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ينة املظـامل إىل رئـيس    موجهة من أم ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين  ٢١رسالة مؤرخة       
  جملس األمن

  
مـن  ) ج (١٥يشرفين أن أقدم طيه التقريـر األول ملكتـب أمـني املظـامل، عمـالً بـالفقرة                    

اليت تشري إىل أن أمـني املظـامل سـيقدم تقـارير           ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤املرفق الثاين لقرار جملس األمن      
ويـصف هـذا التقريـر أنـشطة مكتـب أمـني            . نصف سنوية عن أنشطته إىل جملس األمـن       موجزة  

ىل  إ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ١٤املظامل خالل األشهر الستة األوىل من عمله، يف الفترة املمتـدة مـن        
  .٢٠١١يناير /  كانون الثاين١٥

ــة    لــى هــذه الرســالة ومرفقهــا وإصــدارمها   عأعــضاء جملــس األمــن  طــالع إوأرجــو ممتن
  .وثيقة من وثائق جملس األمنعتبارمها با
  

  بروستكيمربيل  ) توقيع(
  أمينة املظامل
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  املرفق
  )٢٠٠٩ (١٩٠٤  جملس األمنعمالً بقراراملقدم تقرير أمينة املظامل     

    
  معلومات أساسية  - أوال  

 شــهراً عمــالً بقــرار جملــس األمــن  ١٨أنــشئ مكتــب أمــني املظــامل لفتــرة أوليــة مــدهتا     - ١
، لالضـطالع مبهـام منـها       ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧، الذي اختذ يف     )٢٠٠٩ (١٩٠٤

ــالقرار      ــشأة عمــال ب ــن املن ــة جملــس األم ــساعدة جلن ــدة   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧م ــشأن تنظــيم القاع ب
املعروفة أيـضاً بلجنـة اجلـزاءات املفروضـة      (وحركة الطالبان وما يرتبط هبما من أفراد وكيانات         

. مـن القائمـة   أمساء  لدى النظر يف الطلبات املقدمة لشطب       ) بانعلى تنظيم القاعدة وحركة طال    
  ).٢٠٠٩ (١٩٠٤والية مكتب أمني املظامل يف املرفق الثاين من القرار عرض تفصيلي لرد يو
ــام ال   - ٢ ــيَّن األمــني الع ــة للمظــامل يف   قاضــيوع ــران٣ة كيمــربيل بروســت أمين ــه / حزي يوني

  .٢٠١٠يوليه / متوز١٤ يف وباشرت أمينة املظامل مهامها رمسياً .٢٠١٠
  

   تطور مكتب أمني املظامل-موجز لألنشطة   -ثانياً   
  حملة عامة    

لوالية اليت صدر هبا تكليف مـن جملـس األمـن، جيـب أن يـستند                توخيا للفعالية يف تنفيذ ا      - ٣
 وأمههـا اسـتقالليته وتيـسري الوصـول     ،إىل بعـض املبـادئ األساسـية   ) املكتـب (مكتب أمني املظـامل     

  . املبادئتلكولية على تطوير املكتب وفقاً لاألرحلة املأمينة املظامل يف أعمال  توقد تركز .هإلي
  

  ثحباإلجراءات وال    
مـع بعـض التفـصيل العمليـة        ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤يعرض املرفق الثاين لقرار جملـس األمـن           - ٤

ة ئمـة ومعاجلـ    القا مـن أمسـاء   املظامل للنظر يف الطلبات املقدمـة لـشطب         يتعني أن يتبعها أمني     اليت  
ــة تكــوين فهــم واضــح هلــذه العمليــة لــدى مقــدمي الطلبــات احملــتملني     .تلــك الطلبــات ولكفال

وإدراكهــم للخطــوات الــيت يــتعني اختاذهــا وضــمان االتــساق يف التنفيــذ، وضــعت املمارســات   
 وشـكل العمـل   .، ونـشرت املعلومـات بـشأهنا     الالزمة ملواصلة تفعيـل هـذه العمليـة        واإلجراءات

وعلــى  .وضــع هــذه اإلجــراءات صــلب األنــشطة األوليــة الــيت اضــطلعت هبــا أمينــة املظــاملعلــى 
األمســاء ت الوثــائق الــيت تعــرض اإلجــراءات الالزمــة لتقــدمي طلبــات شــطب  ســبيل املثــال، أعــّد

نسخ من هذه الوثـائق     ترد  و .متناول اجلمهور يف   ووضعت   ،القائمة ووصف عملية تقدميها    من
  .التقريراألول هلذا التذييل يف 
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وُخــصِّص كــذلك الوقــت الــالزم الســتعراض الــسوابق القــضائية واملقــاالت والتقــارير     - ٥
 إجـراءات املكتـب وسياسـته    مت وضـع  ذات الصلة وحتليلها، ومع أخذ هـذه املـواد يف احلـسبان،        

زيـادة عناصـر اإلنـصاف واإلجـراءات القانونيـة الواجبـة إىل احلـد األقـصى                 مبا يـؤدي إىل     العامة  
ــصدد   ومعاجلــ ــها يف ذلــك ال ــيت أعــرب عن ــشواغل ال ــد ويف مــسعى لت. ة ال ــة  حدي ــايري الدولي املع
، اجتمعــت أمينــة املتــوافرة يف هــذا اجملــالواالســتفادة مــن اخلــربات دق الــصلة علــى حنــو أ ذات

املظامل أيضاً بالقضاة يف احملاكم الوطنية واإلقليمية والدولية، الـذين هلـم بـاع طويـل يف جمـاالت                   
 اجلزاءات املتعلقة مبكافحـة اإلرهـاب، والـنظم احملليـة لـإلدراج يف القائمـة، والتعامـل                  منها تنفيذ 

وناقشت أيضاً مسائل قانونية عامة ذات صلة مع املستشارين القـانونيني            .مع املعلومات السرية  
يف مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية ومع خرباء يف دوائر منها املديرية التنفيذيـة ملكافحـة                

واجتمعـت أمينـة املظـامل     .اإلرهاب ومكتب أمني املظامل وخـدمات الوسـاطة يف األمـم املتحـدة      
ــات األساســية يف ســياق         ــسان واحلري ــة حقــوق اإلن ــز ومحاي ــاملقرر اخلــاص املعــين بتعزي ــضاً ب أي

ــاب  ــاينني ، مكافحــة اإلره ــارتن ش ــام     ، م ــصلة بنظ ــة ذات ال ــسائل اهلام ــشأن امل ــادل اآلراء ب لتب
  .وضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ودور أمني املظاملاجلزاءات املفر

  
   مع جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وفريق الرصدالتفاعل    

مثلت أمينة املظامل أمـام جلنـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان                       - ٦
ديـسمرب  /، ويف كـانون األول   بنفسها أعضاء اللجنة عريف  لت ٢٠١٠يوليه  /يف متوز : مرتني) اللجنة(

 للمشاركة يف مناقشة عامة عن آخر املستجدات وتقدمي معلومـات مـستكملة عـن التقـدم                 ٢٠١٠
وفضالً عن ذلك، عقـدت أمينـة املظـامل، علـى النحـو املفـصل أدنـاه، اجتماعـات                .احملرز يف عملها  

 أمينة املظامل، على النحـو املـبني يف املرفـق الثـاين،             وقدمت. أعضاء اللجنة منفردين  بعض  ثنائية مع   
  .جنة يف ما يتعلق مبختلف احلاالتمعلومات مستكملة يف عدد من التقارير اخلطية إىل الل

واجتمعت أمينة املظامل أيـضاً مبنـسق وأعـضاء فريـق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات                     - ٧
 ١٩٠٤قـرار  الوُمدِّدت واليتـه مبوجـب   ) ٢٠٠٤ (١٥٢٦عمالً بقرار جملس األمن الذي أنشئ   

فريـق  (تنظـيم القاعـدة وحركـة طالبـان ومـا يـرتبط هبمـا مـن أفـراد وكيانـات                     ب املتعلق )٢٠٠٩(
وعلــى املــستوى التنفيــذي، هنـاك اتــصال مــستمر مــع خمتلـف اخلــرباء يف فريــق الرصــد   ). الرصـد 

ة املظـامل باملعلومـات     ويواصل فريق الرصد تزويد أمين    . قتضيه بعض احلاالت اخلاصة   تحسب ما   
  ).٢٠٠٩ (١٩٠٤ من املرفق الثاين للقرار ٣ذات الصلة يف احلاالت الفردية وفقاً للفقرة 
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   أمينة املظاملأنشطة التوعية والتعريف مبكتب    
ــتعني التعريــف بوجــوده ودوره،        - ٨ ــب، ي ــسري الوصــول إىل املكت ــة حنــو تي يف خطــوة هام
 لكولـذ . من القائمـة  األمساء  ت املعنية مبتابعة مسألة شطب      ألفراد والكيانا يف أوساط ا  سيما   وال

  .ىل التعريف بوالية املكتب وعملهالسبب، اضطلعت أمينة املظامل بعدد من األنشطة الرامية إ
ــا، عقـــدت   و  - ٩ إحاطـــة عامـــة للـــصحفيني  جلـــسة حـــني تـــسلمت أمينـــة املظـــامل مهامهـ
صــحفية، بنــاًء علــى الطلــب، بالت  ومنــذ ذلــك احلــني أجــرت مقــا ٢٠١٠يوليــه /متــوز ١٥ يف
  .وكندا وأوروبااألمريكية خمتلف وسائط اإلعالم يف الواليات املتحدة  مع
مكتبـها يف اجتماعـات حكوميـة       الـذي يـضطلع بـه       عمـل   الأمينـة املظـامل عـن       تكلمت  و  - ١٠

االجتمــاع الــسنوي غــري الرمســي للمستــشارين القــانونيني لــوزارات خارجيــة   مــن بينــها دوليــة 
، وحلقـــة دراســـية ٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٥ضاء يف األمـــم املتحـــدة يف الـــدول األعـــ

مشتركة بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة نظمتها بلجيكا بالتعاون مع األمانة العامـة جمللـس            
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠ و ٢٩ل يــومي  واملفوضــية األوروبيــة، يف بروكــساالحتــاد األورويب

وإحاطـة مفتوحـة   علي للجزاءات املفروضـة مـن جانـب األمـم املتحـدة،          عن التنفيذ الف  ،  ٢٠١٠
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥ء يف نيويورك يف للدول األعضا

 الـسنوي   املـؤمتر مـن بينـها     وقدمت أمينة املظامل أيضاً عروضاً يف اجتماعات عامة خمتلفـة             -  ١١
قــة دراســية عــن جــزاءات األمــم  ، وحل٢٠١٠أكتــوبر / يف تــشرين األولةلرابطــة احملــامني الدوليــ

املتحدة شاركت يف استضافتها الرابطة الكندية للحريـات املدنيـة، ومركـز دافيـد آسـرب للحقـوق                  
  .٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاين) جامعة تورونتو(الدستورية والربنامج الدويل حلقوق اإلنسان 

ة تقـدمي طلبـات شـطب    وزود فريق الرصد باملواد اليت تـصف دور أمـني املظـامل وعمليـ              - ١٢
  .البعثات امليدانيةيف إطار ، حسب االقتضاء، ليقوم بتوزيعها من القائمةاألمساء 

  
االتــصال بالــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وهيئــات األمــم املتحــدة واملنظمــات             

  احلكومية  غري
م الـذي تـضطلع      إىل تعاون الدول مـع أمـني املظـامل، والـدور اهلـا             املاسةاعترافاً باحلاجة     - ١٣

بــه الــدول يف نــشر املعلومــات عــن املكتــب، باشــرت أمينــة املظــامل مبــشاورات ثنائيــة ومتعــددة   
ومشل ذلك عقد اجتماعات مـع مجيـع أعـضاء جلنـة             .من الدول األعضاء   ٤٠األطراف مع حنو    

ــان، بتـــشكيلها لعـــام        ــدة وحركـــة الطالبـ ــى تنظـــيم القاعـ ــة علـ ــزاءات املفروضـ  ٢٠١٠ ياجلـ



S/2011/29  
 

11-21500 5 
 

لفريــــق غــــري الرمســــي املعــــين بالــــدول املتماثلــــة الــــتفكري بــــشأن اجلــــزاءات    وا،)١(٢٠١١ و
 أو خاصــة هلــا صــلة كــبرية وخمتلــف الــدول املهتمــة بــاألمر أو الــيت  .)٢(األهــداف احملــددة ذات

  .مبمثلي االحتاد األورويبأيضا اجتمعت و .املكتببأعمال 
عـين باملخـدرات واجلرميـة      اتصلت أمينة املظامل مبمثلـي مكتـب األمـم املتحـدة امل           كذلك    - ١٤

وقدمت إحاطة عامة عن عملها إىل املديرية التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـاب هبـدف تـشجيع                 
واجتمعـت أيـضاً باملمثـل اخلـاص     . البعثات اليت تقوم هبا هاتـان اهليئتـان     يف إطار   نشر املعلومات   

ساعدة إىل أفغانستان لتعـريفهم     لألمني العام يف أفغانستان وبأعضاء بعثة األمم املتحدة لتقدمي امل         
  .بعمل املكتب

وتـرى أمينـة املظــامل أيـضاً أن العالقـات مــع اجملتمـع املـدين واملنظمــات غـري احلكوميــة،          - ١٥
 تـوفر آراء  مهمـة   هـي عالقـات     سيما تلك اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنـسان واجلـزاءات،             وال
ــ  .ت املتعلقــة بعمــل أمــني املظــامل املعلومــاتوســع نطــاق نــشر  اءة بــشأن ســري عمــل املكتــب و بّن

الغاية، اجتمعت أمينة املظامل باألكادمييني وممثلي املنظمات غـري احلكوميـة إلقامـة            وحتقيقا لتلك   
  .)٣(عالقات عمل وتبادل اآلراء واملعلومات

  
  املوقع الشبكي    

ــامل   ئأنــــــــــــش  - ١٦ ــستقل ملكتــــــــــــب أمــــــــــــني املظــــــــــ ــبكي مــــــــــ ــع شــــــــــ   موقــــــــــ
http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/ .         ويقدم هذا املوقع معلومات أساسية عـن عمليـات

 مـن القائمـة    أمسـاء  وصـف إلجـراء التعامـل مـع الطلبـات املقدمـة لـشطب           يف ذلـك  املكتب، مبـا    
ويعمل هـذا املوقـع الـشبكي        .وتوجيهات عامة بشأن مضمون الطلبات املقدمة إىل أمني املظامل        

تـضمن وصـالت هامـة إىل مواقـع         ، وإن   مكتـب كموقع قائم بذاتـه اعترافـاً بالطبيعـة املـستقلة لل          
  .أخرى منها جملس األمن وجلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان

  

__________ 
 ، والـصني  ،يقيـا  وجنـوب أفر   ، وتركيـا  ، والبوسـنة واهلرسـك    ، والربتغـال  ، والربازيـل  ،وأملانيـا ،  االحتاد الروسي    )١(  

ــابون ــسا،وغ ــا، وكوســتاريكا، وفرن ــان، وكولومبي ــا العظمــى   ، واملكــسيك، ولبن  واململكــة املتحــدة لربيطاني
  . واليابان،املتحدة والواليات ، واهلند، ونيجرييا، والنمسا،وأيرلندا الشمالية

 ، وليختنـشتاين  ،ا وكوسـتاريك  ، وفنلنـدا  ، وسويـسرا  ، والسويد ، والدامنرك ، وبلجيكا ،أملانيا يتألف الفريق من      )٢(  
  . وهولندا،)٢٠١١يناير /اعتباراً من كانون الثاين( والنمسا ،والنرويج

كاثوليكيـة للمعونـة الغوثيـة واإلمنائيـة،        ومشلت هذه األوساط األكادميية واملنظمات غـري احلكوميـة املنظمـة ال              )٣(  
واملعهد اهلولندي للعالقـات الدوليـة، ومنتـدى الـسياسة العـاملي، واملبـادرة الدوليـة للـسالم، ومعهـد واتـسون                       

  .)جامعة براون(للدراسات الدولية 
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  من القائمةاألمساء  حاالت شطب -موجز األنشطة   -ثالثاً   
  حملة عامة    

امل  املظـ ة، ركـزت األنـشطة الرئيـسية ألمينـ    )٢٠٠٩ (١٩٠٤عمالً بقرار جملس األمـن     - ١٧
  .من القائمةأمساء لشطب اليت يقدمها أفراد أو كيانات طلبات العلى 
وال يقــدم أمــني  .تــدرس مجيــع احلــاالت املقدمــة إىل أمــني املظــامل وتــستعرض بــسرية و  - ١٨

 مـا مل خيتـر مقـدم الطلـب أن يكـشف علنـاً               اتطلبال يمقدممن  هوية أي    املظامل معلومات عن  
وإذا كـشف مقـدم طلـب عـن طلبـه       .مـن القائمـة  اء أحـد األمسـ  عن وجود طلب مقدم لشطب   

علناً، يكتفي أمني املظامل بتأكيد وجود هذا الطلب ويقدم معلومات عامة بشأن الوضع احلـايل               
  .أن يعلق علناً على تفاصيل أي حالة مل يبت فيها بعد ولكن ليس ألمني املظامل .للحالة
لب علناً عـن الطلـب الـذي قدمـه          مل يكشف أي مقدم ط      املظامل، ةوعلى حد علم أمين     - ١٩
  .تعلق باحلاالت الفرديةتولذلك، ال ترد يف هذا التقرير سوى معلومات عامة . إليها

  
  التحقيق يف احلاالت/من القائمةاألمساء االت شطب ح    

، قـدمت إىل أمينـة املظـامل سـبعة طلبـات للـشطب              ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٥حىت    - ٢٠
ن هذه الطلبات وهي حالياً يف مراحل خمتلفـة مـن العمليـة املنـصوص         وقبلت ستة م   .من القائمة 

ويـرد وصـف للوضـع احلـايل       ).٢٠٠٩ (١٩٠٤  جملـس األمـن    عليها يف املرفـق الثـاين مـن قـرار         
وجتري حالياً مناقشة حالة سابعة مع مقـدم الطلـب          .  الثاين هلذا التقرير   التذييلهلذه احلاالت يف    

  .فرباير/ة يف شباطومن املتوقع أن توزع على اللجن
ومن أصل احلاالت الست املقبولـة، هنـاك مخـس حـاالت رفعهـا أفـراد وحالـة واحـدة                      - ٢١

ويف ثالث مـن أصـل احلـاالت الـست، يقـدم مستـشار قـانوين املـساعدة                   .أحد الكيانات رفعها  
 موتـــشمل هــذه احلــاالت الـــست مجيعهــا أفــراداً وكيانـــات مدرجــة أمســـاؤه      .ملقــدم الطلــب  

وأجرت أمينة املظامل كذلك حواراً يتعلق حبـاالت أخـرى    .رتباطها بتنظيم القاعدة القائمة ال  يف
 الــيت وأجابــت عــن األســئلة يف هنايــة املطــاف عــن تقــدمي طلبــات شــطب مــن القائمــة قــد تــسفر

  .وجهت إليها يف هذا الصدد
  

  أساليب العمل ومعايريه    
ــرار     - ٢٢ ــه جملــس األمــن يف ق ــا أعــرب عن ــاً مل ــة  مــن عــزم علــى ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤ هوفق كفال

اإلنصاف والوضوح يف نظام اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعـدة وحركـة الطالبـان، ركـزت                
  .أمينة املظامل على وضع أساليب العمل واملعايري اليت ستساعد اللجنة يف حتقيق هذا اهلدف
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يـف  هـو القيـام، إىل أقـصى حـد ممكـن، بتنفيـذ التكل       والغرض من ذلك، بصفة خاصة،        - ٢٣
لتلـك الغايـة،    حتقيقـا   و. اإلجراءات القانونيـة املنـصفة والواجبـة ملقـدمي الطلبـات          الصادر بتوفري   

 مجـع املعلومـات      مـن مراحـل اإلجـراءات املتبعـة، ومهـا مرحلتـا            تستخدم أمينـة املظـامل مـرحلتني      
حلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومـات ذات الـصلة بـشأن احلـاالت احملـددة،                 يف ا  ،واحلوار

من الدول واملصادر املعنية األخرى، وتقدمي تلك املعلومات إىل مقدم الطلب لكي يكون علـى               
 ملقـدم الطلـب الحقـاً علـى     تتـاح و .بيِّنة من االهتـام املوجـه إليـه، مـع التقيـد التـام بقيـود الـسرية              

أمينـة  التحـاور مـع     خـالل   مـن    اخلطيـة أو     املـذكرات فرصة الرد علـى ذلـك االهتـام، عـن طريـق             
الرد علـى هـذا االهتـام،       متضمنا  إىل اللجنة   يقدم التقرير   ،   ذلك وبعد. شفاهةأو  /وكتابة  امل  املظ

وعلـى هـذا النحـو، ميـنح مقـدم      . معروضاً بإسهاب عن طريق األسئلة اليت تطرحها أمينة املظامل        
  .الطلب الفرصة لتستمع إليه اللجنة

تبلــغ هــذه املرحلــة مل امها إحــد، ســوى حــالتني وحــىت تارخيــه، مل تبلــغ مرحلــة احلــوار   - ٢٤
أســلوب العمــل املــبني غــري أنــه جيــرى اتبــاع  . ينــاير/ يف األســبوع الثــاين مــن كــانون الثــاين  إال
علومـات واطلـع     أعاله، ويف احلالة األوىل، مجعت من الدول كميـة كـبرية مـن امل              ٢٣الفقرة   يف

  .مقدم الطلب عليها
ديد معيار للتحليل الذي يقوم به أمـني        ومثة مسألة أساسية ال تزال قيد البحث وهي حت          - ٢٥

املعلومـات الـيت مجعهـا    وجود معيار حمدد تقـّيم علـى أساسـه         فإنصاف العملية يستدعي    . املظامل
ويتواصل العمل لوضـع معيـار يعكـس      . لكفالة اتساق التحليل وموضوعيته   وذلك   ،أمني املظامل 

ت املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة  علــى النحــو املالئــم الطبيعــة اخلطــرية لقــرارات جلنــة اجلــزاءا  
 الوقـت نفـسه األثــر اهلـام هلـذه اجلـزاءات علــى      يف ، ويراعـى وحركـة الطالبـان وسـياقها اخلــاص   

  .نات املدرجة أمساؤهم يف القائمةاألفراد والكيا
وفيما مل تقدم تقارير شاملة بعـد إىل اللجنـة، تقـوم أمينـة املظـامل حاليـاً بإعـداد التقريـر                   - ٢٦

وسيــستند مــوجز . فربايــر/حلالــة األوىل، الــذي ســيقدم إىل اللجنــة يف هنايــة شــباطالــشامل عــن ا
املعلومات الوارد يف التقرير إىل املواد اليت مت احلصول عليهـا مـن الـدول ومقـدم الطلـب وفريـق                  

ــة املظــامل  . املــستقلةوالبحــوث الرصــد  ــصورة مــستقلة  ســتتوىل إال أن أمين ــيالت إعــداد ب التحل
  .احلجج الرئيسيةبيان موجز ب واملالحظات، وكذلك

  
  تعاون الدول    

 طلبـاً للحـصول علـى معلومـات إىل          ٢٥يف احلاالت الست اجلاري النظر فيها، أرسـل           - ٢٧
. ويف احلالة األوىل، وردت ردود من مجيع الدول اليت وجهـت إليهـا هـذه الطلبـات                .  دولة ١٧

منـه أو رداً علـى األسـئلة الـيت          وقدم بعض الدول مواد إضافية عرب رسـائل أخـرى، إمـا مببـادرة               
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صول للحـ الـيت أرسـلت     ومل تصل بعد ردود علـى بعـض طلبـات املتابعـة             . طرحتها أمينة املظامل  
  .على تفاصيل وتوضيحات إضافية

وتتواصل املناقـشات    .ويف احلالة الثانية، وردت ردود من مجيع الدول إال دولة واحدة            - ٢٨
عمــل جــار إلعــداد رد، مبــا يف ذلــك علــى األســئلة  مــع ممثلــي تلــك الدولــة ومــن الواضــح أن ال 

علـى طلـب مفـصل    كـذلك جيـرى العمـل علـى إعـداد رد       .املفـصلة الـيت طرحتـها أمينـة املظـامل     
  .للحصول على املزيد من املعلومات أرسلته أمينة املظامل إىل دولة أخرى

الــيت حــددت ددة ويف احلــاالت األربــع املتبقيــة، مل ختتــتم بعــد الفتــرات األوليــة أو املمــ   - ٢٩
  . املطلوبةال يزال يتعني احلصول على الردود، إذ جلمع املعلومات

  
  احلوار مع مقدم الطلب    

سبق العديد مـن هـذه احلـاالت إجـراء اتـصاالت غـري رمسيـة بـني أمينـة املظـامل ومقـدم                          - ٣٠
  .الطلب احملتمل أو املستشار القانوين بواسطة الرسائل والربيد اإللكتروين واهلاتف

مـن القائمـة إال يف احلالـة األوىل        األمسـاء    شـطب    اتمناقـشات بعـد تقـدمي طلبـ       جتر  ومل    - ٣١
ويف تلـك احلالـة، طلـب توضـيح         . فربايـر الفتـرة احملـددة إلجـراء احلـوار         /فيهـا يف شـباط    ستنتهي  

مــا ورد هــذا التوضــيح بعــد توزيــع الطلــب، وأرســلت قائمــة مفــصلة   كإلحــدى املــسائل أويل 
 الطلب عن طريق الربيد اإللكتروين يف بداية مرحلة احلـوار وأجريـت مقابلـة           باألسئلة إىل مقدم  

وهناك اتصال مستمر عرب الربيـد اإللكتـروين يف متابعـة لتلـك األسـئلة               . معه ومع حماميه  مباشرة  
  . اليت أجريت معهمقابلةللو

 ومل تبلــغ .قــدم الطلــب يف احلالــة الثانيــةاخلاصــة مبوجيــري حاليــاً إعــداد قائمــة األســئلة   - ٣٢
  .ار بعدحالة أخرى مرحلة احلو أي
  

  السريةاحملظور نشرها أو الوصول إىل املعلومات     
 احملظور نـشرها  من أبرز التحديات يف عمل أمني املظامل مسألة الوصول إىل املعلومات              - ٣٣

الغـة  فثمـة أمهيـة ب  ،   يف إدراج أي اسـم يف القائمـة        على هذه املـواد   نظرا إىل االعتماد     .أو السرية 
هنـاك  ويف الوقـت نفـسه،      . اإلجراءات القانونيـة الواجبـة    االطالع عليها من أجل إعمال      سألة  مل

ــتعني        ــواد ي ــيت متلــك هــذه امل ــدول ال ــسبة إىل ال ــة وسياســية معقــدة مطروحــة بالن مــسائل قانوني
ولـذلك،   .تبادل املعلومات مع أمني املظامل، ولو بصورة حمـصورة أو سـرية           كي ميكن   معاجلتها  

وألسـباب عمليـة، جيـري تنـاول هـذه      .  صـلة هبـذه املـسألة    األوثـق صل املناقشات مع الدول     تتوا
  .املسألة على مستويني
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 ، كــبرية بالنــسبة هلــاعامــل الوقــت أمهيــة الــيت يكــون لفــي مــا يتعلــق بالطلبــات األوليــةف  - ٣٤
 كل حالـة علـى      على أساس بصفة فردية،   تتناول أمينة املظامل املسألة مع الدولة أو الدول املعنية          

  . وقائع احلالةبناء علىتساؤالت التطرح إذ حدة، 
اً، مـن املـأمول أن يـشمل آليـة،     إال أنه يـتعني يف املـدى الطويـل إجيـاد حـل أوسـع نطاقـ               - ٣٥
احملظـور نـشرها أو الـسرية    علومـات  املقبيل اتفاق أو ضـمانات، ميكـن علـى أساسـها تبـادل         من
ويتواصـل العمـل علـى وضـع هـذه          . املعنيـة تعلـق باحلالـة     حسب ما يلـزم ومـا ي      أمني املظامل،    مع

  .الترتيبات كمسألة ذات أولوية
  

  األنشطة األخرى  -رابعاً   
  رسائل اإلخطار باإلدراج يف القائمة     

، حـني  )٢٠٠٩ (١٩٠٤  جملـس األمـن  مـن املرفـق الثـاين لقـرار    ) ب (١٥وفقاً للفقـرة      - ٣٦
بــذلك، يــتعني علــى أمــني املظــامل  لــدول املعنيــة يــضاف اســم فــرد أو كيــان إىل القائمــة وتبلــغ ا 

  .يرسل إخطاراً إىل ذلك الفرد أو ذلك الكيان مباشرة مىت كان عنوانه معروفاً أن
، ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١٥ إىل ٢٠١٠يوليــه / متــوز١٤ويف الفتــرة املمتــدة مــن   - ٣٧

قيـداً إىل القائمـة املوحـدة       وهي املدة الـيت تولـت فيهـا أمينـة املظـامل مهامهـا، أضـيف اثنـا عـشر                     
للجنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان تتعلق بأحـد عـشر فـرداً وكيـاٍن                 

  . كل من كان امسه مدرجا يف القائمةونظر يف مسألة إخطار .واحد
اء ، حــدد لــه عنــوان ميكــن االكتفــ ).QI.K.284.10(ويف حالــة حممــد اليــاس كــشمريي    - ٣٨
تأكيد بأن الدول املعنيـة أبلغـت       تلقي  ، بعد   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٨ه إخطار يف    ووجه إلي  به

ــة   ــه يف القائمـ ــإدراج امسـ ــوافر أي عنـــوان     . بـ ــة، مل يتـ ــشرة املتبقيـ ــدى عـ ــاالت اإلحـ  ،ويف احلـ
اإلخطــار  ات ليحمــل علــى االعتقــاد بــأنيتــضمن العنــوان املتــوافر مــا يكفــي مــن املعلومــ  مل أو

  .صل إىل املرسل إليهيسوف 
تـوفري إجـراء   هـو   هـذه الواليـة حتديـداً    مـن جملـس األمـن    من الثابت أن قـصد     وملا كان   - ٣٩

اختــذت خطـوات أخــرى لتوســيع نطـاق ذلــك اإلخطـار حبيــث يــشمل    مـستقل لإلخطــار، فقـد   
وخـضعت للمراجعـة األمسـاء     . املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة   أخرى مـن يانات كوآخرين   اأفراد

مـة بعـد إنـشاء املكتـب إمنـا قبـل أن تتـوىل شـاغلته مهامهـا،           اخلمسة عشر اليت أدرجـت يف القائ      
  .هؤالء األشخاصعلى الرغم من عدم وجود عنوان كاف إلرسال إخطار إىل أي من 
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وحرصاً على إنصاف العملية وتكافئها، وملواصلة اإلعـالن عـن وجـود املكتـب، تقـوم                  - ٤٠
أو الكيانــات املدرجــة أمســاؤهم    األفــرادســائر أمينــة املظــامل حاليــاً بإرســال اإلخطــارات إىل     

ــوافر عناوينــهم  يف  فــرداً ١١١حتديــد ، ومت وال تــزال تلــك اجلهــود مــستمرة  .القائمــة الــذين تت
  .وكياناً حىت اآلن سوف يتلقون إخطاراً

  
  ةنوعمسائل مت    

لجنــة اجلــزاءات ب املتعلقــةســتعالم اال خمتلــف طلبــات لــىأجابــت أمينــة املظــامل أيــضاً ع   - ٤١
 تنظيم القاعدة وحركة طالبان وقدمت مواد عامة رداً على هـذه الطلبـات، عنـد    املفروضة على 

  .تلتمس معلومات أو إيضاحاتومشل ذلك تقدمي املساعدة إىل الدول اليت  .االقتضاء
  

  األعمال املقبلة  -خامساً  
يف األشهر الست األخرية املتبقية مـن الواليـة احلاليـة، سـتظل دراسـة احلـاالت تـشكل                      - ٤٢
ومع أنه يتعذر تقدير حجم العمل على وجـه التأكيـد،            .شاط الذي يتصدر قائمة األولويات    الن

عـبء  يتـراوح   بناًء على ما استجد يف األشهر الـست األوىل مـن بـدء العمـل، أن                  ،فمن احملتمل 
  . طلبا١٥ًو  طلبات ١٠ما بني حبلول هناية الوالية األولية اجلاري النظر فيه العمل 
أعـاله، سـيكون وضـع الترتيبـات مـن أجـل احلـصول               ٣٣يف الفقـرة    ر  املذكوحسب  و  - ٤٣

  .السرية من املسائل ذات األولوية يف األشهر القادمةاحملظور نشرها أو على املعلومات 
وعيـــة، ال ســـيما بابتكـــار املزيـــد  وستواصـــل أمينـــة املظـــامل كـــذلك التركيـــز علـــى الت   - ٤٤
 املواقـع املعزولـة، الـذين ال ميكنـهم أن يـصلوا             األساليب للوصول إىل األفراد والكيانـات يف       من

  .بسهولة إىل مرافق االتصال والتكنولوجيا
وستواصل أمينة املظامل االتصال بالدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري          - ٤٥

وســيجري  .احلكوميــة وهيئــات األمــم املتحــدة وســتقدم إحاطــات دوريــة إىل الــدول األعــضاء 
  .جياد فرص من أجل توعية اجملتمع املدين واجلمهور عموماً عند االقتضاءالسعي أيضاً إل

    
  مالحظات واستنتاجات  -سادساً  

يف هذه املرحلـة املبكـرة، تعتـرب املالحظـات الـيت ميكـن اإلدالء هبـا بـشأن فعاليـة اإلجـراء                         -  ٤٦
ر بـصورة وافيـة    ويصح ذلك بشكل خاص نظراً إىل أنه مل ينظ         .والتحديات املطروحة قليلة للغاية   

إال أن  ).٢٠٠٩ (١٩٠٤  جملـس األمـن  يف أي طلب وفقـاً لإلجـراء املـبني يف املرفـق الثـاين لقـرار         
  .جتدر اإلشارة إليها يف هذه املرحلة ، ضمن فترة األشهر الستة األوىلحىتهناك مسائل بديهية 
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  تعاون الدول    
ت مفــصلة وحتلــيالت دقيقــة فعاليــة عمــل أمــني املظــامل وقدرتــه علــى تــوفري معلومــا إن   - ٤٧

وحـىت تارخيـه،    . علـى تعـاون الـدول     تتوقـف إىل حـد كـبري        ومالحظات وافيـة ملـساعدة اللجنـة        
لرد على الطلبـات والتزويـد      فيما يتعلق با  أبدت الدول اليت لديها عالقة باحلاالت األولية تعاوناً         

لـيت تنطـوي عليهـا      إىل أوجه التعقيد ا   يف ذلك الصدد     تشأنصعوبات  وترجع أي   . باملعلومات
واملسائل املتعلقـة بالوصـول     ألغراض التحليل السليم،    نوع املعلومات الالزمة    احلاالت املعنية، و  

ولعـل مـن املفيـد التـشديد والتـشجيع علـى       . عـدم التعـاون  ظور نشرها، ولـيس إىل  احملإىل املواد  
 ولـيس أعـضاء   -ع الـدول  استمرار التعـاون مـع مكتـب أمـني املظـامل، مـن جانـب مجيـ             ضرورة  
  .وحدهماللجنة 

  
  من القائمةاألمساء التكليف مبتابعة شطب     

مباشرة بـسري نظـام     تتصل  مشل بعض احلاالت اليت وجه إليها انتباه أمينة املظامل مسائل             - ٤٨
تجـاوز  توإن كانت، إذا أردنـا الدقـة،        اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان        

وطرح على وجه اخلصوص بعض احلاالت املتعلقة بأفراد شـطبت          . حملددة ألمني املظامل  لوالية ا ا
وذلــك اللجنــة أمســاءهم مــن القائمــة إمنــا مــا زالــوا يواجهــون قيــوداً ماليــة وقيــوداً علــى الــسفر،  

على أساس إدراج جلنة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان                  يبدو   ما يف
تتـشابه أمسـاؤهم    أفراد بأمسـاء    تتعلـق بـ   حتديـد حـاالت     أيـضا   ، جرى   كذلك. ائمةأمساءهم يف الق  

من الواضح أهنم ليـسوا األشـخاص املدرجـة أمسـاؤهم      واملدرجة يف القائمة املوحدة،     مع األمساء   
ومــع أنــه ميكــن معاجلــة هــذه املــسائل حمليــاً   . يتعرضــون للعراقيــل الــيت يفرضــها ذلــك ولكنــهم 

وسع الطبيعي لنطاق صـالحيات املكتـب يقـضي بـأن يـؤذن ألمـني املظـامل                 ثنائياً، يبدو أن الت    أو
إىل تدابري اجلـزاءات املفروضـة      خطأً  حتديداً برصد هذه احلاالت ومتابعتها لكفالة عدم االستناد         

  .تأييد فرض القيود على حقوق األفراد أو الكيانات يف على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان
  

  من القائمةألمساء ارسائل اإلخطار بشطب     
كلــف بإرســـال إخطـــار إىل األفـــراد  أعــاله، أمـــني املظـــامل م حــسب املناقـــشة الـــواردة    - ٤٩
الكيانات اليت أضافت جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبـان أمساءهـا               أو

األمسـاء  أحـد   شطب   ل  لطلب قُدم  االستجابةيف سياق   ووعالوة على ذلك،     .إىل القائمة املوحدة  
 مكلف علـى نفـس النحـو   أمني املظامل فإن  املظامل، ةيه اللجنة مبساعدة أمينفنظرت ومن القائمة  

حـاالت إدراج األمسـاء      أمـا احلالـة الوحيـدة مـن        .من القائمـة  امسه  إخطار مقدم الطلب بشطب     ب
علـق  تتفأي رسـالة إخطـار منفـصلة          ال يرسـل فيهـا أمـني املظـامل         يت منـها الـ    هايف القائمة أو شـطب    
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. يتدخل أمـني املظـامل يف ذلـك        من القائمة بدون أن   اسم  احلاالت اليت تقرر فيها اللجنة شطب       ب
كفالة تلقي األفـراد والكيانـات رسـائل إخطـار بقـرارات اللجنـة الـيت                أن املقصود هو    ونظراً إىل   

فـرد  اليبدو من املنطقي أن يكلف أمني املظـامل أيـضاً بإرسـال إخطـار منفـصل إىل                  فتؤثر عليهم،   
  .من القائمةاألمساء يف مجيع حاالت شطب املعين كيان الأو 
  

  أسباب شطب األمساء من القائمة    
األمســاء  لــشطب الوقائعيــة األســباب بتقــدمي احلاضــر الوقــتإن اللجنــة غــري مكلفــة يف   - ٥٠
 هــذه أن البــديهي مــنو .ال أم املظــامل أمينــة فيهــا تنظــر الــةحب األمــر تعلــق ســواء، القائمــة مــن

 املعلومـات ف .املظـامل  ةأمينـ  عمـل  مـن  األوىل املراحل يف حىت الفائدة غاية يف ستكون املعلومات
 تقيـيم لقـد تكـون هلـا أمهيـة بالنـسبة       القائمـة  مـن أحد األمسـاء    لشطب املوجبة باألسباب املتعلقة
 عــدادإل أيــضا األســباب هــذه علــى املظــامل أمــني يطلــع أن املفيــد مــنلعلــه و .أخــرى حــاالت
بـالنظر  و ذلـك،  علـى  وعـالوة  .التحلـيالت  اتـساق  وكفالة ةاللجن إىل بالنسبة مهمة اتمالحظ
 ميكـن  الـسلوك،  يف تغـيري  إحـداث  علـى  التـشجيع هو   اجلزاءات فرض عملية من الغرضإىل أن   
الـذي   احلـوار  سـياق  يف املظامل أمني يرشد أن القائمة من الشطب إىل أدت اليت وقائعال لوصف
 القائمــة يف أمســاؤهم املدرجــة والكيانــات ألفــرادل أمثلــة يقــدم وأن اتبــالطل مقــدمي مــعجيريــه 
 اللجنـة  هبـا  سـتأخذ  الـيت  األسـباب  ذكر يف ينظر أن املفيد من سيكون األسباب، وهلذه .عموما

 .القائمة من األمساء شطب على فيها وافقت اليت باحلاالت يتعلق ما يف
  

 القائمةأمساء يف  إدراجاليت اقترحت  الدول هوية عن الكشف عدم    

 طريـق  عـن  الفعالـة  الواجبـة  القانونيـة  اإلجـراءات اليت ميكن أن تعيق سـري        املعوقات من  - ٥١
 ملقـدم  الكـشف  دون حتـول  أن شـأهنا  مـن  الـيت  الـسرية  قيـود  فـرض  احتمـال  املظامل أمني مكتب
 ويف .ةالقائمــ يفاالســم  إدراجالــيت اقترحــت  الــدول هويــة احلالــة عــنب املعنيــة والــدول الطلــب
 ألمـني  ميكـن  الو الكتمـان  طـي  االقتـراح  صـاحبة  الـدول  أو ةالدولـ  هويـة  تظل ،احلاضر الوقت
 االقتـراح  صـاحبة  الـدول  أو الدولة موافقة طلب بعدإال   املعلومات هذه عن كشفي أن املظامل

 إىل الكتمــان طــي هءإبقــا وأ ذلــك عــن بالكــشف الــسماحيعــود األمــر يف و .عليهــا واحلــصول
 .الدولتقدير تلك 

 ضـده  موجهـة  هتمـة  علـى  الـرد  لدى اإلجحاف من كبري قدر طلبال قدممب لحقي وقد  - ٥٢
 بـشكل  ذلـك  ويـصح  .القائمـة  يف امسـه  إدراج اقترحت اليت الدول أو الدولة هوية معرفة بدون
 يتناوهلـا  أن الطلـب  مقـدم  يـود  نقطـة  الوقائعية، الناحية من ،يشكل قد ذلك أن إىل نظرا خاص
 تلــك عــن الكــشف يــستطيع النظــرا ألن أمــني املظــامل و .إليــه املوجــه االهتــام ىعلــ الــرد لــدى
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 عائقـا  يـشكل  ذلـك فـإن    ،إليـه  املوجـه  االهتام طبيعة بشأن الطلب مقدم مع والتداول املعلومات
 دولالـ  تبلـغ  أن أيـضا  الـضروري  مـن  يكـون  قدو .الواجبة القانونية إلجراءاتميكن أن يعرقل ا   

 احلـصول  يف املـساعدة  بغـرض  االقتـراح  صـاحبة  الـدول  أو الدولـة  هبويـة  ةباحلالـ  املعنيـة  خرىاأل
 ونطـاق  اإلجـراءات  بفعاليـة  تتـصل  الـيت  سـباب  األ وهلـذه  .باحلالـة املتـصلة    املعلومـات  مجيع على

 إىل الكـشف  مـن  املظـامل  أمـني  متكـني  يف ينظـر  أن بإحلـاح  يطلـب  الواجبة، القانونية اإلجراءات
 يقتـضيه  مـا  حـسب  االقتـراح،  صـاحبة  الـدول  أو الدولـة  هويـة   عن املعنية والدول الطلب مقدم
 .القائمة مناالسم  لشطب قدمامل لطلبل اخلاص السياق

  
 املوارد    

ويف .  مثانيـة عـشر شـهرا       مـدهتا  بواليـة يف البداية   مكتب أمني املظامل املنشأ حديثا      كلف    - ٥٣
بـاملوارد املالئمـة الـيت تتناسـب        ذلك التكليف، ينبغـي النظـر يف تزويـد هـذا املكتـب              جتديد   ةحال
ويــساعد أمينــة املظــامل حاليــا يف أداء مهامهــا بكفــاءة موظفــون   . مــسؤولياته وعــبء عملــه  مــع
ــة العامــة لألمــم املتحــدة   مــن يف ظــل قــدر املــستطاع ، وذلــك )إدارة الــشؤون الــسياسية(األمان

ولكنـها  مـة للغايـة،     قّيوهـذه املـساعدة     . مـوظفي األمانـة   علـى   طلـب   الاستقاللية مهامها وتنافس    
احلـاالت القائمـة   تـسترتف  و. فالنظر يف كل طلب يـستلزم الكـثري مـن الوقـت واملـوارد            . حمدودة

 فثمـة وفـضال عـن ذلـك،      . املوارد إىل احلد األقصى ومن املتوقع أن يظل عبء العمـل يف ازديـاد             
باملكتب وتعزيـز   للنهوض  بالنسبة  أمهية  هلا  مسؤوليات وأنشطة هامة أخرى مبينة يف هذا التقرير         

وتـرى أمينـة   . إنصاف عملية فرض اجلزاءات على تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان ووضـوحها             
واختـصاصي قـانوين   متفـرغ  مـساعد إداري  تعـيني  املظامل أن هناك حاجة ملحة يف هذه املرحلة ل       

 .أقدم للمساعدة يف البحوث والتحليالت القانونية اليت تعترب أساسية لعمل املكتب

 البـشرية،  املـوارد  جانـب  إىلفمـن الـضروري،      ،كـبرية  ليست السفر متطلبات أن ومع  - ٥٤
 نفيذيـة الت لألنـشطة  ،ذلك من واألهم ،التوعيةالسفر ألغراض    ألنشطة كافية أموال ختصصأن  
 باحلـاالت  املتعلقـة  املعلومـات  إىل الوصـول  أو الطلبـات  مقـدمي  مـع  املقـابالت  إجـراء  قبيـل  مـن 

 ةأمينــ ديرهاتــ للــسفر معقولــة ميزانيــة ختــصيص وقــت أســرع يف يــتعني ولــذلك، .واستعراضــها
 .امكتبه عمل سري تفعيل أجل من مستقلة بصورة املظامل

ــي األمـــور ومـــن  - ٥٥  ألفـــرادل تتـــاح أن العمليـــة هـــذه إنـــصاف لـــضمانة كـــذلك األساسـ
 ،اللجنـة  ومـع  املظـامل  أمينـة  مـع  التواصـل  فرصة املوحدة القائمة يف أمساؤهم ةاملدرج والكيانات

ــواردة األساســية املــواد لترمجــة املــوارد رصــد جيــب ولــذلك، .يفهموهنــا بلغــة ،طريقهــا عــن  ال
 .املتحدة لألمم الرمسية اللغات غري بلغات املرسلة أو
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  األول التذييل
ــع التعامــل إجــراء  - ألف   ــات م ــة الطلب ــشطب املظــامل أمــني مكتــب إىل املقدم  األمســاء ل

  القائمة من
 الثـاين  املرفـق  يف بالتفـصيل  املبينة للعملية وفقا القائمة من األمساء طبش طلب يف ُينظر  
  )١٩٩٩( ١٩٠٤ األمن جملس لقرار

  
  األوىل التحققأعمال   - أوال  

ــدأ   ــن األمســاء شــطب إجــراء يب ــة م ــالتحقق القائم ــذي األويل ب ــه ال ــني جيري ــامل أم  املظ
 اخلاصـة  املوحـدة  القائمـة  علـى  ريةالـسا  اإلدراج ملعايري املطلوب الوجه على الطلب استيفاء من

 يـتعني  التحديـد،  وجـه  وعلـى . املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة وحركـة طالبـان           اجلزاءات بلجنة
 األنـشطة  أو األعمـال  مراعـاة  مـع  القائمـة،  مـن  سـم اال شـطب  راتمـربِّ /أسباب الطلب يبني أن
 .الطالبـان  حركـة  أو دنال بـن  أسـامة  أو القاعـدة  بتنظـيم  مـرتبط  كيانا أو فردا أن إىل تشري اليت

  :يلي ما ذلك ويشمل
 يقـــوم هبـــا تنظـــيم القاعـــدة أو أســـامة أنـــشطة أو أعمـــال متويـــل يف املـــشاركة  - ١  

الدن أو حركـة الطالبـان أو أي خليـة أو مجاعـة مرتبطـة هبـم، أو مجاعـة منـشقة أو متفرعـة                          بن
اإلعـداد هلـا أو ارتكاهبـا،       عنهم، أو التخطيط هلذه األعمال أو األنـشطة أو تيـسري القيـام هبـا أو                 

  املشاركة يف ذلك معهم أو بامسهم أو بالنيابة عنهم أو دعما هلم؛ أو أو
ــد  - ٢   ــا األســلحة توري ــصل وم ــا يت ــدات مــن هب إىل تنظــيم القاعــدة أو أســامة    مع

 أو ؛ إليهمنقلها أوهلم  بيعها  أوالدن أو حركة الطالبان بن

 أو ؛مة بن الدن أو حركة الطالبانتنظيم القاعدة أو أسا حلساب التجنيد  - ٣  

 تنظـيم  هبـا  يقـوم  اليت األنشطة أو لألعمال الدعم من أخرى أشكال أي تقدمي  - ٤  
 منــشقة أو هبــم مرتبطــة مجاعــة أو خليــة أي أو الطالبــان حركــة أو الدن بــن أســامة أو القاعــدة

 . عنهممتفرعة أو

 كـان  فـإذا  .مكررا أو جديدا الطلب كان إذا ما أوال املظامل أمني حيدد أن أيضا وجيب  
 .املــرة هــذه مقدمــة إضــافية مــواد بوجــود مقتنعــا املظــامل أمــني يكــون أن جيــب مكــررا، الطلــب

 هنـاك  كـان  إذا أمـا  .املظـامل  أمني إىل املقدمة املكررة الطلبات على إال الشرط ذلك يسري وال
 أمــني مكتــب إىل املقــدم الطلــب فــإن غــريه، أو التنــسيق مركــز خــالل مــن مقــدم ســابق طلــب
  .األول الطلب يعترب املظامل
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  الطلب يف النظر عملية  - ثانيا  
ــا   ــَرّد مل م ــب ُي ــن أي إىل اســتنادا الطل ــذين م ــربرين، ه ــه امل ــر فإن ــه مي ــة يف لتقييم  عملي

  .مراحل ثالث من
  

  املعلومات مجع    
ــممت   ــة صـ ــع مرحلـ ــات مجـ ــيح املعلومـ ــني لتتـ ــامل ألمـ ــع املظـ ــرب مجـ ــدر أكـ ــن قـ  ممكـ

ــصلة ب التفــصيلية املعلومــات مــن ــباملت ــد .القائمــة مــن االســم شــطب طل  ضــروريا ذلــك ويع
 يعمـم و .الطلـب  يف البـت  عنـد  الـصلة  ذات املـواد  مجيـع  اللجنـة  أمـام  يكـون  أن كفالة أجل من
 )دول( ودولـة  االسـم،  إدراجالـيت اقترحـت      والدولـة  اجلـزاءات،  جلنـة  علـى  الطلب املظامل أمني

 اآلخــرين واملعنــيني )للجنــة املــساعدة يقــدم اخلــرباء مــن ريــقف( الرصــد وفريــق اإلقامــة،/اجلنــسية
 الـدول  تلـك  مـع  التواصـل  خـالل  مـن  األمـر  ويتابع املتحدة، لألمم التابعة اهليئات أو الدول من

 األوليـة  الفتـرة  ومتتد .الطلب عن الصلة ذات املعلومات كل جتميع إىل يرمي جهد يف واهليئات
 يتمثــل وبينمــا .اللجنــة إىل الطلــب إحالــة تــاريخ مــن ماحــساهب يبــدأ لــشهرين املعلومــات جلمــع
 املظــامل مــنيألكــن مي الــشهرين، فتــرة غــضون ويف ميكــن مــا بأســرع املعلومــات مجــع يف اهلــدف

 املظـامل  أمـني  يقرر عندما التمديد وجيري . إضافيني على األكثر  شهرين ملدة الفترة هذه ميدد أن
  .الصلة ةالوثيق املعلومات كل مجع لكفالة ضروري أنه
  

  والتقرير احلوار    
 بتيــسري املظــامل أمــني خالهلــا يقــوم شــهران مــدهتا فتــرة املعلومــات مجــع مرحلــة تعقــب  
 وفريـق  واللجنـة  الـصلة  ذات والـدول  الطلـب  مقـدم  وبـني  الطلـب،  مقـدم  مـع  واحلوار التواصل
 .والردود األسئلة مترير طريق عن الرصد،

صة ألمني املظامل ليتدارس اجلوانب املختلفـة للحالـة   وتوفر هذه املرحلة البالغة األمهية فر     
املـسائل  تنـاول  متنح مقدم الطلب فرصة االستماع إليـه و      وهي أيضا   . بالتفصيل مع مقدم الطلب   

  .املطروحة واإلجابة عن األسئلة هبدف كفالة أن حيظى موقفه بالشرح والفهم الكاملني
ــه أو استفــساراته املظــامل أمــني طــرح إىل وباإلضــافة    علــى وللحــصول للتوضــيح طلبات
 الـصلة  ذات والـدول  اللجنـة  مـن  طلبـات  أي حييـل  أو أسـئلة  أي يطـرح  فإنه إضافية، معلومات
ــق ــسق الرصــد، وفري ــم وين ــا يف معه ــق م ــالردود، يتعل ــة ب ــاع لكفال ــأن االقتن ــسائل ب ــة امل  اهلام

  .كامل بشكل والدراسة الدقيق للفحص خضعت قد
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 يـستند  أخرى، ومرة .األكثر على شهرين إىل للحوار نيةالزم الفترة متديد أيضا وميكن  
 إجـراء  كفالـة  أجـل  مـن  الوقـت  مـن  املزيـد  إتاحـة  بـضرورة  املظـامل  أمـني  قـرار  إىل التمديـد  قرار
  .احلالة تلكب الصلة ذات املسائل بشأن شاملني ونقاش حوار

 مـن  االسـم  شـطب  طلـب  عـن  تقريـرا  املظـامل  أمـني  يعـد  نفـسها،  الزمنية الفترة وخالل  
 لقـرار  وفقـا  التقريـر،  إعـداد  يف الرصـد  فريـق  مـساعدة  طلب املظامل ألمني ميكن وبينما .القائمة

  .العامة السياسة لقرار وفقا مستقلة بصفة التقرير يعد فإنه ،)٢٠٠٩ (١٩٠٤جملس األمن 
 املعلومــات ويــوجز .اللجنــة فيــه لتنظــر للحالــة شــامال استعراضــا التقريــر ذلــك ويقــدم  
 اتـصاالت  مـن  املظـامل  أمـني  بـه  اضـطلع  مـا  ويصف االقتضاء، حسب مصادرها، ددوحي اجملمعة

 ويــبني .الطلــب مقــدم مــع اتــصال ألي وصــفا ذلــك ويــشمل .بالطلــب يتعلــق مــا يف وأنــشطة
 جلميــع حتليــل إىل اســتنادا القائمــة، مــن االســم شــطب بطلــب املتعلقــة الرئيــسية احلجــج التقريــر

  .ملظاملا أمني ومالحظات املتاحة املعلومات
  

  وقرارها اللجنة مناقشة    
 االســم شــطب طلــب بعــدها يوضــع يومــا، ٣٠ فتــرة خــالل التقريــر اللجنــة تــستعرض  

ــا جــدول يف القائمــة مــن ــر املظــامل أمــني ويعــرض .أعماهل ــسه التقري ــى بنف ــة عل ــب اللجن  وجيي
  .الشطب طلب يف اللجنة تبت النظر، وبعد .به املتعلقة األسئلة عن
  

  القرارب بالغاإل  - ثالثا  
يف حال موافقة اللجنة على طلب شطب االسم من القائمة، يبلغ ذلك القرار إىل أمـني                  

  .ملوحدة اويشطب اسم مقدم الطلب من القائمة. املظامل الذي يقوم بإخطار مقدم الطلب
 حـسب  مـشفوعا،  املظـامل  أمـني  إىل القـرار  ذلـك  حيال للطلب، اللجنة رفض حال ويف  

 ســـردي ومبـــوجز بـــالقرار، متـــصلة إضـــافية معلومـــات وبـــأي يـــضاحيةإ بتعليقـــات االقتـــضاء،
 ويقتـرن  بـالقرار،  الطلـب  مقـدم  املظـامل  أمني ويبلغ .القائمة يف االسم إدراج ألسباب مستكمل
 واملعلومـات  للنـشر  القابلـة  الوقائعيـة  واملعلومات العملية عن مبعلومات االقتضاء، حسب ذلك،
  .القرار بشأن اللجنة قدمتها اليت
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  السرية  - رابعا  
 ُتطلـع  ،)٢٠٠٩ (١٩٠٤ األمـن  جملـس  لقرار الثاين املرفق مبوجب املنشأ لإلجراء وفقا  
 إىل املقدمـة  الطلبـات  علـى  املتحدة لألمم التابعة اهليئات من وغريها الصلة ذات والدول اللجنة
 وجـود  الـضروري  مـن  يكـون  قد ذلك، إىل وباإلضافة .القائمة من األمساء شطبل املظامل أمني
 املـسائل  تلـك  وخبـالف  .املعلومـات  مجـع  عمليـة  إطـار  يف الطلـب  عـن  اإلفصاح من إضايف قدر

  .عامة كسياسة وذلك بسرية، املقدمة الطلبات املظامل أمني يعامل التشغيلية،
 يتعلـق  مـا  يف بالـسرية  تتعلـق  قيـود  بـأي  ملـزمني  غـري  الطلبات مقدمي أن الواضح ومن  
 .عالنيــة ومناقــشته القائمــة مــن االســم شــطب طلــب عــن فــصاحاإل ميكنــهم مث ومــن بطلبــاهتم،

 وحالتـه  الطلب وجود ذلك بعد املظامل أمني يعامل طلبه، عن اإلعالن الطلب مقدم اختار وإذا
 بعـد  فيهـا  يبـت  مل حالـة  أي تفاصـيل  علـى  يعلـق  أن املظـامل  ألمـني  لـيس  ولكـن  .عامة كمسألة

  .علنا يناقشها أن أو
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  القائمة من مساءاأل شطب اتطلب  - باء  
 املوحــدة القائمــة مــن )الطلــب مقــدم( امســه شــطب يلــتمس كيــان أو فــرد ألي جيــوز  

 الطالبـان  وحركـة  القاعـدة  تنظـيم  علـى  املفروضة باجلزاءات املعنية األمن جملس للجنة )القائمة(
  .مباشرة املظامل أمني مكتب إىل بذلك طلبا يقدم أن
  

  إرساله وطريقة الطلب شكل  - أوال  
 الالزمـة  املعلومـات  مجيـع  الطلـب  يتـضمن  أن فـاملهم  .للطلـب  حمـدد  شـكل  هنـاك  سلي  

 الرمسيـة  اللغـات  بإحـدى  مقـدما  الطلـب  يكـون  أن ويفـضل  .أدنـاه  الـوارد الثاين   الفرع يف املبينة
 ،)الفرنـسية  أو العربيـة  أو الـصينية  أو الروسـية  أو اإلنكليزيـة  أو اإلسبانية( املتحدة لألمم الست

  .أخرى بلغات احملررة الطلبات ستقبل ولكن منها، واحدة إىل رمجةبت مصحوبا أو
 كالربيد، أو الربيـد اإللكتـروين،     -وجيوز إرسال الطلب بأي وسيلة توفر سجال كتابيا           

وبالنسبة للطلبات املقدمـة بالربيـد، فـإن ممـا سيـسهل العمليـة، يف حالـة احلاجـة إىل                    . أو الفاكس 
ان بريد إلكتـروين أو رقـم فـاكس أو، إن مل يتـسن ذلـك، رقـم                 ، ذكر عنو  تابعةاملستيضاح أو   اال

  :التايل وميكن إرسال الطلب إىل العنوان. هاتف ميكن االتصال عن طريقه مبقدم الطلب
  

Office of the Ombudsperson 

Room TB-8041D 

United Nations 

New York, NY 10017 

United States of America 

Tel: +1 212 963 2671 

Fax: +1 212 963 1300/3778 

E-mail: ombudsperson@un.org   
  الطلب مضمون  - ثانيا  

 الـــصلة ذي قيـــدال إىلاملوحـــدة  القائمـــة مـــن االســـم شـــطب طلـــب يـــشري أن ينبغـــي  
  :التالية املعلومات يتضمن وأن القائمة، يف
  .الطلب مقدم هوية بتحديد تسمح اليت املعلومات  - ١

  :التالية املعلومات خاص بوجه تذكر بفرد، يتعلق الطلب كان إذا  
االسم الكامل، مبـا يف ذلـك األمسـاء الوسـطى أو األحـرف األوىل، واسـم األب          )أ(  

  الطلب؛ ، وكذلك أي أمساء أخرى أو أمساء مستعارة يستخدمها مقدماالقتضاءواسم اجلد عند 
  امليالد؛ ومكان تاريخ  )ب(  
  مجيعا؛ ذكرها يرجى واحدة، جنسية من أكثر وجود حالة ويف - اجلنسية  )ج(  
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  احلالية؛ اإلقامة دولة  )د(  
  .باهلوية تتعلق مسائل أي إيضاح على تساعد قد أخرى معلومات أي  )هـ(  

  
  :التالية املعلومات خاص بوجه تذكر بكيان، يتعلق الطلب كان إذا  
  مستخدمة؛ بديلة أمساء أي ذلك يف مبا للكيان الكامل االسم  )أ(  
  االقتضاء؛ حسب التسجيل،/التأسيس وتاريخ مكان  )ب(  
  احلالية؛ العمليات )دول( دولة  )ج(  
  .باهلوية تتعلق مسائل أي إيضاح على تساعد قد أخرى معلومات أي  )د(  

 الفـرع  هـذا  يكـون  أن وينبغـي  .القائمـة  مـن  االسـم  شـطب  اتمسوغ أو   بأسباب بيان  - ٢
 علــى امســه أدرج حمــددة ايريمعــ أي الطلــب مقــدم يتنــاول أن وينبغــي .اإلمكــان بقــدر مفــصال
 ).االقتــضاء حــسب( الــسردي املــوجز أو املوحــدة القائمــة مــن املعــين لقيــدا يف وردت أساســها

 باألسـاس  تتعلـق  شـكوك  أو معلومـات  أي ذلـك،  إىل باإلضـافة  الطلـب،  مقـدم  لـدى  كان وإذا
 جحجـ  أو تفـسريات  بـأي  مـشفوعة  ذكرهـا  وجـب  القائمـة،  يف امسـه  إلدراج إليـه  ندسـتُ ا الـذي 
  .هبا تتعلق استنتاجات أو
  .توافرت حيثما تفسريية، أو مؤيدة مواد أو وثائق أي من نسخ  - ٣
  .االقتضاء عند االسم، شطب بطلب تتصل قضائية دعاوى أو إجراءات أي بيان  - ٤
 مركـز  طريـق  عـن  الطلـب  مقدم نفس قدمه االسم لشطب سابق طلب أي إىل اإلحالة  - ٥

  .االقتضاء عند أخرى، وسيلة أو التنسيق
  

 املكـررة،  بالطلبـات  يتعلـق  إجـراء  حيـدد  )٢٠٠٩ (١٩٠٤ القـرار  أن مـن  الرغم على :مالحظة
 كـان  إذا أمـا  .مكـررة  طلبـات  مـن  املظـامل  أمـني  إىل ُيقدَّم ما على إال تطبق لن العملية تلك فإن

 إىل املقــدم الطلــب فــإن ،بوســيلة أخــرى أو التنــسيق مركــزعــن طريــق  طلــبقــد ســبق تقــدمي ال
 .ايأول طلب يعتربس املظامل أمني تبمك

ــة عــن شــخص مــدرج امســه يف       - ٦  إذا قــدم الطلــب مــن جانــب شــخص يتــصرف بالنياب
  .القائمة، تقدم وثيقة موقعة من مقدم الطلب يأذ فيها للشخص املعين بأن يتصرف بالنيابة عنه

  
  أخرى معلومات  - ثالثا  

 االتـصال  يرجى أخرى، وماتمعل على أو مساعدة على احلصول يف ترغبون كنتم إذا  
 .ombudsperson@un.org :التايل العنوان على املظامل أمني مبكتب
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 الثاين التذييل
 املعروضة للحاالت احلايل الوضع    
  )احلوار مرحلة :الوضع( ١ احلالة    

  
  البيان  التاريخ

 تنظـيم القاعـدة وحركـةإحالة احلالة األوىل إىل جلنـة اجلـزاءات املفروضـة علـى             ٢٠١٠يوليه / متوز٢٨
 )اللجنة(الطالبان 

تقدمي معلومات مستكملة يف تقرير خطي عن فترة مجع املعلومات إىل اللجنـة؛ ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٨
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨متديد فترة مجع املعلومات حىت 

جنــة يف هنايــة فتــرة التمديــد إىل الليف تقريــر خطــيتقــدمي معلومــات مــستكملة  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨
 جلمع املعلومات

تقدمي معلومات مستكملة يف تقرير خطي عن فترة مجع املعلومات إىل اللجنـة؛ ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٣
 ٢٠١١فرباير/ شباط٢٨متديد فترة احلوار حىت و

 ىل اللجنة املوعد املتوقع لتقدمي التقرير الشامل عن احلالة األوىل إ ٢٠١١فرباير / شباط٢٨
    

 ) احلوارمرحلة :الوضع( ٢ احلالة    
  

 البيان  التاريخ

  إحالة احلالة الثانية إىل اللجنة  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠
تقدمي معلومات مستكملة يف تقرير خطي عن فترة مجع املعلومات إىل اللجنـة؛  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

  ٢٠١١يناير /ون الثاين كان١١متديد فترة مجيع املعلومات حىت و
تقــدمي معلومــات مــستكملة يف تقريــر خطــي إىل اللجنــة يف هنايــة فتــرة التمديــد  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٤

  جلمع املعلومات
    

 ) املعلوماتمجع مرحلة :الوضع( ٣ احلالة    
  

 البيان  التاريخ

  إحالة احلالة الثالثة إىل اللجنة  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣
تقدمي معلومات مستكملة يف تقرير خطي عن فترة مجع املعلومات إىل اللجنـة؛  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٦

  ٢٠١١فرباير / شباط١٤متديد فترة مجيع املعلومات حىت و
    

 )املعلومات مجع مرحلة :الوضع( ٤ احلالة    
  

 البيان  التاريخ

   إىل اللجنةإحالة احلالة الرابعة  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦
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  ) املعلوماتمجع مرحلة :الوضع( ٥ احلالة    

  
 البيان  التاريخ

  إىل اللجنةامسة إحالة احلالة اخل  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣٠
    

  )املعلومات مجع مرحلة :الوضع( ٦ احلالة    
  

 البيان  التاريخ

  ةإىل اللجنسادسة إحالة احلالة ال  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٤
  
  


