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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  (84و) (52)

 لقرارات مجلس األمن، حيث نصت المادة نتيجةوبتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة  األمن مجلس
ير وفق هذا الميثاق"، وتش على أنه "يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها( 52)

مجلس لحفظ السلم واألمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء األمم الاألعمال الالزمة لتنفيذ قرارات "( 84) المادة
  األعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس".  المتحدة أو بعض هؤالء

 
ات مجلس بقرار  عمالا ق عليها العقوبات المالية المستهدفة، مجلس األمن أسماء األشخاص والكيانات المطب   حدد  

( والقرارات 5172) 5522(  ورقم 5177) 7141ورقم ( 5177) 7144( ورقم 7111) 7521األمن رقم 
ويقوم  ،(من جماعات إرهابية )المتصلة بتنظيم القاعدة وداعش وطالبان وما يرتبط بهما الالحقة ذات الصلة

 اتوعمالا بقرار  .الجزاءات أو العقوبات التي تنشر على الموقع اإللكتروني الخاص به لوائح(قوائم )بإدراجها على 
( والقرارات 5172) 5522(  و5177) 7141( و5177) 7144( و 7111) 7521مجلس األمن رقم 

د على جميع الدول القيام، دون تأخير، بتجميد األموال واألصول المالية أو الموار الالحقة ذات الصلة، 
االقتصادية األخرى للكيانات واألفراد المحددين المدرجين على اللوائح المنشورة على الموقع اإللكتروني الخاص 

   .بمجلس األمن
 

من بين أمور أخرى،  ،أن يكون لديها(،  5117) 7212عمالا بقرار مجلس األمن رقم  ،طلب من الدولكما ي  
دون و  والقيام، دون تأخيرالئحة وطنية تتضمن أسماء أشخاص وكيانات معنيين باإلرهاب أو تمويل اإلرهاب، 

، بتجميد األموال واألصول المالية أو الموارد االقتصادية األخرى لألشخاص والكيانات المدرجة سابق إنذار
  . أسمائهم

 
الدول ضمن منظومة مكافحة تبييض جاءت التوصية السادسة من توصيات مجموعة العمل المالي لتلزم 

بتطبيق أنظمة العقوبات المالية المستهدفة الصادرة المتصلة بقرارات مجلس ل اإلرهاب لديها ياألموال وتمو 
  .والقرارات الالحقة ذات الصلة (5117) 7212و( 7111) 7521األمن 
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 لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة في لبنان  المعتمدتان اآلليتان (أ)

نة أقرت اللج، ولتطبيق موجبات التجميد الفوريكما  الصادرة عن مجموعة العمل المالي 2عمالا بالتوصية رقم 
( في شهر 75/1/5111تاريخ  712الوطنية لقمع تمويل اإلرهاب )المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 ،آليتين لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقرارات المشار إليها أعاله 5172األول من العام كانون 
 .77/75/5172تاريخ  مجلس الوزراء رئيس تابكبناءا لتعليمات حيز التنفيذ  هاتين اآلليتين وقد وضعت

  ( 5177)7141و( 5177)7144( و7111)7521آلية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم
 . ( والقرارات الالحقة ذات الصلة5172)5522و

  ذات الصلة. ( والقرارات الالحقة 5117)7212آلية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
 
 

 إلتزام التجميد   (ب)

 يشمل إلتزام التجميد الفوري:
 

  س فقط وليجميع األموال أو األصول األخرى التي يمتلكها أو يتحكم فيها الشخص أو الكيان المسمى
 و تلك التي يمكن حصر استخدامها على عمل إرهابي أو مؤامرة أو تهديد بعينه،

  األموال أو األصول األخرى التي تمتلكها األشخاص أو الكيانات المسماة، بالكامل أو باالشتراك مع
 غيرهم، أو يتحكمون فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، و

  من أو الناشئة عن أموال أو أصول أخرى مملوكة لألشخاص األموال أو األصول األخرى المكتسبة
 أو الكيانات المسماة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، و

  األموال أو األصول األخرى الخاصة باألشخاص والكيانات التي تنوب عن األشخاص أو الكيانات
 المسماة أو تعمل بتوجيه منها.
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  بموجبات التجميد الفوريالجهات المعنية )ج( 

المعنية المحلية ات الجه تمتد لتعنيأعاله  في الفقرة "أ" إن موجبات التجميد الفوري عمالا باآلليتين المشار إليهما
 :بالتنفيذ وهي التالية

 

من قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب  4 الجهات الملزمة باإلبالغ المشار إليها في المادة .7
، أي المصارف والمؤسسات المالية وشركات االيجار التمويلي 5172تشرين الثاني  58تاريخ  88رقم 

و المؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات االيفاء أو االئتمان والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية 
لشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وهيئات االستثمار الجماعي وأية إلكترونياا ومؤسسات الصرافة وا

 مؤسسات تخضع لترخيص أو لرقابة مصرف لبنان. 
من قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل  5الجهات الملزمة باإلبالغ المشار إليها  في المادة  .5

، سيما شركات 7122م اإلرهاب، أي المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر عا
التأمين، ونوادي القمار، وتجار ووسطاء العقارات، وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة )حلى، أحجار 

 .المجازين وكتاب العدل والمحامين كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة( والمحاسبين
 في وزارة الداخلية والبلديات مصلحة تسجيل السيارات واآلليات .2
في وزارة الداخلية والبلديات في ما خص الجمعيات غير  العامة للشؤون السياسية والالجئينالمديرية  .8

 الهادفة للربح
 لدى وزارة العدل  السجل التجاري .2
 لدى وزارة المالية  السجل العقاري .2
 ومركز حفظ ومقاصة األدوات المالية للبنان والشرق األوسط – لبنان مصرف .1
  اللبنانيةهيئة االسواق المالية  .4
 ضمن حدود الدولة اللبنانية  أي شخص طبيعي أو معنوي .1

 
( 5177) 7144( ورقم 7111) 7521بالنسبة لقرارات مجلس األمن رقم  لإلمتثال بموجبات التجميد الفوري

مصرف لبنان  من أصدر كل ،والقرارات الالحقة ذات الصلة ،(5172) 5522(  ورقم 5177) 7141ورقم 
  :وهيئة التحقيق الخاصة ما يلي
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  الموجه إلى الجهات الملزمة  5172كانون األول  55تاريخ  631رقم لمصرف لبنان التعميم االساسي
تاريخ  88من قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب رقم  8باإلبالغ المشار إليها في المادة 

 .5172تشرين الثاني  58
  الموجه إلى الجهات الملزمة  5172كانون األول  55تاريخ  61التحقيق الخاصة رقم هيئة إعالم

 اإلرهاب.من قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل  2في المادة  بالغ المشار إليهاباإل
  أعاله. في الفقرة "ب" 4لغاية  2دة في البنود هات المعدالج الموجه إلىقرار هيئة التحقيق الخاصة 

  بقيام هذه الجهات بتطبيق موجب التجميد الفوري.الذي يقضي 
 

 بحسب قرارات مجلس األمن ذات الصلة التعريفات األساسية   (2

 :( 7111) 7521بموجب القرارات لجان العقوبات التي أنشئت  لجان العقوبات التابعة لألمم المتحدة
)المتصلة  ( والقرارات الالحقة ذات الصلة5172) 5522( و5177) 7141( و5177) 7144و

  بتنظيم القاعدة وداعش وطالبان وما يرتبط بهما(. 
 :تشـمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:   األموال واألصول المالية  

 األموال النقدية، والشيكات، والمطالبات بـاألموال، والحـواالت المصـرفية ، والحـواالت البريديــة، -
 الــدفع باإلنترنــت مــن قبيــل العمــالت اإللكترونيــة وأدوات الدفع األخرى؛والصــكوك لحامليهــا، وأدوات 

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

   األسهم لدى البنوك أو شركات السمسرة أو غيرهـا مـن حسـابات تداول االستثمارات.
الديون والتزامات خدمتها، بما في ذلك ديون التوريـد، والحسـابات المسـتحقة القبض األخرى، واألوراق  -

 علـى الغير؛  المستحقة القـبض، وغيرهـا مـن المطالبـات بـاألموال المسـتحقة
 رأس المـال السـهمي والحصـص الماليـة األخـرى في مقاولـة ذاتيـة أو في شـركة أشخاص؛  -
األوراق الماليـة المتداولـة بـين الشـركاء حصـرا أو المتداولـة في أسـواق األسـهم وصــكوك الــديون، بمــا  -

والســندات الطويلة األجل، والسندات  في ذلــك األســهم والحصــص، وشــهادات األوراق الماليــة،
 المتوسطة األجـل، وسـندات االكتتـاب، والسـندات بـدون ضـمان، وعقود المشتقات المالية؛ 

الفوائد أو أرباح األسهم أو اإليرادات األخرى على األصـول أو الـتي تشـكل ازديادا في قيمتها أو التي  -
 تنتج عنها؛
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ض، والضـمانات، وسـندات ضـمان حسـن األداء أو غيرها من االلتزامات االئتمـان، والحـق في التعـوي -
 المالية؛

خطابات االعتماد، وسندات الشحن، وسـندات البيـع؛ والسـندات المسـتحقة القبض والوثائق األخرى  -
 التي تثبت ملكية حصة في األموال أو الموارد الماليـة وأي مـن صـكوك تمويل الصادرات؛ 

عا -  . دة التأمينالتأمين وا 
 

 :تشـمل األصـول مـن أي نـوع، سـواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، قابلة للنقل أو  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؛  -
 المعـــدات، بمـــا في ذلـــك الحواســـيب ، والبرامجيـــات الحاســـوبية، واألدوات، واألجهزة؛  -
 أثاث المكاتب، والتركيبات والتجهيزات الثابتة، والمواد الثابتة األخرى؛  -
 السفن، والطائرات، والمركبات؛  -
 مخزونات السلع؛  -
 ـوهرات ، أو الذهب؛ لجعمال الفنيـة، أو الممتلكـات الثقافيـة، أو األحجـار الكريمـة، أو ااأل -
 السلع األساسية، بما في ذلك النفط والمعادن واألخشاب؛  -
من عتاد، بما في ذلـك جميـع األصـناف الـوارد ذكرهـا في حظر توريد  يتصل بها األسلحة وما  -

  ؛(5178 ) 5727رار ج( من الق) 7األسلحة في الفقرة 
المــواد الخــام والمكونــات الــتي يمكــن اســتخدامها لتصــنيع األجهــزة المتفجــرة اليدوية الصنع أو األسلحة  -

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

ـات التجاريـة، وحقـوق التـأليف والنشـر، واألسمـاء التجارية، واالمتيازات، براءات االختراع، والعالم -
 والشهرة التجارية، وغير ذلك من أشكال الملكية الفكرية؛ 

 من خدمات؛بها  خدمات استضافة المواقع على اإلنترنت أو ما يتصل -
 .ي أصول أخرىأ -

 

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

 بها أشخاص أو كيانات مدرجة ملكاً أو تتحكم
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   في غضون ساعات  بمجرد صدور قرار اإلدراج أو التعديل على القائمة الوطنية و: دون تأخير فورا

 .العقوبات لجنة من صدور قرار اإلدراج أو التعديل على لوائح

 

 اللوائح ذات الصلةكيفية الولوج إلى   (3
 

المدرجة على اللوائح الصادرة عن مجلس االمن لألسماءبالنسبة   
( 7111) 7521يمكن الولوج إلى اللوائح الصادرة عن مجلس األمن بموجب قرارات مجلس األمن رقم   -أ

والقرارات الالحقة المتعل قة بهذا ( 5172) 5522(  ورقم 5177) 7141( ورقم 5177) 7144ورقم 
العربية  هذه اللوائح بعدة لغات، منهار يتم نش همبينين أدناه، مع اإلشارة إلى أنعبر الرابطين الالخصوص 
 .واإلنكليزية

 
قائمة الجزاءات بشأن قرارات 

 1221/1111مجلس األمن رقم 

ورقم  1191/2111ورقم 

 والقرارات الالحقة 2222/2112

 القاعدة وداعش(  ي)تنظيم

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list 

 

 1199 قائمة الجزاءات

 )طالبان(

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1988/materials 

 

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

تعديل معلومات متصلة بإسم مدرج(. ويمكن اإلشتراك بهذه الخدمة عن طريق الولوج إلى الرابط التالي 
  https://undocs.org/#/home والتسجيل.

  مراحل التسجيل:

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

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1988/materials
https://undocs.org/#/home
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اللبنانية  بالنسبة لالسماء المدرجة على الالئحة الوطنية  
 كيانات معنيين بتورطهم في اإلرهاب أو تمويل اإلرهابالمتضمنة أسماء أشخاص و اللبنانية الالئحة الوطنية  إن

شارة إلى مع اإل ،، ويمكن الولوج إليها عبر الرابط التاليع اإللكتروني لقوى األمن الداخليمنشورة على الموق
 باللغتين العربية واإلنكليزية:  متوفرةأنها 

https://www.isf.gov.lb/ar/article/9110015 

 

  باستمرار بها القيام المتوجب اإلجراءات  (4
 

 المراجعة اليومية  (أ)
 

المدرجة على اللوائح الصادرة عن مجلس االمن األسماء  
إسم جديد، شطب إسم، تعديل أو إضافة معلومات( يتم على  القيام باستمرار )يومياا( بمراجعة أي تحديث )إدراج

في ما يتعل ق باألسماء المحد دة والمدرجة على اللوائح ( UNSC Websiteالموقع اإللكتروني لمجلس األمن )
(  ورقم 5177) 7141( ورقم 5177) 7144( ورقم 7111) 7521 رقم الصادرة بموجب قرارات مجلس األمن

 والقرارات الالحقة المتعل قة بهذا الخصوص.( 5172) 5522
  

تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تحديث قوائم مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بصورة مستمرة، وال يوجد جدول زمني 
  .محدد لذلك

 
اللبنانية  المدرجة على الالئحة الوطنية األسماء  

 

بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع اإللكتروني للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي في )يومياا( القيام بإستمرار 
ن ومعنويين شخاص طبيعييـأسماء أ المتضمنةاللبنانية ما يتعلق باالسماء المحددة والمدرجة على الالئحة الوطنية 

 البرامج المعلوماتية المتوفرة.وكيانات معنيين بتورطهم في االرهاب او تمويل االرهاب، وذلك من خالل 
 

 تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تحديث الالئحة الوطنية اللبنانية بشكل مستمر، وال يوجد جدول زمني محدد لذلك.
  
 
 

https://www.isf.gov.lb/ar/article/9110015
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  المراجعةكيفية   (ب)

 

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

 الجدد وأصحاب الحق اإلقتصادي عند بدء عالقة عمل مع أي شخص أسماء العمالء 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 
 

  المدرجة على الالئحة الوطنية كما وتلك مقارنة األسماء المدرجة على لوائح األمم المتحدة ذات الصلة
  . لدى كل جهة مع األسماء الواردة في قاعدة البياناتاللبنانية 

 
  ،أوالا تقييم مدى هذا التطابق، وذلك بمقارنة االسم  المعنيةالجهة على عند وجود تطابق باألسماء

الموجود في السجالت والمستندات المتوفرة مع االسم المدرج على لوائح األمم المتحدة أو الالئحة 
 .للتحقق من أن التطابق يشمل االسم كامالا،  وليس إسماا أحاديَا أو ثنائياَ اللبنانية الوطنية 

 
 حقق من اكتمال التطابق بمقارنة المعلومات الواردة في لوائح مجلس األمن أو بعد مقارنة االسم، ت

مع كافة المعلومات المتوفرة لديك عن االسم الموجود في السجالت والمستندات. اللبنانية الالئحة الوطنية 
سم العلى سبيل المثال، بالنسبة لألشخاص غالباا ما يتضمن االسم المدرج على الئحة األمم المتحدة ا

والعنوان والجنسية ورقم جواز السفر ورقم التعريف الضريبي ومكان الوالدة وتاريخ الوالدة وكذلك األسماء 
 لمعنويالشخص االسابقة أو األسماء األخرى المستعارة، بالنسبة للكيانات هناك تفاصيل عن نشاط 

 . المعنويالشخص ورقم التسجيل لدى السجل التجاري وأية معلومات أخرى متوفرة عن 
 

 الجهات المعنية بموجبات على يتوجب ، وجود نقص في البيانات أو شك في المعلومات في حال
بالغ ه( تطبيق متطلبات التجميد فوراا ودون تأخير، و جالفقرة ) 7 البندلمشار إليها في التجميد ا يئة ا 
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ورود قرار يقضي بخالف لحين ويتوجب اإلبقاء على التجميد ، ساعة 84خالل مهلة  التحقيق الخاصة
  .ذلك من قبل "الهيئة"

 

 حال وجود في ( حاالت إيجابية زائفةFalse Positive)  بين اسم أحد العمالء واسم وتفاصيل محد دة
ومدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس األمن أو األسماء المدرجة على الالئحة الوطنية 

إبالغ "هيئة ( جالفقرة ) 7 البندالجهات المعنية بموجبات التجميد المشار إليها في اللبنانية، على 
ة".   التحقيق الخاص 

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

 األسماء المدرجة على اللوائح الصادرة عن مجلس االمن
الجهات المعنية في حال وجود تطابق مع أي إسم مدرج على لوائح األمم المتحدة ذات الصلة، يتوجب على 

القيام تلقائّيًا وفورًا دون تأخير وسابق انذار بتجميد ، (جالفقرة ) 7 البندفي  ابموجبات التجميد المشار إليه
لإلسم فور ادراجه وذلك في حال وجدت بأي األموال او الحسابات او العملّيات او األصول األخرى العائدة 

شكل كان )مباشر او غير مباشر/ مشترك...(، على ان يتم تزويد "هيئة التحقيق الخاّصة" وخالل مهلة 
 . ومات المتوّفرة لديها بهذا الخصوصساعة بما يفيد اّنها قامت بذلك وبالمعل 44أقصاها 

 
اللبنانية  األسماء المدرجة على الالئحة الوطنية  

 المنشورة على موقع قوى األمن الداخلي،اللبنانية في حال وجود تطابق مع أي إسم مدرج على الالئحة الوطنية 
القيام فورًا بتطبيق قرارات ( جالفقرة ) 7 البندفي  االجهات المعنية بموجبات التجميد المشار إليهيتوجب على 

والمتعلقة بتجميد االموال او الحسابات او العمليات بما فيه هيئة التحقيق الخاصة بشأن األسماء المدرجة 
التي يتم محاولة القيام بها أو األصول األخرى العائدة لهذه االسماء، وذلك في حال وجدت بأي شكل كان 

 44)مباشر أو غير مباشر، مشترك...(، على ان يتم تزويد هيئة التحقيق الخاصة وخالل مهلة اقصاها 
 انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ساعة بما يفيد 

 

               وال وتمويل اإلرهاب بالنسبة للجهات الملزمة باإلبالغ المشار إليها في قانون مكافحة تبييض األم
.  الخارجفي ا لهالفروع والمؤسسات الشقيقة أو التابعة تطبق الموجبات المشار إليها أعاله على  ،88/5172رقم 
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 محاولة القيام أو إجراء عملية   (ه)
 

اإلمتناع عن قبول/اجراء (، جالفقرة ) 7 البندعلى الجهات المعنية بموجبات التجميد المشار إليها في يتوجب 
اللوائح الصادرة على  ااو تنفيذ عمليات او تقديم خدمات ألي من األشخاص أو الكيانات المدرجة أسمائه

بالغ هيئة التحقيق الخااللبنانية األمن أو األسماء المدرجة على الالئحة الوطنيةبموجب قرارات مجلس  صة ، وا 
 فوراا بذلك.

 
 

 اإلضافات إلى الحسابات المجمدة   (و)
 

ئد الفوايجــوز للمؤسسات الملزمة باإلبالغ أن تقيــد (، 5115) 7825رقم مجلس األمن  قــرارمن  5 بالفقرة عمــالا 
أن  شرط ،لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة قائمـةة األطراف المدرجة أسماؤهـا في لفائد في الحسابات الدائنة

 .تكون المبالغ اإلضافية خاضعة لتجميد األصول أيضاا 
 
 

التظلم من قرار التجميد في حال كان الشخص يحمل اإلسم نفسه أو إسما  مشابها    (2

 ألسم الشخص أو الكيان المدرج 
 

 األسماء المدرجة على اللوائح الصادرة عن مجلس االمن واألسماء المدرجة على الالئحة الوطنية اللبنانية 
 

  تمييزي، النائب العام اليتم تقديم الطلب من قبل الجهة المعنية مع المستندات الداعمة والمؤيدة له إلى
الذي يمكن له فيما خص األسماء المدرجة على اللوائح الصادرة عن مجلس االمن التواصل مع وزارة 

  الخارجية والمغتربين لطلب معلومات إضافة. 
 

 .في حال الموافقة، يتم إحالة الطلب إلى هيئة التحقيق الخاصة إلجراء المقتضى 
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أو كيان اتخاذها للتصرف بأمواله أو أصوله شخص لالتي يمكن  اإلجراءات  (2

 المجمدة 
 

 األسماء المدرجة على اللوائح الصادرة عن مجلس االمن
يجوز ألي من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المدرجة أسماؤهم على اللوائح 

مجلس االمن التقدم لجانب وزارة الخارجية والمغتربين بطلب للحصول على الموافقة لقرارات  وفقاا الصادرة 
بالتصرف باألموال المجمدة أو بجزء منها مع المستندات المؤيدة للطلب. تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بدراسة 

حالته للجنة   .العقوبات لدى األمم المتحدةالطلب إلجراء المقتضى وا 
 

موال بالتصرف باالللشخص / الكيان المعني في حال قررت لجان العقوبات التابعة لالمم المتحدة السماح 
المجمدة او بجزء منها، تقوم وزراة الخارجية والمغتربين بابالغ النيابة العامة التمييزية وهيئة التحقيق الخاصة 

والحكام قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل بقرار هذه اللجان التخاذ االجراءات المناسبة وفقاا لالصول 
 . 88/5172 رقم اإلرهاب

 

تشمل اإلعفاءات المعتمدة من قبل مجلس األمن إعفاءات لتغطية النفقات األساسية ولتغطية النفقات اإلستثنائية، 
 ، والتي تتضمن:(5115) 7825المنصوص عليها في قرار مجلس األمن رقم 

  
  أو األساسية للشخص الطبيعي أو لفرد من عائلتهتسديد النفقات الضرورية. 
 دفع الرسوم المهنية المعقولة وسداد النفقات المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية. 
  دفع األتعاب أو مستحقات القروض أو رسوم الخدمة المستحقة لصالح مصرف أو مؤسسة مالية مقابل

 إدارة األموال المجمدة.
 

مباشرة صل خالل التو كما يجوز ألي من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان 
 .ذات الصلة لتنظر فيهالدى األمم المتحدة  العقوبات جنةل مع
 

باللجنة المنشأة عمال  لالتصال 

مجلس األمن رقم  بقرارات

ورقم  1221/1111

ورقم  1191/2111

والقرارات  2222/2112

 الالحقة

  )تنظيمي القاعدة وداعش( 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/exemptions/assetsfreeze 

 

بمركز التنسيق لقائمة  لالتصال

  1199/2111الجزاءات 

 (طالبان)

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/exemptions/assets-freeze 

 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/exemptions/assetsfreeze
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/exemptions/assets-freeze
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 :، حسب االقتضاء، المعلومات التاليةالطلبات ويجب أن تتضمن
 المستفيد )االسم والعنوان(؛ .7
 ،5522و 7141و 7144 اتالرقم المرجعي الدائم الخاص بالمستفيد في قائمة جزاءات القرار  .5
 المصرفية للمستفيد )اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب(؛المعلومات  .2
 :وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن إعفاء النفقات األساسية الذي سيدفعالغرض من المبلغ  .8

  النفقات األساسية، بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية، واإليجار أو الرهن
 ج الطبي، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم المنافع العامة؛العقاري، واألدوية والعال

  المبالغ المسددة نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد المصروفات المتكبدة فيما يتصل بتقديم
 الخدمات القانونية؛

  األتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة باألعمال الروتينية لحفظ أو تعهد األموال المجمدة أو
 المالية أو الموارد االقتصادية األخرى؛األصول 

 مبلغ القسط؛ .2
 عدد األقساط؛ .2
 تاريخ بدء السداد؛ .1
 التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛ .4
 الفوائد؛ .1
 األموال المحددة التي يوقف تجميدها؛ .71
 .معلومات أخرى .77

 اللبنانية  األسماء المدرجة على الالئحة الوطنية
لحصول ل هيئة التحقيق الخاصةتقديم طلب خطي الى اللبنانية يجوز ألي من المدرجين على الالئحة الوطنية 

وافقة " منح هذه المهيئة التحقيق الخاصةة او بجزء منها. يمكن لــ "على الموافقة بالتصرف باالموال المجمد
كمة راض التالية وافادة النائب العام لدى محبموجب الشروط التي تراها مناسبة لمنع تمويل االرهاب وفقاا لالغ

 التمييز بذلك:
 .تسديد النفقات الضرورية او االساسية للشخص الطبيعي او لفرد من عائلته 
 .دفع الرسوم المهنية المعقولة وسداد النفقات المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية 
 صالح مصرف  او مؤسسة مالية دفع االتعاب او مستحقات القروض او رسوم الخدمة المستحقة ل

 مقابل إدارة األموال المجمدة.
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بول الطلب يجوز حال قبإبالغ مقدم الطلب بقرارها لجهة قبول طلبه أو رفضه. وفي  هيئة التحقيق الخاصةقوم ت
يقضي بالرجوع عن قرارها في حال ظهور وقائع تشير إلى ان رفع  اأن تتخذ قرار  "هيئة التحقيق الخاصة لــ "

 .التجميد عن األموال قد يستخدم لتمويل اإلرهاب

 

  إسمهلشطب شخص أو كيان اتخاذها لاإلجراءات التي يمكن   (1
 

 األسماء المدرجة على اللوائح الصادرة عن مجلس االمن
  

يجوز ألي من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المدرجة أسماؤهم على اللوائح 
الصادرة وفقاا لقرارات مجلس األمن، التقدم لجانب وزارة الخارجية والمغتربين بطلب شطب إسمه عن هذه اللوائح، 

 مع المستندات المؤيدة للطلب. 
 

باشرة بمكتب م التواصلخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان كما يجوز ألي من األش
أو ( 5172) 5522و( 5177) 7141و( 7111) 7521 لقرارات مجلس األمن رقمبالنسبة أمين المظالم 

، بما في ذلك في حال تدابير الجزاءات قد ط بقت عليهم (5177) 7144رقم  بالنسبة للقرار مركز التنسيقب
  ءات.قائمة الجزا علىنتيجة زيف أو خطأ في تحديد هويتهم أو نتيجة الخلط بينهم وبين أفراد مدرجين 

 
 

لالتصال بمكتب أمين 

المظالم لقرارات مجلس 

 1221/1111األمن رقم 

ورقم  1191/2111ورقم 

والقرارات  2222/2112

 الالحقة

 القاعدة وداعش( ينظيم)ت

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

  

  

بمركز التنسيق  لالتصال

لقائمة الجزاءات 

1199/2111 

 )طالبان(

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

requests 

 
 
 
 
 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests
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 ينبغي أن تتضمن طلبات رفع األسماء من القائمة المعلومات التالية:
يفي أو لم يعد يفي بمعايير اإلدراج في القائمة )عن طريق االعتراض توضيح للسبب في أن اإلدراج ال  .7

 على أسباب اإلدراج كما وردت في قيد القائمة الخاص بذلك الفرد أو الكيان(؛
المهنة و/أو األنشطة الحالية للشخص المدرج، وأي معلومات أخرى ذات صلة، من قبيل المعلومات  .5

 المتعلقة باألصول؛
يمكن اإلشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع توضيح عالقتها بالموضوع،  .2

 حسب مقتضى الحال. 
 

 ، ينبغي إدراج المعلومات التالية:يوبالنسبة للفرد المتوف
 شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة كلما تيسر ذلك؛ .7
تركة المتوفى أو أي شريك له في ممتلكاته مدرجاا أو غير مدرج ما إذا كان أي مستفيد قانوني من  .5

 على قوائم الجزاءات.
 

 اللبنانية األسماء المدرجة على الالئحة الوطنية
 

 ،من المدرجين على الالئحة الوطنية اللبنانية التقدم بطلب شطب اسمه عن الالئحة الوطنية اللبنانيةألي  يجوز
 النائب العام لدى محكمة التمييز، مع المستندات المؤيدة للطلب.  ةبواسط

 

ضمن حدود  والمعنوييناإلجراءات المطلوبة من كافة األشخاص الطبيعيين   (9

 الدولة اللبنانية  
 

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

 7144و ( 7111) 7521أو اللوائح المرتبطة بقرار مجلس األمن اللبنانية المدرجين على الالئحة الوطنية
هم عليو مالحقة القانونية، والقرارات الالحقة وذلك تحت طائلة ال( 5172) 5522و( 5177) 7141و( 5177)

 . تجميدها فوراا إن وجدت، تحت طائلة المالحقة القانونية
 


