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 املعقـودة   ٥٩٢٨الذي اختذه جملس األمن يف جلـسته        ) ٢٠٠٨ (١٨٢٢القرار      
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠يف 
  

  إن جملس األمن،  
ــه إذ يـــشري   ، )٢٠٠١ (١٣٦٣، و )٢٠٠٠(   ١٣٣٣ ، و)١٩٩٩ (١٢٦٧ إىل قراراتـ

، )٢٠٠٣ (١٤٥٥  ، و      )٢٠٠٢ (١٤٥٢، و      )٢٠٠٢ (١٣٩٠، و      )٢٠٠١ (١٣٧٣و   
، )٢٠٠٥ (١٦٢٤ و،    )٢٠٠٥(   ١٦١٧، و        )٢٠٠٤ (١٥٦٦، و        )٢٠٠٤ (١٥٢٦ و
 اجمللـــــس رئـــــيس بيانـــــاتو  ،)٢٠٠٦ (١٧٣٥  و،)٢٠٠٦ (١٧٣٠  و،)٢٠٠٦ (١٦٩٩ و

  ،الصلة ذات
األخطـار  أشـد   أحـد   ميثـل   ومظـاهره   أشـكاله    أن اإلرهاب جبميع     وإذ يؤكد من جديد     

ميكـن تربيـره    والالسلم واألمن وأن أي عمل من أعمال اإلرهاب هو عمـل إجرامـي    اليت هتدد   
 إدانتـه القاطعـة     وإذ يكـرر  دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبه؛          بغض النظر عن    

ن يـرتبط هبـم مـن أفـراد ومجاعـات           مَـ سـائر   بـن الدن وحركـة طالبـان و        لتنظيم القاعدة وأسـامة     
ة يرتكبونــه مــن أعمــال إرهابيــة إجراميــة متواصــلة ومتعــدد    وكيانــات، وذلــك ملــا ومؤســسات

ــاء وغريهــم مــن    ض دعــائم الــضحايا وتــدمري املمتلكــات وتقــوي  هتــدف إىل قتــل املــدنيني األبري
  االستقرار إىل حد كبري،

أخطـار  مـا يـنجم عـن األعمـال اإلرهابيـة مـن              ضـرورة مكافحـة      وإذ يؤكد من جديد     
  وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة والقــانون ،ميــع الوســائلجب، وذلــك الــسلم واألمــن الــدولينيهتــدد 

مبا يف ذلـك القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وقـانون الالجـئني، والقـانون اإلنـساين،                    الدويل،  
عمليـة املكافحـة    األمـم املتحـدة يف قيـادة        تؤديـه   هذا الصدد علـى الـدور اهلـام الـذي            يف  مشددا  

  ،هذه وتنسيقها
 العامليـة  اعتمـاد اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة اسـتراتيجية األمـم املتحـدة               ب وإذ يرحب   

وإنـشاء فرقـة العمـل      ) ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول  ٨، املـؤرخ    ٦٠/٢٨٨القـرار   (ملكافحة اإلرهاب   
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ــذهلا        ــيت تب ــرابط يف اجلهــود ال ــسيق والت ــأمني التن ــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب لت ــة بالتنفي املعني
  منظومة األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهاب،

أنـــشطة العنـــف واإلرهـــاب يف  إزاء تزايـــد  مـــن جديـــد عـــن بـــالغ قلقـــهوإذ يعـــرب  
أفغانــستان، الــيت تقــوم هبــا حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة وســائر َمــن يــرتبط هبمــا مــن أفــراد    

  ومجاعات ومؤسسات وكيانات،
 تأكيـد دعمـه ملكافحـة اإلنتـاج غـري       وإذ يكـرر  ) ٢٠٠٨ (١٨١٧ إىل قراره    وإذ يشري   

ــشروع باملخــدرات الناشــ     ــشروع للمخــدرات واالجتــار غــري امل ــسالئفها  امل ــستان وب ئة يف أفغان
الكيميائية املتجهة إىل هذا البلد من جانب البلدان اجملاورة، والبلدان الواقعـة علـى طـول طريـق              

  التهريب، وبلدان املقصد والبلدان املنتجة للسالئف،
 إزاء جلوء تنظيم القاعـدة وأسـامة بـن الدن وحركـة طالبـان                عن بالغ قلقه   وإذ يعرب   

م من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات إىل اسـتغالل اإلنترنـت بـشكل             وسائر من يرتبط هب   
  إجرامي لتنفيذ أعمال إرهابية،

نــه ال ميكــن التغلــب علــى اإلرهــاب إال باتبــاع هنــج مطــرد وشــامل  أ علــى يــشددوإذ   
ينطــوي علــى مــشاركة مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وتعاوهنــا بفعاليــة ملنــع           

  ،بية وإضعافها وعزهلا وشل قدرهتاالتهديدات اإلرها
 أن اجلــــزاءات تــــشكل أداة هامــــة يف إطــــار ميثــــاق األمــــم املتحــــدة يف   وإذ يؤكــــد  
شدد يف هــذا الــصدد علــى ضــرورة التنفيــذ يــالــسلم واألمــن الــدوليني واســتعادهتما، وإذ  صــيانة

ــرة    ــواردة يف الفقـ ــدابري الـ ــصارم للتـ ــة يف مكافحـــ    ١الـ ــفها أداة هامـ ــرار بوصـ ــذا القـ ــن هـ ة  مـ
  اإلرهابية، األنشطة
ــى أن       وإذ حيــث    ــة عل ــة واملنظمــات اإلقليمي ــات الدولي ــضاء واهليئ ــدول األع ــع ال  مجي

ختصص موارد كافية ملواجهـة التهديـد املـستمر املباشـر، الـذي يـشكله تنظـيم القاعـدة وأسـامة                     
الدن وحركـة طالبـان وسـائر مـن يـرتبط هبـم مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسـسات وكيانـات،                    بن
ــا ــراد واجلماعــــات     يف مبــ ــو إجيــــايب يف حتديــــد األفــ  ذلــــك عــــن طريــــق املــــشاركة علــــى حنــ

 مـــن ١والكيانـــات الـــذين ينبغـــي أن خيـــضعوا للتـــدابري املـــشار إليهـــا يف الفقـــرة   واملؤســـسات
  القرار، هذا

األمهيــــة احليويــــة للحــــوار بــــني اللجنــــة املنــــشأة عمــــال بــــالقرار  وإذ يعيــــد تأكيــــد   
  األعضاء من أجل تنفيذ التدابري تنفيذا كامال،والدول ) “اللجنة”) (١٩٩٩( ١٢٦٧
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 اليت تواجه التـدابري الـيت تنفـذها الـدول األعـضاء وفقـا للتـدابري                  التحديات وإذ يالحظ   
 بــاجلهود املــستمرة الــيت تبــذهلا الــدول   وإذ يــسلم مــن هــذا القــرار،  ١املــشار إليهــا يف الفقــرة  

إلدراج أمسـاء األفـراد واجلماعـات       األعضاء واللجنة لضمان وجـود إجـراءات عادلـة وواضـحة            
 ١٣٣٣ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧واملؤســــسات والكيانــــات يف القائمــــة املعــــدة عمــــال بــــالقرارين 

  ولشطبها، وملنح استثناءات ألسباب إنسانية،) “قائمة املوحدةال” ()٢٠٠٠(  
 أدنـــاه ذات طـــابع وقـــائي ١ أن التـــدابري املـــشار إليهـــا يف الفقـــرة  وإذ يكـــرر تأكيـــد  

   إىل معايري جنائية حمددة مبوجب القانون الوطين،ترتكن وال
 علــى االلتــزام الــذي تتحملــه مجيــع الــدول األعــضاء بــأن تنفــذ القــرار          وإذ يــشدد  
ــدة،        ) ٢٠٠١( ١٣٧٣ ــان أو تنظــيم القاع ــق حبركــة طالب ــا يتعل ــك م ــا يف ذل ــذا كــامال، مب تنفي
 أفـراد أو مجاعـات      مـن يـرتبط بتنظـيم القاعـدة أو أسـامة بـن الدن أو حركـة طالبـان مـن                     وكل
هلـــا  مؤســـسات أو كيانـــات، وشـــارك يف متويـــل أنـــشطة أو أعمـــال إرهابيـــة أو التخطـــيط   أو
تيسريها أو التجنيد حلساهبا أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبا أو دعمها بطريقة أخـرى، فـضال عـن                   أو

  الصلة، تيسري تنفيذ االلتزامات املضادة لإلرهاب وفقا لقرارات جملس األمن ذات
 بإنشاء األمني العام مركز تنسيق داخل األمانة العامة لتلقي الطلبات املتعلقة             يرحب وإذ  

   التعاون اجلاري بني مركز التنسيق واللجنة،وإذ يالحظ مع التقديربشطب األمساء من القائمة، 
 بالتعاون املستمر بني اللجنة واملنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة، وال سـيما             وإذ يرحب   
خطارات اخلاصة، اليت تـساعد الـدول األعـضاء يف تنفيـذها لتلـك التـدابري، وإذ يـسلم                   بشأن اإل 

  بالدور الذي يؤديه فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ اجلزاءات يف هذا الشأن،
 باسـتمرار التعـاون بـني اللجنـة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                   وإذ يرحب   

ساعدة التقنيــة وبنـاء القــدرات، مـن أجــل مـساعدة الــدول    واجلرميـة، وال ســيما فيمـا يتعلــق باملـ   
األعضاء على تنفيذ االلتزامات املنوطة هبا مبوجب هذا القرار وغـريه مـن القـرارات والـصكوك                 

  الدولية ذات الصلة،
 اسـتمرار اخلطـر الـذي يتهـدد الـسلم واألمـن الـدوليني والـذي               وإذ يالحظ مـع القلـق       

دن وحركــة طالبــان وســائر مــن يــرتبط هبــم مــن أفــراد    يطرحــه تنظــيم القاعــدة وأســامة بــن ال  
 تصميمه على التصدي جلميـع جوانـب   وإذ يؤكد من جديدومجاعات ومؤسسات وكيانات،    

  ذلك اخلطر،
  ،ل السابع من ميثاق األمم املتحدة مبوجب الفصوإذ يتصرف  
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  التدابري    
مـن  ) ب (٤رة  أن تتخذ مجيع الدول التدابري املفروضة سابقا مبوجب الفقـ   يقرر  - ١  

 مـن  ٢ و ١ والفقـرتني  ،)٢٠٠٠ (١٣٣٣مـن القـرار   ) ج (٨، والفقـرة    )١٩٩٩ (١٢٦٧  القرار  
ن مَـ سـائر   و طالبـان الدن وحركة    فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وأسامة بن       ) ٢٠٠٢ (١٣٩٠  القرار  

عـدة  إليـه يف القائمـة امل      يرتبط هبم من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانـات، علـى النحـو املـشار               
  :)“املوحدة القائمة ”) (٢٠٠٠ (١٣٣٣والقرار ) ١٩٩٩ (١٢٦٧عمال بالقرار 

القيـــام دون إبطـــاء بتجميـــد األمـــوال واألصـــول املاليـــة أو املـــوارد االقتـــصادية   )أ(  
مــن املتأتيــة  مبــا يف ذلــك األمــوال ، والكيانــاتاملؤســساتاألخــرى هلــؤالء األفــراد واجلماعــات و

يـأمترون بـإمرهتم، أو يتحكمـون فيهـا     يتـصرفون نيابـة عنـهم أو    ادا  ممتلكات ختصهم، أو ختص أفر    
غــري مباشــر، وكفالــة عــدم إتاحــة تلــك األمــوال أو أي أمــوال أو مــوارد ماليــة   بــشكل مباشــر أو

اقتـــصادية أخـــرى لفائـــدة هـــؤالء بـــصورة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة أو عـــن طريـــق رعاياهـــا   أو
  ؛موجودين يف أراضيهاأشخاص  أو

، علـى أنـه لـيس يف        إياهـا ول هـؤالء األفـراد إىل أراضـيها أو عبـورهم            منع دخـ    )ب(  
متنع أيا من مواطنيها مـن دخـول أراضـيها أو تطلـب خروجـه             هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن        

، وال تنطبــق هــذه الفقــرة إذا كــان الــدخول أو العبــور ضــروريا للوفــاء مبقتــضيات قــضية    منــها
ــة  ــا قانوني ــر  م ــيت تق ــال    أو يف احلــاالت ال ــشأة عم ــة املن ــا اللجن ــر فيه ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القرار ب

  ذا الدخول أو العبور ما يربره؛هلأن على حدة،  يف كل حالة ،)“اللجنة”(
ــد    )ج(   ــع التوري ــع  وأمن ــراد   ،النقــل وأالبي  املباشــر أو غــري املباشــر، إىل هــؤالء األف

ج أراضــيها  والكيانــات، مــن أراضــيها أو مــن جانــب رعاياهــا خــار  املؤســساتواجلماعــات و
باســتخدام الــسفن أو الطــائرات الــيت حتمــل أعالمهــا، لألســلحة والعتــاد ذي الــصلة جبميــع     أو

 مبا فيه األسلحة والذخائر، واملركبات واملعدات العسكرية، واملعـدات شـبه العـسكرية،         ،أنواعه
أو مــساعدة فنيــة وقطــع الغيــار الالزمــة ملــا ســبق ذكــره، وكــذلك منــع تقــدمي أي مــشورة          

  ؛يب يتصل باألنشطة العسكريةتدر أو
 أن األعمـــال أو األنـــشطة الـــيت تـــبني أن فـــردا أو مجاعـــة ؤكـــد مـــن جديـــدي  - ٢   

  :بتنظيم القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركة طالبان تشمل“ مرتبط”مؤسسة أو كيانا  أو
املـــشاركة يف متويـــل أعمـــال أو أنـــشطة يقـــوم هبـــا تنظـــيم القاعـــدة أو أســـامة   )أ(  

؛ أو يف التخطـيط هلـا        أو دعما هلا   ركة طالبان، أو معها أو بامسها أو بالنيابة عنها        الدن أو ح   بن
  أو تيسري القيام هبا أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبا؛ أو
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توريد األسلحة واملعـدات ذات الـصلة إىل تنظـيم القاعـدة أو أسـامة بـن الدن                    )ب(  
  أو حركة طالبان؛ أو

   أسامة بن الدن أو حركة طالبان، أوالتجنيد حلساب تنظيم القاعدة أو  )ج(  
دعــم األعمــال أو األنــشطة الــيت يقــوم هبــا تنظــيم القاعــدة أو أســامة بــن الدن    )د(  

  حركة طالبان أو أي خلية أو عضو منتسب أو فصيل تابع هلا أو مجاعة متفرعة عنها؛ أو
 أن التــصنيف ينطبــق علــى أي مؤســسة أو كيــان ميلكــه   يعيــد كــذلك تأكيــد   - ٣  

كم فيه، بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر، ذلـك الفـرد أو اجلماعـة أو املؤسـسة أو الكيـان                         يتح أو
املــرتبط بتنظــيم القاعــدة أو أســامة بــن الدن أو حركــة طالبــان أو علــى أي مؤســسة أو كيــان    

  يدعم هذه اجلهات؛
على املوارد املالية واالقتـصادية     تنطبق  أعاله  ) أ (١الفقرة  مقتضيات   أن   يؤكد  - ٤  
، على سبيل املثال ال احلصر، املـوارد املـستخدمة يف تـوفري خـدمات     يف ذلكا مبشكاهلا،  جبميع أ 

 يف دعـم تنظـيم القاعـدة وأسـامة          النشر على اإلنترنـت أو اخلـدمات املتـصلة هبـا، الـيت تـستخدم              
  وسائر من يرتبط هبم من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛ طالبانالدن وحركة  بن

 على مواصـلة جهودهـا مـن أجـل العمـل بقـوة وحـزم                ضاء األع  الدول شجعي  - ٥  
ملنع تدفق األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخـرى إىل تنظـيم القاعـدة وأسـامة بـن           

  وسائر من يرتبط هبم من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛ طالبانالدن وحركة 
 احلـسابات اجملمـدة      الـسماح بـأن تـضاف إىل        األعـضاء   أنـه جيـوز للـدول      يقرر  - ٦  

أفـراد أو مجاعـات   املدرجـة أمسـاؤهم مـن      أعـاله أي مـدفوعات لـصاحل         ١وفقا ألحكـام الفقـرة      
  أعـاله ١كيانات، شريطة أن تظـل هـذه املـدفوعات خاضـعة ألحكـام الفقـرة             مؤسسات أو  أو

  وجممدة؛
ة  األحكـام املتعلقـة باالسـتثناءات املتاحـة مـن التـدابري الـوارد        من جديـد   يؤكد  - ٧  

ــة يف الفقــرتني  ) أ (١يف الفقــرة  ــصيغتها )٢٠٠٢ (١٤٥٢ مــن القــرار  ٢  و١أعــاله، واملبين ، ب
املتعلقـة  جـراءات   اإل الدول األعضاء بـأن تـستخدم        ويذكر،  )٢٠٠٦ (١٧٣٥املعدلة يف القرار    

  االستثناءات على النحو املبني يف املبادئ التوجيهية للجنة؛ب
 علـى كـل الـدول األعـضاء بتنفيـذ وتعزيـز             عـن االلتـزام الواجـب      تأكيد يكرر  - ٨  

   مجيع الدول على مضاعفة جهودها يف هذا الصدد؛وحيث أعاله، ١التدابري املبينة يف الفقرة 
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  اإلدراج يف القائمة    
ــشجع  - ٩   ــة   كــل ي ــوايف اللجن ــى أن ت ــضاء عل ــدول األع ــة   ال ــإلدراج يف القائم ، ل
، يف ومجاعــات ومؤســسات وكيانــات بأمســاء مــن يــشاركوا بــأي وســيلة، مــن أفــراد  املوحــدة،

وسـائر مـن     طالبـان متويل أو دعم أعمـال أو أنـشطة تنظـيم القاعـدة وأسـامة بـن الدن وحركـة                    
 من القـرار    ٢يرتبط هبم من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات، على النحو املبني يف الفقرة             

   أعاله؛ ٢واملعاد تأكيده يف الفقرة ) ٢٠٠٥ (١٦١٧
ــائنيالحـــظ أ  - ١٠   ــذه تـــشمل  وأل التمويـــل  وسـ ــدعم هـ ــال  ،الـ ــبيل املثـ  علـــى سـ

 استخدام عائدات زراعة املخدرات األفغانية املصدر وإنتاجها واالجتار هبا علـى حنـو           ،احلصر ال
  غري مشروع، وسالئفها؛

 دعوته إىل استمرار التعاون بني اللجنة وحكومة أفغانستان وبعثة األمـم            يكرر  - ١١  
 والكيانـات املـشاركة يف    أفغانستان، بطرق من بينها حتديـد األفـراد  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل   

ــة    متويـــل أو ــيم القاعـــدة وحركـ علـــى النحـــو املـــبني يف   طالبـــاندعـــم أعمـــال أو أنـــشطة تنظـ
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٠٦من القرار  ٣٠ الفقرة

 مــن ٥وفقــا للفقــرة الــدول األعــضاء ضــرورة أن تتــصرف  يؤكــد مــن جديــد  - ١٢  
عنــد اقتــراح أمســاء علــى اللجنــة إلدراجهــا يف القائمــة املوحــدة، وأن   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٥القــرار 
أن تقــوم الــدول، بالنــسبة لكــل  يقــرر كــذلكو، ال مفــصا تعليليــابيانــ يف هــذا اخلــصوصتقــدم 

، مبـا يف  التعليلـي بيـان  المـن    األجزاء اليت جيوز نشرها علنا ، بتحديدمن هذه االقتراحات اقتراح  
 أدنـاه، أو لغـرض إخطـار        ١٣إعداد املوجز املبني يف الفقرة      يف   هلاذلك لغرض استخدام اللجنة     

اطـالع الـدول املهتمـة عليهـا،         الفرد أو الكيان املدرج يف القائمة، واألجزاء اليت جيوز           أو إعالم 
  إذا ما طلبت ذلك؛

مبـساعدة  ،   موقـع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت           يف  بأن تتيح   على اللجنة  يشري  - ١٣  
، بعـد إضـافة     تنسيق مع الدول املعنية اليت تقترح أمساء إلدراجها يف القائمة         وبالمن فريق الرصد    

لبنــد أو البنــود املنــاظرة يف القائمــة لاســم يف القائمــة املوحــدة، مــوجزا ســرديا ملــربرات اإلدراج 
 مبـساعدة مـن فريـق الرصـد وبالتنـسيق           ،بأن تبـذل جهـودا      على اللجنة كذلك   ويشرياملوحدة،  

 مــوجزات ســردية يف موقــع إلتاحــةلــيت تقتــرح أمســاء إلدراجهــا يف القائمــة، مــع الــدول املعنيــة ا
ــد أُضــيفت إىل القائمــة        ــيت كانــت ق ــود ال ــربرات اإلدراج للبن ــى شــبكة اإلنترنــت مل ــة عل اللجن

  املوحدة قبل تاريخ اختاذ هذا القرار؛
األعضاء، عند اقتراح أمسـاء علـى اللجنـة مـن أجـل إدراجهـا يف                 الدول   يشجع  - ١٤  

أن تـزود   يرجـو   و،  ١٧٣٥بـاملرفق األول للقـرار       أن تستخدم صـحيفة الغـالف        ائمة املوحدة، الق
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معلومـات  املقتـرح، وال سـيما      االسـم   عـن   ذات الـصلة    اللجنة بـأكرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات            
تعريفيـــة كافيـــة تتـــيح للـــدول األعـــضاء أن حتـــدد بـــصورة جازمـــة هويـــة األفـــراد واجلماعـــات  

يشري على اللجنة أن تستكمل صحيفة الغالف وفقـا لألحكـام املبينـة             ، و واملؤسسات والكيانات 
   أعاله؛ ١٢ و ١٢ الفقرتنييف 

 أن تقوم األمانة العامة، بعد عملية النشر ويف غضون أسبوع مـن إضـافة               يقرر  - ١٥  
 ُيعتقــد أن الفــرد   الــيت إىل القائمــة املوحــدة، بــإبالغ البعثــة الدائمــة للبلــد أو البلــدان        االســم 

إذا مـا تـوافرت     (حالة األفراد، البلد الذي حيمل الشخص جنسيته         كيان موجود فيها، ويف     ال أو
  ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٥ من القرار ١٠، وفقا للفقرة )هذه املعلومة

روضة علـى موقـع      على ضرورة التعجيل باستكمال القائمة املوحدة املع       يشدد  - ١٦  
  ؛اللجنة على الشبكة

 ١٥تتلقى إشـعارا علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة             الدول اليت   تقوم   بأنيطالب    - ١٧  
 الفـرد  إعـالم  إلشـعار أو    ،املمكنـة، وفقـا لقوانينـها وممارسـاهتا احملليـة           التـدابري    مجيـع باختاذ  أعاله  

شفع هـذا اإلشـعار     وأن تـ   بإضافة امسه إىل القائمـة،       ، يف حينه،  الكيان املدرج امسه يف القائمة     أو
وأي معلومـات عـن أسـباب إضـافة     علنـا مـن بيـان احلالـة،     نسخة من اجلزء الـذي جيـوز نـشره       ب

القائمـة،   املترتبة على إضافة االسم إىل    االسم متاحة على املوقع الشبكي للجنة، ووصف اآلثار         
النظـر   على النحو املنصوص عليه يف القرارات ذات الصلة، واإلجـراءات الـيت تتبعهـا اللجنـة يف                  

املتعلقـــة باالســـتثناءات ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢لقــرار  يف طلبــات الـــشطب مــن القائمـــة، وأحكـــام ا  
  املوجودة؛
 ١٥الدول األعضاء اليت تتلقى إخطـارا علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة                  شجعي  - ١٨  

 أعـاله، وبالتـدابري     ١أعاله أن تبلغ اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ التدابري املبينة يف الفقـرة              
 أعــاله، كمــا تــشجع الــدول األعــضاء علــى اســتخدام األدوات   ١٧الــيت اختــذهتا وفقــا للفقــرة  

  الشبكي للجنة لتقدمي هذه املعلومات؛ املتاحة على املوقع 
  

  الشطب من القائمة    
ــالقرار     يرحــب - ١٩   ــة العامــة، عمــال ب ــشاء مركــز تنــسيق داخــل األمان  ١٧٣٠ بإن

 مباشـرة  ة املركـز ، يتيح لألفراد أو اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانـات خيـار موافـا       )٢٠٠٦(
  بطلب رفع أمسائهم من القائمة؛

دمـة لألمسـاء ودول اجلنـسية واإلقامـة علـى اسـتعراض طلبـات                الدول املق  حيث  - ٢٠  
رفع األمساء مـن القائمـة الـواردة عـن طريـق مركـز التنـسيق، وفقـا لإلجـراءات املبيَّنـة يف مرفـق                         
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، يف حينها، وعلى بيان ما إذا كانت تؤيـد أو تعـارض الطلـب تيـسريا                 )٢٠٠٦ (١٧٣٠القرار  
   الستعراض اللجنة؛

 بأن تواصل العمل، وفقا ملبادئهـا التوجيهيـة، علـى النظـر يف              على اللجنة  يشري  - ٢١  
 بـن الدن أو     أسـامة أو الـشركاء يف تنظـيم القاعـدة أو          /الطلبات بغرض شطب أمساء األعضاء و     

حركة طالبان، الذين مل يعودوا يستوفون املعـايري املبينـة يف القـرارات ذات الـصلة، مـن القائمـة                    
  املوحدة؛
ــة  يــشري  - ٢٢   ــر  علــى اللجن ــنوي ألمســاء األفــراد     بــأن تنظ  يف إجــراء اســتعراض س

 أبلغ عن وفاهتم، تعمم فيه األمساء على الدول املعنية عمـال            ناملدرجني يف القائمة املوحدة، الذي    
بــاإلجراءات املبينــة يف املبــادئ التوجيهيــة للجنــة، لــضمان أن تبقــى القائمــة املوحــدة مــستكملة  

  ة اإلدراج يف القائمة تظل سليمة؛ ودقيقة قدر اإلمكان ولتأكيد أن عملي
مـن    مـن شـطب االسـم         واحد  أن تقوم األمانة العامة، يف غضون أسبوع       يقرر  - ٢٣  

 ُيعتقـد أن الفـرد أو الكيـان موجـود           الـيت القائمة املوحدة، بإبالغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان         
؛ )مـا تـوافرت هـذه املعلومـة       إذا  (حالة األفراد، البلد الـذي حيمـل الـشخص جنـسيته             فيها، ويف   
اهتا وفقــا لقوانينــها وممارســ أن تقــوم الــدول الــيت تتلقــى هــذا اإلشــعار باختــاذ تــدابري،  بــويطالـب 

  ؛يف الوقت املناسب، الفرد أو الكيان املعين بشطب امسه من القائمةإعالم احمللية، إلشعار أو 
  

  استعراض القائمة املوحدة وتعهدها    
 األعضاء، وال سيما الدول املقدمة لألمسـاء ودول اإلقامـة            الدول مجيع يشجع  - ٢٤  

اجلنسية، على موافـاة اللجنـة مبعلومـات إضـافية لتحديـد اهلويـة وغريهـا مـن املعلومـات، إىل                      أو
، بـشأن األفـراد واجلماعـات واملؤسـسات والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم               الداعمةجانب الوثائق   

ــا يف ذلــك ئيف القا ــات واجلماعــات   لة عــن معلومــات مــستكم مــة، مب ــشغيلي للكيان  الوضــع الت
ــراد املدرجــة    عــن واملؤســسات املدرجــة أمساؤهــا يف القائمــة، و   ــاة األف حركــة أو حــبس أو وف

   أمساؤهم يف القائمة وغري ذلك من األحداث اهلامة، مىت توافرت هذه املعلومات؛
 القائمــة األمســاء املدرجــة يفميــع علــى اللجنــة بــأن جتــري استعراضــا جل  يــشري  - ٢٥  

، حيـث تعمـم األمسـاء       ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٣٠املوحدة يف تاريخ اعتماد هـذا القـرار حبلـول           
أو اجلنـسية، عنـدما تكـون معروفـة، عمـال      /املعنية على الـدول املقدمـة لألمسـاء ودول اإلقامـة و           

ودقتـها  باإلجراءات املبينة يف املبادئ التوجيهية للجنة، بغرض كفالة استكمال القائمة املوحـدة             
  أن القائمة ال تزال صحيحة؛قدر اإلمكان وتأكيد 
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 أعـاله،   X على اللجنة، لدى إجناز االستعراض الوارد يف الفقـرة           يشري كذلك   - ٢٦  
ــيت مل تــستكمل          ــدة ال ــة املوح ــة يف القائم ــاء املدرج ــة األمس ــنويا لكاف ــأن جتــري استعراضــا س   ب

اء املعنيـة علـى الـدول املقدمـة         سـنوات أو أكثـر، حيـث تعمـم األمسـ          ثـالث   تستعرض منذ   مل  أو  
أو اجلنسية، عندما تكون معروفة، عمال باإلجراءات املبينـة يف املبـادئ            /لألمساء ودول اإلقامة و   

، ولتأكيـد أن    ائمـة املوحـدة ودقتـها قـدر اإلمكـان         التوجيهية للجنة، بغرض كفالة استكمال الق     
  .إدراج األمساء يف القائمة يظل سليما

  
  تنفيذ التدابري    

اسـتحداثها  إلجراءات الكافيـة، أو     ل الدول   مجيعحتديد   أمهية   يؤكد من جديد    - ٢٧  
   كامال؛  تنفيذا أعاله١ الفقرة  جوانب التدابري الواردة يفل عند االقتضاء، لتنفيذ كهلا

ــشجع - ٢٨   ــى مواصــلة   ي ــة عل ــأمنياللجن ــتم    ت ــة وواضــحة ي  وجــود إجــراءات عادل
 القائمـــة املوحـــدة وشـــطبهم منـــها، فـــضال عـــن مـــنح  مبوجبـــها إدراج األفـــراد والكيانـــات يف

، ويـشري علـى اللجنـة أن تبقـي مبادئهـا التوجيهيـة قيـد االسـتعراض              استثناءات ألسباب إنـسانية   
  دعما هلذه األهداف؛

 علـــى اللجنـــة أن تقـــوم، علـــى ســـبيل األولويـــة، باســـتعراض مبادئهـــا   يـــشري  - ٢٩  
 ٢٢ و ١٧ و ١٣ و ١٢ و  ٦سـيما الفقـرات     التوجيهية فيمـا يتعلـق بأحكـام هـذا القـرار، وال             

   أعاله؛ ٢٦ و
 الــدول األعــضاء علــى إيفــاد ممــثلني لالجتمــاع باللجنــة هبــدف إجــراء يــشجع  - ٣٠  

مناقشات أكثر تعمقا بـشأن املـسائل ذات الـصلة، ويرحـب باإلحاطـات الطوعيـة الـيت تقـدمها                    
لتـدابري املنـصوص عليهـا يف    تنفيـذ ا لتبذلـه مـن جهـود    املهتمـة بـاألمر بـشأن مـا     الدول األعـضاء    

  ؛ كامالًتنفيذاً  اليت تعيق تنفيذ التدابري اخلاصة أعاله، مبا يف ذلك التحديات ١الفقرة 
 إىل اللجنة أن تقدم إىل اجمللـس تقريـرا عـن نتائجهـا فيمـا يتعلـق جبهـود          يطلب  - ٣١  

ــيت   ــذ ال ــذهلا التنفي ــة لتحــسني الت    تب ــضاء، وأن حتــدد اخلطــوات الالزم ــدول األع ــدم  ال ــذ وتق نفي
 توصيات بشأهنا؛

اللجنة بـأن حتـدد احلـاالت احملتملـة لعـدم االمتثـال للتـدابري املتخـذة             على يشري  - ٣٢  
 ويطلـب إىل  ، وأن تقرر مسار العمل املالئم يف كـل حالـة علـى حـدة،                أعاله ١مبوجب الفقرة   

أدنـاه، معلومـات    ٣٨الرئيس أن يقـدم، يف التقـارير الدوريـة املقدمـة إىل اجمللـس عمـال بـالفقرة          
  عن األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة فيما يتعلق هبذه املسألة؛
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 يف املبينــةمجيــع الــدول األعــضاء علــى أن تكفــل، عنــد تنفيــذها للتــدابري حيــث   - ٣٣  
واملـسروقة واملفقـودة    واملزيفـة    أعاله، إلغاء اجلوازات ووثائق الـسفر األخـرى املـزورة            ١الفقرة  

تبـادل  أن ت  للقوانني واملمارسات الداخلية، يف أسرع وقت ممكـن، و         فقاًوسحبها من التداول، و   
الوثائق مـع الـدول األعـضاء األخـرى عـن طريـق قاعـدة بيانـات املنظمـة                   تلك  املعلومات بشأن   

   الدولية للشرطة اجلنائية؛
 لقوانينـها    الدول األعـضاء علـى أن تتبـادل مـع القطـاع اخلـاص، وفقـاً                يشجع  - ٣٤  

ــة       وممارســاهتا الد ــائق اهلوي ــة بوث ــة املتعلق ــا الوطني ــد بياناهت ــات املوجــودة يف قواع ــة، املعلوم اخلي
واملــسروقة واملفقــودة الــيت تــدخل يف نطــاق والياهتــا القــضائية، وأن   املزيفــةو املــزورة الــسفر أو

تقدم إىل اللجنة، مىت اكتشفت أن أحد األطراف املـدرجني يف القائمـة بـصدد اسـتخدام هويـة                   
، معلومـــات يف مـــزورة ذلـــك لغـــرض احلـــصول علـــى ائتمـــان أو وثـــائق ســـفر مزيفـــة، مبـــا يف

   الصدد؛ هذا
  

  التنسيق والدعوة    
ــد   - ٣٥   ــد تأكي ــة مكافحــة      يعي ــة، وجلن ــني اللجن ــاون اجلــاري ب ــز التع  ضــرورة تعزي

، إضــافة إىل أفرقــة اخلــرباء التابعــة  )٢٠٠٤ (١٥٤٠اإلرهــاب، واللجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار  
 منـها، حـسب االقتـضاء، تعزيـز تبـادل املعلومـات، والتنـسيق بـشأن زيـارات                   لكل منها، بـسبل   

البلــدان كــل حــسب واليتــه، واملــساعدة التقنيــة، والعالقــات مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  
 تقـدمي  ويعرب عن اعتزامـه   سائر املسائل اليت هتم اللجان الثالث مجيعها،        بشأن  ، و والوكاالت

تنــسيق جهودهــا علــى  بغــرض  باجملــاالت ذات االهتمــام املــشترك  التوجيــه للجــان فيمــا يتعلــق 
  أفضل؛ حنو

 فريق الرصد ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى                يشجع  - ٣٦  
جهودمهـا املـشتركة، بالتعـاون مـع املديريـة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب وجلنـة اخلـرباء                    مواصلة  

املــساعدة إىل الــدول األعــضاء فيمــا تبذلــه مــن جهــود   ، ملــد يــد ١٥٤٠املنــشأة عمــال بــالقرار  
لالمتثال اللتزاماهتا مبوجب القرارات ذات الصلة، مبا يف ذلك من خـالل تنظـيم حلقـات عمـل                  

  دون إقليمية؛
 أن تنظــر، عنــد وحــسب االقتــضاء، يف قيــام رئــيس اللجنــة إىل اللجنــة يطلــب  - ٣٧  

 أعـاله   ١تنفيـذ التـدابري املـشار إليهـا يف الفقـرة            أو أعضائها بزيارات إىل بلدان خمتارة لتعزيـز         /و
 ١٢٦٧تنفيذا كامال وفعاال، بغية تشجيع الدول علـى االمتثـال كـامال هلـذا القـرار والقـرارات                   

 ١٥٢٦، و        )٢٠٠٣ (١٤٥٥،    )٢٠٠٢ (١٣٩٠، و        )٢٠٠٠ (١٣٣٣، و        )١٩٩٩(
  ؛ )٢٠٠٦ (١٧٣٥، و )٢٠٠٥ (١٦١٧، و )٢٠٠٤(
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قريـر شـفوي إىل اجمللـس، عـن طريـق رئيـسها، مـرة                إىل اللجنة تقـدمي ت     يطلب  - ٣٨  
 يوما على األقل، عن جممل عمـل اللجنـة وفريـق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات                    ١٨٠كل  

، بـاالقتران، حـسب االقتـضاء، بالتقـارير املقدمـة مـن رئيـسي جلنـة مكافحـة                   )“فريق الرصد ”(
 ذلــك تقــدمي إحاطــات إىل ، مبــا يف)٢٠٠٤ (١٥٤٠اإلرهــاب واللجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار   

  الدول األعضاء املهتمة باألمر؛ مجيع 
  

  فريق الرصد    
، من أجل مساعدة اللجنـة يف تنفيـذ واليتـها، متديـد واليـة فريـق الرصـد                   يقرر  - ٣٩  

 مـن القـرار     ٢٠لفقرة  بـا  عمـال يوجد مقره يف نيويورك، والذي عينـه األمـني العـام             احلايل الذي   
 شــهرا، حتــت إشــراف اللجنــة مــع االضــطالع      ١٨ة مــدهتا إضــافي ، لفتــرة )٢٠٠٥( ١٦١٧

ــق   ــة يف املرفـ ــسؤوليات املبينـ ــام   ، ويطلـــب ١باملـ ــذ أن إىل األمـــني العـ ــة  يتخـ ــات الالزمـ الترتيبـ
  الغرض؛ هلذا
  

  عمليات االستعراض    
هبــدف النظــر يف إمكانيــة  أعــاله  ١ اســتعراض التــدابري املبينــة يف الفقــرة  يقــرر  - ٤٠  

    أقل إذا لزم األمر؛  شهرا، أو١٨ مواصلة تعزيزها خالل
  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٤١  
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  املرفق األول
 من هذا القرار، يعمل فريق الرصد حتت إشراف اللجنة املنشأة عمـال             ٣٩وفقا للفقرة     
  : ويضطلع باملسؤوليات التالية،)١٩٩٩ (١٢٦٧بالقرار 

 إىل اللجنـــة، أوهلمـــا حبلـــول   تقـــدمي تقريـــرين خطـــيني شـــاملني ومـــستقلني      )أ(  
 تنفيـذ الـدول للتـدابري       عـن ،  ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٣١، واآلخـر حبلـول      ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٢٨

تحـسني تنفيـذ التـدابري       ل  من هذا القـرار، مبـا يف ذلـك توصـيات حمـددة             ١املشار إليها يف الفقرة     
  واختاذ تدابري جديدة حمتملة؛

 مـــن القـــرار ٦ أعـــاله و الفقـــرة ٣٢رة حتليـــل التقـــارير املقدمـــة عمـــال بـــالفق  )ب(  
، )٢٠٠٥ (١٦١٧ مـن القـرار   ١٠، والقوائم املرجعية املقدمة عمال بـالفقرة    )٢٠٠٣( ١٤٥٥

  واملعلومات األخرى املقدمة من الدول األعضاء إىل اللجنة حسب تعليمات اللجنة؛
ــة    )ج(   ــة يف متابع ــات مــساعدة اللجن ــدول األعــضاء الطلب ــة إىل ال  مــن أجــل  املقدم

   من هذا القرار؛١، مبا يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرة ملعلوماتا
تقــدمي برنــامج عمــل شــامل إىل اللجنــة مــن أجــل استعراضــه واملوافقــة عليــه،      )د(  

األنشطة املتوخاة بغية االضطالع مبـسؤولياته،      تفاصيل  فريق الرصد   يقدم فيه   حسب االقتضاء،   
ملقتـرح، علـى أسـاس التنـسيق الوثيـق مـع املديريـة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب                فيهـا الـسفر ا     مبا

ــة مكافحــة اإلرهــاب وفريــق    ــابع رباء اخلــالتابعــة للجن ــالقرار   الت ــشأة عمــال ب ــة املن  ١٥٤٠للجن
  لتفادي االزدواجية وتعزيز سبل التآزر؛

رباء اخلــ مــع املديريــة التنفيذيــة ملكافحــة اإلرهــاب وفريــقبتعــاون وثيــق العمــل   )هـ(  
 وتبـادل املعلومـات معهمـا مـن أجـل حتديـد جمـاالت               ١٥٤٠للجنة املنشأة عمـال بـالقرار       التابع  

االلتقاء والتـداخل واملـساعدة يف تـسهيل التنـسيق الفعلـي بـني اللجـان الـثالث، مبـا يف ذلـك يف                       
  التقارير؛ جمال تقدمي
الـدعم هلـا، يف   املشاركة على حنو نشط يف مجيع األنشطة ذات الـصلة وتقـدمي             )و(  

إطار استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك ضمن فرقـة العمـل املعنيـة                 
 لضمان التنسيق واالتـساق الـشاملني يف جهـود    أنشئتبالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب اليت    

  مكافحة اإلرهاب اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة؛
ــة يف   )ز(   ــا يف     مــساعدة اللجن ــدابري املــشار إليه ــال للت ــها حلــاالت عــدم االمتث  حتليل
 من هذا القرار من خـالل مجـع املعلومـات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء والقيـام، مـن                       ١ الفقرة

   وبناء على طلب اللجنة، بتقدمي دراسات إفرادية إىل اللجنة لتقوم باستعراضها؛اتلقاء نفسه
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أن تــستعني هبــا الــدول األعــضاء مــن أجــل  تقــدمي توصــيات إىل اللجنــة ميكــن    )ح(  
 مــن هــذا القــرار ويف إعــداد اإلضــافات  ١مــساعدهتا يف تنفيــذ التــدابري املــشار إليهــا يف الفقــرة  

   املقترحة إىل القائمة املوحدة؛
ــة للنــشر العــام املــشار إليهــا يف          )ط(   ــساعدة اللجنــة يف جتميــع املعلومــات القابل م
  ؛١٣ الفقرة

ل األعـضاء قبـل الـسفر إىل الـدول األعـضاء املختـارة، علـى               التشاور مـع الـدو      )ي(  
   اللجنة؛تقره الذي عملالأساس برنامج 

ــافية      )ك(   ــاء ومعلومـــات تعريفيـــة إضـ تـــشجيع الـــدول األعـــضاء علـــى تقـــدمي أمسـ
  إلدراجها يف القائمة املوحدة، وفقا لتعليمات اللجنة؛

ا مـن املعلومـات ملـساعدة       موافاة اللجنة مبعلومات إضافية بـشأن اهلويـة وغريهـ           )ل(  
   ودقيقة بقدر اإلمكان؛مستوفاةاللجنة يف جهودها الرامية إىل جعل القائمة املوحدة 

ــدة           )م(   ــيم القاع ــشكله تنظ ــذي ي ــد ال ــتغرية للتهدي ــة امل ــن الطبيع ــة ع إجــراء دراس
إقامـة حـوار مـع البـاحثني واهليئـات          بوحركة طالبان وعن أفضل التدابري ملواجهته، مبا يف ذلـك           

  األكادميية املختصة، بالتشاور مع اللجنة، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة؛
التوصــيات صــوغ التقــارير وتقــدمي القيــام مبهــام التجميــع والتقيــيم والرصــد و   )ن(  

ــذكور يف       ــدبري امل ــذ الت ــك تنفي ــا يف ذل ــدابري، مب ــذ الت ــشأن تنفي ــرة ب ــرار   ) أ (١الفق ــذا الق مــن ه
 ، وأسـامة بـن الدن     ،ترنت بشكل إجرامي على يـد تنظـيم القاعـدة         يتعلق مبنع استغالل اإلن    فيما

 وإجـراء   ؛ وسـائر مـن يـرتبط هبـم مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسـسات وكيانـات                  ،وحركة طالبـان  
أي مــسائل أخــرى ذات صــلة يف دراســات إفراديــة، حــسب االقتــضاء؛ وإجــراء حبــث متعمــق  

  حسب توجيهات اللجنة؛
، بطــرق منــها ذات الــصلةظمــات األخــرى التــشاور مــع الــدول األعــضاء واملن  )س(  

عواصم، مع مراعاة التعليقـات الـيت تـرد منـها،           الإجراء حوار منتظم مع ممثليها يف نيويورك ويف         
) أ(سيما ما يتعلق منها بأي مسائل قد ترد يف تقارير فريـق الرصـد املـشار إليهـا يف الفقـرة                       وال

  من هذا املرفق؛
األمــن يف الــدول األعــضاء، مبــا يف ذلــك مــن  التــشاور مــع دوائــر املخــابرات و  )ع(  

  خالل املنتديات اإلقليمية، بغرض تيسري تبادل املعلومات وتعزيز إنفاذ التدابري؛
التــشاور مــع ممثلــي القطــاع اخلــاص املعنــيني، مبــا يف ذلــك املؤســسات املاليــة،     )ف(  

  ك التدبري؛لالطالع على التنفيذ العملي لتجميد األصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذل
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ــة      )ص(   ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي ــصلة العمــل م ــوعي  ذات ال ــز ال بغــرض تعزي
  بالتدابري واالمتثال هلا؛

ومــع الــدول األعــضاء للحــصول  العمــل مــن املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة  )ق(  
ــة      ــواردة أمســاؤهم يف القائم ــراد ال ــى صــور األف ــانعل ــارات اخلاصــة   إلمك ــا يف اإلخط  إدراجه

  صادرة عن املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛ال
مساعدة اهليئات الفرعية األخرى التابعة جمللـس األمـن، وأفرقـة خربائهـا، عنـد                 )ر(  

ــب،  تعزيــز تعاوهنــا مــع املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة، املــشار إليــه يف القــرار          علــى الطل
  ؛)٢٠٠٦( ١٦٩٩

ــدما تط    )ش(   ــصفة منتظمــة أو عن ــة، ب ــة ذلــك، مــن خــالل   إطــالع اللجن لــب اللجن
ــفوية و  ــات شـ ــدول      /إحاطـ ــه للـ ــك زياراتـ ــا يف ذلـ ــد، مبـ ــق الرصـ ــل فريـ ــى عمـ ــة، علـ أو خطيـ

  وأنشطته؛ األعضاء
  .االضطالع بأي مسؤوليات أخرى حتددها اللجنة  )ت(  

  
  
  


