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 )٢٠٠٦ (١٧٣٠القرار   
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول١٩ة يف ، املعقود٥٥٩٩اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 إن جملس األمن، 
 ،)S/PRST/2006/28 (٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢ إىل بيان رئيسه املؤرخ إذ يشري 
 ،اصون السالم واألمن الدوليني واستعادم أن اجلزاءات وسيلة هامة يف وإذ يؤكد 
ــذ      وإذ يؤكــد كــذلك   ــدول األعــضاء بالتنفي ــع ال ــى عــاتق مجي ــة عل ـــزامات الواقع  االلت

 جملس األمن،يعتمدها الكامل للتدابري اإللزامية اليت 
دعم أهــداف واضــحة لــاجلــزاءات بعنايــة كفالــة توجيــه علــى  يف تــصميمهوإذ يــستمر  

 ملة،قق التوازن بني الفعالية واآلثار السيئة احملتوتنفيذها بطرق حت
أمساء األفـراد والكيانـات يف      إلدراج   عادلة وواضحة    إجراءاتبكفالة وضع   يلتزم  وإذ   

  وكذلك ملنح اإلعفاءات ألسباب إنسانية،قوائم اجلزاءات ورفعها منها،
املرفقـة ـذا    الـواردة يف الوثيقـة      رفع األمساء من القائمة     ب اإلجراء املتعلق  يعتمد - ١ 
األجهـزة الفرعيـة لـس    فـرع  (األمانـة العامـة   عـام أن ينـشئ داخـل     األمني ال   إىل يطلبالقرار و 
 مركـز تنـسيق لتلقـي الطلبـات املتعلقـة برفـع األمسـاء مـن القائمـة وألداء املهـام املبينـة يف                      )األمن

 املرفق امللحق؛
 جلان اجلزاءات اليت أنشأها جملس األمن، مبا فيها تلك املنشأة عمـــــال            إىليوعز   - ٢ 
ـــرارات بالقــــ ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ و) ٢٠٠٥ (١٥٩١و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ـــ

 ١١٣٢ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧و   ) ٢٠٠٣ (١٥١٨و   ) ٢٠٠٥ (١٥٢١و   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣و   
 بتنقيح مبادئها التوجيهية بناء على ذلك؛) ١٩٩٢ (٧٥١و ) ١٩٩٤ (٩١٨ و) ١٩٩٧(

 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر - ٣ 
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 ع األمساء من القائمةاإلجراء املتعلق برف  
فـرع األجهـزة    (يطلب جملس األمـن إىل األمـني العـام أن ينـشئ، داخـل األمانـة العامـة                    

وميكـن  . ، مركز تنسيق لتلقي الطلبـات املتعلقـة برفـع األمسـاء مـن القائمـة               )الفرعية لس األمن  
عـن طريـق   لرفع أمسائهم من القائمـة أن يفعلـوا ذلـك إمـا       طلب  لألشخاص الذين يودون تقدمي     

هــا أو الــيت حيملــون فيعــن طريــق الدولــة الــيت يقيمــون وإمــا  أدنــاه ةمركــز التنــسيق املبينــعمليــة 
 .)١(جنسيتها

 
 :املهام التاليةبوسيقوم مركز التنسيق، 

أو /وأو اجلماعــات /وفــراد األ(تلقــي طلبــات رفــع األمســاء مــن القائمــة مــن أصــحاا    - ١
 ؛)ائم جلنة اجلزاءاتواؤها يف قأمساليت ترد كيانات الأو /ؤسسات وامل
 التحقق مما إذا كان الطلب جديدا أو متكررا؛ - ٢
 إعادة الطلب إىل صاحبه إذا كان طلبا متكررا وإذا مل يتضمن أي معلومات إضافية؛ - ٣
ــاحب   - ٤ ــار صـ ــب إخطـ ــه  الطلـ ــتالم طلبـ ــع ل  باسـ ــام املتبـ ــاإلجراء العـ ــه بـ ــز وإبالغـ  تجهيـ

 .ذلك الطلب
إىل احلكومة أو احلكومات صاحبة االقتراح وإىل حكومـة أو حكومـات            إحالة الطلب    - ٥

أن تتـشاور  احلكومـات  ويهـاب بتلـك   . لتعليق عليـه رمبا لالعلم أو لغرض بلد اإلقامة واجلنسية،   
وهلــذه . مــع احلكومــة أو احلكومــات صــاحبة االقتــراح قبــل التوصــية برفــع األمســاء مــن القائمــة 

كـز التنـسيق الـذي يـسهل هلـا االتـصال بالدولـة أو الدولـة صـاحبة                   الغاية، جيوز هلا االتـصال مبر     
 .االقتراح، إن وافقت تلك الدولة أو الدول على ذلك

بعد هذه املشاورات، إن أوصـت أي مـن تلـك احلكومـات برفـع األمسـاء مـن                    )أ( - ٦
 مباشــرة إىل إمــا توصــيتها إمــا عــن طريــق مركــز التنــسيق وترســلالقائمــة، فــإن تلــك احلكومــة 

يــدرِج وعندئــذ . رئــيس جلنــة اجلــزاءات، مــشفوعة بتوضــيحات تلــك احلكومــة يف هــذا الــشأن 
 .الرئيس طلب رفع االسم يف جدول أعمال اللجنة

إذا اعترضــت أي حكومــة مــن احلكومــات الــيت جــرى التــشاور معهــا بــشأن    )ب( 
فـإن مركـز التنـسيق       أعـاله علـى ذلـك الطلـب،          ٥الفقرة  مبوجب  طلب رفع االسم من القائمة      

__________ 
املقيمون فيها بتوجيه طلبات رفع أمسائهم مـن القائمـة          ن للدولة أن تقرر، كقاعدة، أن يقوم مواطنوها أو          ميك )١( 

وتقـرر الدولـة ذلـك بواسـطة إعـالن يوجـه إىل رئـيس اللجنـة وينـشر علـى موقـع            . مباشرة إىل مركز التنـسيق    
 .اللجنة على اإلنترنت
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عضو مـن اللجنـة، حبوزتـه       ويهاب بأي   . يبلغ اللجنة بذلك ويقدم نسخا من الطلب إىل اللجنة        
 احلكومات الـيت استعرضـت طلـب رفـع     أن يطلعمعلومات تؤيد طلب رفع االسم من القائمة،       

 . أعاله على تلك املعلومات٥الفقرة مبوجب االسم من القائمة 
، إذا مل تـدل أي حكومـة مـن احلكومـات        ) أشـهر  ٣(قولـة   بعد مـرور فتـرة مع      )ج( 

ــيت استعرضــت طلــب رف   ـــال ـــع االسـ ـــم مـ ـــن القائمـ ــرة مبوجــب ة ـ ــق،   ٥الفق ــأي تعلي  أعــاله ب
توضح للجنة أا تعمل على جتهيـز طلـب رفـع االسـم مـن القائمـة وطالبـت بفتـرة زمنيـة                     مل أو

للجنــة بــذلك ويقــدم هلــم نــسخا مــن  حمــددة إضــافية، فــإن مركــز التنــسيق يبلــغ مجيــع أعــضاء ا 
وجيــوز ألي عــضو يف اللجنــة، بعــد التــشاور مــع احلكومــة أو احلكومــات صــاحبة        . الطلــب

االقتراح، أن يوصي برفع اسم من القائمة عن طريق إرسال الطلب إىل رئيس جلنـة اجلـزاءات،                 
برفـع  يكفي أن يوصي عضو واحد فقط مـن أعـضاء اللجنـة             . (مشفوعاً بتوضيح يف هذا الشأن    

وإذا انقـضى شـهر   .) دول أعمـال اللجنـة   ــي ج ــة ف ــذه املسأل ــة لكي تدرج ه   ــاالسم من القائم  
 مرفوضـا ويبلـغ رئـيس    الطلـب واحد ومل يوص أي عضو من أعضاء اللجنة برفع االسم، يعتـرب            

 .اللجنة مركز التنسيق بذلك
ــدول      - ٧ ــا مــن ال ــيت يتلقاه ــع البالغــات ال ــسيق مجي ــل مركــز التن ــة  حيي   األعــضاء إىل اللجن

 .العلملغرض 
 :إبالغ صاحب الطلب مبا يلي - ٨

 بقبول طلب رفع امسه من القائمة؛قرار جلنة اجلزاءات القاضي  )أ( 
 مـن القائمـة داخـل اللجنـة قـد انتـهت             االسمأو أن عملية النظر يف طلب رفع         )ب( 

 .يف قائمة اللجنةمدرجا  سيظل امسه وأن صاحب الطلب
 


