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جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
   ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن أفغانستان 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ موجهة إىل رئيس اللجنـة مـن 
  املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدة 

يـهدي املمثـل الدائـم لليابـان لـدى األمـم املتحـدة حتياتـه إىل رئيـس جلنـة جملـس األمــن 
املنشأة عمال بقرار جملس األمن ١٢٦٧ (١٩٩٩). وباإلشارة إىل الفقــرة ٢٠ مـن قـرار جملـس 
األمـن ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، يتشـرف بإحاطـة اللجنـة علمـا بالتدابـري التاليـة الـيت اختذـا حكومــة 

اليابان لتنفيذ القرار. 
 

احلظر التجاري (الفقرات ٥ (أ) و (ب) و ١٠ من القرار)  - ١ 
نفذت حكومة اليابان األنظمة الصارمة املفروضة على صادرات األسـلحة اسـتنادا إىل 
مبادئها الثالثة املتعلقة بتصدير األسـلحة، علمـا بـأن مجيـع عمليـات التصديـر واإلمـداد والنقـل 
للسلع واخلدمات على النحو املشار إليه يف الفقـرة ٥ والفقـرة ١٠ مـن القـرار خاضعـة ملوافقـة 
وزيـر االقتصـاد والتجـارة والصناعـة وهـــذه املوافقــة لــن تصــدر بالنســبة إىل هــذا النــوع مــن 

الصادرات. 
 

سحب الرعايا (الفقرة ٥ (ج) من القرار)  - ٢ 
أصدرت وزارة اخلارجية تعميما للرعايا اليابانيني مبغادرة أفغانستان. 

 
جتميد األموال والقيود املالية (الفقرة ٨ من القرار)  - ٣ 

اسـتنادا لنظـام مراقبـة النقـد اخلـارجي، قـامت وزارة املاليـــة ووزارة االقتصــاد  - ١
والتجـارة والصناعـة بتعديـل اإلخطـارات ذات الصلـة لكـل منـــهما حبيــث أن مجيــع حتويــالت 
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األموال إىل الطالبان وأسامة بن الدن واألفراد والكيانات املرتبطة به علـى النحـو الـذي حتـدده 
اللجنة باتت تتطلب موافقة وال تمنح موافقة على هذه املبادالت. 

اسـتنادا إىلنظـام مراقبـة النقـد األجنـيب، قـامت وزارة املاليـة ووزارة االقتصـــاد  - ٢
والتجارة والصناعة بتعديل اإلخطارات ذات الصلة لكل منهما حبيث أن مجيـع العقـود املتصلـة 
باملبادالت الرأمسالية اليت تشمل الطالبان وأسامة بن الدن واألفراد والكيانات املرتبطـة بـه علـى 

النحو الذي حتدده اللجنة باتت تتطلب املوافقة وال تمنح موافقة على هذه العقود. 
 

حظر إقالع وهبوط وحتليق الطائرات (الفقرة ١١ من القرار)  - ٤ 
ـــوق  لــن تعطــي وزارة النقــل أي تصريــح يســمح بــاإلقالع أو اهلبــوط أو التحليــق ف
األراضي اليابانية إذا ما كانت الطائرة ذات الصلة قد أقلعت مـن، أو كـانت متجهـة إىل أرض 

أو مكان يف إقليم أفغانستان تكون اللجنة قد حددته بأنه يقع حتت سيطرة الطالبان. 
 


