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 القرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) 
ـــودة يف ٢٠ كـــانون األول/ديســـمرب  الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلســته ٤٦٧٨، املعق

  ٢٠٠٢ 
إن جملس األمن، 

إذ يشري إىل قراراتــــــه ١٢٦٧ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٥ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩، 
و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، و ١٣٦٣ (٢٠٠١) املــؤرخ 

٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠١ و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) املؤرخ ١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، 
وإذ يعرب عن تصميمه على تيسري تنفيذ االلتزام مبكافحة اإلرهــاب مبوجـب قـرارات 

جملس األمن ذات الصلة، 
وإذ يعيد تأكيد قراره ١٣٧٣ (٢٠٠١) املـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، ويكـرر 

تأكيد دعمه اجلهود الدولية الرامية إىل القضاء على اإلرهاب، وفقا مليثاق األمم املتحدة، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

يقــرر أن أحكــام الفقــرة ٤ (ب) مــن القــــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقرتـــني  - ١
١ و ٢ (أ) مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) ال تنطبـق علـى األمـوال واألصـــول املاليــة أو املــوارد 

االقتصادية األخرى اليت تقرر الدولة (الدول) املعنية أا: 
ضروريـة لتغطيـة املصروفـات األساسـية، مبـا يف ذلـك املبـالغ الـيت تدفـع مقــابل  (أ)
املـواد الغذائيـة، واإلجيـار أو الرهـن العقـاري، واألدويـة والعـالج الطـيب، والضرائـب، وأقســـاط 
التـأمني، ورسـوم املنـافع العامـة، أو الـيت تدفـع علـى سـبيل احلصـر نظـري أتعـاب مهنيـــة معقولــة 
وسداد املصروفات املتكبدة فيما يتصل بتقدمي خدمات قانونية أو األتعاب أو رسوم اخلدمـات 
املتعلقـة بـاحلفظ والصيانـة العـاديني لألمـوال امـدة أو األصـــول املاليــة أو املــوارد االقتصاديــة 
ـــدول) املعنيــــــة بإخطــار اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار ١٢٦٧  األخـرى بعـد قيـام الدولـة (ال
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(١٩٩٩) (املشار إليها فيما يلي بـ �اللجنة�) باعتزامـها اإلذن، عنـد االقتضـاء، بـالوصول إىل 
تلـك األمـوال أو األصـول أو املـوارد، ويف حالـة عـدم اختـاذ اللجنـة قـرارا بـالرفض، يف غضــون 

٤٨ ساعة من ذلك اإلخطار؛ 
ضرورية لتغطية املصروفات االستثنائية، شريطة إبالغ الدولـة (الـدول) املعنيـة  (ب)

ذلك االعتزام إىل اللجنة وموافقة اللجنة عليه؛ 
يقـرر أنـه جيـوز أن تسـمح مجيـع الـدول، رهنـا بأحكـــام الفقــرة ٤ (ب) مــن  - ٢
القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقرتني ١ و ٢ (أ) من القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، بـأن تضـاف إىل 

احلسابات: 
الفوائد أو العوائد األخرى املستحقة هلا؛ أو  (أ)

املدفوعات املستحقة مبوجب العقود أو االتفاقات أو االلتزامـات الناشـئة قبـل  (ب)
التاريخ الــــذي أصبحت فيـــه تلـك احلسـابات خاضعـة ألحكـام القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، أو 
القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) أو القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، شـريطة أن تظـل تلـك الفوائـد وغريهـــا 

من العوائد واملدفوعات خاضعة هلذه األحكام؛ 
ـــرار  يقـرر أن تضطلـع اللجنـة، باإلضافـة إىل املـهام املبينـة يف الفقـرة ٦ مـن الق - ٣

١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقرة ٥ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) مبا يلي: 
ـــق أحكــام  االحتفـاظ بقائمـة بأمسـاء الـدول الـيت أبلغـت اللجنـة اعتزامـها تطبي (أ)
الفقـرة ١ (أ) أعــاله يف تنفيذهــا القــرارات ذات الصلــة، الــيت مل تتخــذ بشــأا اللجنــة قــرارا 

بالرفض، واستكمال تلك القائمة بانتظام؛ 
النظر، حسب االقتضاء، يف الطلبات املتعلقة باملصروفات االسـتثنائية حسـبما  (ب)

تنص الفقرة ١ (ب) أعاله، واملوافقة على تلك الطلبات؛ 
يقــرر أن االســتثناء املنصــوص عليــه يف الفقــرة ٤ (ب) مــن القــــرار ١٢٦٧  - ٤

(١٩٩٩) سيتوقف مفعوله اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار؛ 
حيث الدول األعضاء على أن تراعي االعتبارات املبينة أعاله مراعاة تامة عنـد  - ٥

تنفيذها القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)؛ 
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  - ٦

 

 


