣﺑﺎﺷر او ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر /ﻣﺷﺗرك ،(...ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﺗزوﻳد ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق
ّ
أﻗﺻﺎﻫﺎ  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻔﻳد ا ّﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑذﻟك وﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓّرة ﻟدﻳﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب رﻗم
 ،٢٠١٥/٤٤ﺗطﺑق اﻟﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷﻘﻳﻘﺔ أو اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.
)ه( محاولة القيام أو إجراء عملية
ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  ١اﻟﻔﻘرة )ج( ،اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻗﺑوﻝ/اﺟراء
او ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت او ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻷي ﻣن اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة
ﺑﻣوﺟب ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣنٕ ،واﺑﻼغ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓو اًر ﺑذﻟك.

)و( اإلضافات إلى الحسابات المجمدة
ﻳﺟــوز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ أن ﺗﻘﻳــد اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻷطراف اﻟﻣدرﺟﺔ أﺳﻣﺎؤﻫـﺎ ﻓﻲ

ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺷرط أن ﺗﻛون اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗﺟﻣﻳد اﻷﺻوﻝ أﻳﺿًﺎ.

 (٥التظلم من قرار التجميد في حال كان الشخص يحمل اإلسم نفسه أو إسما ً مشابھا ً ألسم
الشخص أو الكيان المدرج


ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻣؤﻳدة ﻟﻪ إﻟﻰ و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ



ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،ﻳﺗم إﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب إﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ.

واﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن.

١٠

 (٦اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﺷﺧص أو ﻛﻳﺎن اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺗﺻرف ﺑﺄﻣواﻟﻪ أو أﺻوﻟﻪ اﻟﻣﺟﻣدة
ﻳﺟوز ﻷي ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن أو اﻟﻣﻌﻧوﻳﻳن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳن أو اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﻣدرﺟﺔ أﺳﻣﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﺻﺎدرة وﻓﻘﺎً ﻟﻘ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﻘدم ﻟﺟﺎﻧب و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺟﻣدة أو ﺑﺟزء ﻣﻧﻬﺎ وفق شروط االعفاء المنصوص عليھا في القرارين  ١٧١٨و،٢٢٣١

اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن ﺑﺈﻓﺎدة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋن
ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﻳدة ﻟﻠطﻠب .ﺗﻘوم و ازرة
ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ" اﺗّﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ.
اﻟﺳﻣﺎح ﺑذﻟك ،وﺑﺎﻟطﻠب ﻣن "ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق
ّ
ﻳﺟوز ﻷي ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن أو اﻟﻣﻌﻧوﻳﻳن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳن أو اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧوع اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن طﻠﺑﻬﺎ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟطﻠﺑﺎت/اﻹﺧطﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات ﻣن
ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ.
بشأن الطلبات المرسلة
الى لجنة العقوبات
١٧١٨
بشأن الطلبات المرسلة
بموجب قرار مجلس
األمن ٢٠١٥/٢٢٣١

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/exemptionsmeasures/assets-freeze
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/assets-freeze-exemptions

ﻳﺟوز ﻷي ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن أو اﻟﻣﻌﻧوﻳﻳن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳن أو اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن أُﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺟﻣﻳد
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻟﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﺣﻣﻠﻪ ﻧﻔس اﻷﺳم او أﺳﻣﺎً ﻣﺷﺎﺑﻬﺎً ﻹﺳم ﺷﺧص ﻣدرج ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ اﻟﻌﻘوﺑﺎت

ﻳﻘدم طﻠﺑًﺎ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﺧطﺄ إﻟﻰ و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﻛﻳد اﻟﺗظﻠّم ،ﺗﻘوم وزارة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
أن ّ
ﻣﻘدم اﻟطﻠب واﻟﺟﻬﺎت
واﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن ﺑﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻟﻠرﺟوع ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗّﺧذة ﻟوﻗف أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺟﻣﻳدٕ ،واﻓﺎدة ّ

اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﻣﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠرﻓض.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،ﻳﺗم اﺑﻼغ ّ

 (٧اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﺷﺧص أو ﻛﻳﺎن اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﺷطب إﺳﻣﻪ
ﻳﺟوز ﻷي ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن أو اﻟﻣﻌﻧوﻳﻳن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳن أو اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﻣدرﺟﺔ أﺳﻣﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﺻﺎدرة وﻓﻘﺎً ﻟﻘ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ،اﻟﺗﻘدم ﻟﺟﺎﻧب و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن ﺑطﻠب ﺷطب إﺳﻣﻪ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ،
١١

ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﻳدة ﻟﻠطﻠب .ﺗﻘوم و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن ﺑﺗزوﻳد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻋن
طرﻳق ﻣﻧدوب ﻟﺑﻧﺎن اﻟداﺋم ﻟدى اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻧﻳوﻳورك ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺷﺧص او اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻼطﻼع
واﻻﻓﺎدة.

ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻷي ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن أو اﻟﻣﻌﻧوﻳﻳن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳن أو اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن أن ﻳﻔﻌﻝ ذﻟك ﻣﺑﺎﺷرةً ﻋن

طرﻳق ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺳق اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑرﻓﻊ اﻷﺳﻣﺎء ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﻌﻳن ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار .١٧٣٠
لإلتصال بمركز التنسيق
لقائمة الجزاءات ١٧١٨
و٢٢٣١

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

ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺿﻣن طﻠﺑﺎت رﻓﻊ اﻷﺳﻣﺎء ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .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 اﻟﻣﺗوﻓﻲ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ إدراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 .١ﺷﻬﺎدة اﻟوﻓﺎة أو وﺛﻳﻘﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗؤﻛد اﻟوﻓﺎة ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻳﺳر ذﻟك؛
 .٢ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أي ﻣﺳﺗﻔﻳد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺗوﻓﻲ أو أي ﻣﺎﻟك ﻣﺷﺗرك ﻷرﺻدﺗﻪ ﻣدرﺟﺎً أو ﻏﻳر
ﻣدرج ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم اﻟﺟزاءات أﻳﺿﺎً.

 (٨اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن واﻟﻣﻌﻧوﻳﻳن ﺿﻣن ﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ
ﻳﺣظّر ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ،طﺑﻳﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ،ﺗوﻓﻳر أﻳﺔ أﻣواﻝ أو أﺻوﻝ أو ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﻣوارد إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو

ﺧدﻣﺎت أﺧرى ذات ﺻﻠﺔ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ،ﺑﺎﻻﻧﻔراد أو ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻏﻳرﻫم ،ﻟﺻﺎﻟﺢ أي ﻣن
اﻟﻣدرﺟﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن  ٢٠٠٦/١٧١٨و ٢٠١٥/٢٢٣١واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟك
ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻋﻠﻳﻬم ﺗﺟﻣﻳدﻫﺎ ﻓو اًر إن وﺟدت ،ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.
١٢

