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 )٢٠٠٦ (١٧٣٥القرار   
 / كــــانون األول٢٢ املعقــــودة يف ٥٦٠٩الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته       

 ٢٠٠٦ديسمرب 
 

 إن جملس األمن، 
، ١٩٩٩أكتــوبر / تــشرين األول١٥املــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ إىل قراراتــه إذ يــشري 

 املــؤرخ) ٢٠٠١ (١٣٦٣، و ٢٠٠٠ديـسمرب  / كــانون األول١٩املـؤرخ  ) ٢٠٠٠(   ١٣٣٣ و
ــه / متــوز٣٠  ١٣٩٠، و ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣، و ٢٠٠١  يولي

ــاير /كــانون الثــاين   ١٦املــؤرخ ) ٢٠٠٢(  كــانون ٢٠املــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢، و ٢٠٠٢ين
ــسمرب /األول ــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٥٥  ، و ٢٠٠٢ديــ ــاين ١٧املــ ــانون الثــ ــاير /  كــ ، ٢٠٠٣ينــ

ــاير ي/الثـــاين  كـــانون ٣٠املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٢٦ و املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦، و ٢٠٠٤نـ
ــوبر /تــــشرين األول ٨ ــه / متــــوز٢٩املــــؤرخ ) ٢٠٠٥(   ١٦١٧، و ٢٠٠٤أكتــ ، ٢٠٠٥يوليــ
 / آب ٨املـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٦٩٩ و،  ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٤املؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤ و

 رئيسه، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن  ،٢٠٠٦أغسطس 
األخطـار  أشـد   أحـد   ميثـل   ومظـاهره   أشـكاله   ع   أن اإلرهاب جبمي   وإذ يؤكد من جديد    

ميكـن تربيـره    السلم واألمن وأن أي عمل من أعمال اإلرهاب هو عمـل إجرامـي وال   اليت دد   
دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبـه؛ وإذ يكـرر إدانتـه القاطعـة                 بغض النظر عن    

ن يـرتبط ـم مـن أفـراد ومجاعـات           مـ سـائر   بن الدن وحركة الطالبـان و      لتنظيم القاعدة وأسامة    
يرتكبونه من أعمال إرهابيـة إجراميـة متواصـلة ومتعـددة ـدف              ومشاريع وكيانات، وذلك ملا     

الـضحايا وتـدمري املمتلكـات وتقـويض دعـائم االسـتقرار             إىل قتل املدنيني األبرياء وغريهـم مـن         
  إىل حد كبري، 
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   يف أفغانـــستان،نـــف واإلرهـــاب إزاء تزايـــد أنـــشطة العوإذ يعـــرب عـــن بـــالغ قلقـــه 
 وســائر مــن يــرتبط مــا مــن أفــراد ومجاعــات  القاعــدة الــيت تقــوم ــا حركــة الطالبــان وتنظــيم  

  ، ومشاريع وكيانات
أخطـار  مـا يـنجم عـن األعمـال اإلرهابيـة مـن              ضـرورة مكافحـة      وإذ يؤكد من جديد    

 األمــم املتحــدة والقــانون  وفقــا مليثــاق،ميــع الوســائلجب، وذلــك الــسلم واألمــن الــدولينيــدد 
عمليــة األمـم املتحـدة يف قيـادة    تؤديـه  هـذا الـصدد علـى الـدور اهلــام الـذي       يف مـشددا  الـدويل،  

 ،املكافحة هذه وتنسيقها
 ــج مطــرد وشــامل ع علــى أنــه ال ميكــن التغلــب علــى اإلرهــاب إال باتبــا وإذ يــشدد 

ملنــع بفعاليــة وتعاوــا  يــة ينطــوي علــى مــشاركة مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليم      
 وعزهلا وشل قدرا، التهديدات اإلرهابية وإضعافها 

) ١٩٩٩ (١٢٦٧لحوار بـني اللجنـة املنـشأة عمـال بـالقرار      ليوية احل  األمهية وإذ يؤكد  
 األعضاء من أجل تنفيذ التدابري تنفيذا كامال، والدول ) “اللجنة”(

ر بني اللجنة والدول األعضاء هو احلـوار         بأن أحد أكثر السبل فعالية للحوا      وإذ يسلم  
  ذلك الزيارات القطرية،  املباشر، مبا يف 

 بتوسيع نطاق التعـاون مـع املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك                    وإذ يرحب  
اخلاصة املشتركة بني املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة وجملـس األمـن التـابع                  املذكرات  ”إنشاء  

 الـدول األعـضاء علـى العمـل يف          إذ يـشجع  ، و )٢٠٠٦ (١٦٩٩القـرار     واختاذ   “ةلألمم املتحد 
دعيم اجلنائية وغريها من املنظمات الدولية واإلقليميـة مـن أجـل تـ             إطار املنظمة الدولية للشرطة     

  وأسامة بـن الدن وحركـة الطالبـان ومـن يـرتبط ـم              ،القاعدة تنفيذ التدابري املتخذة ضد تنظيم      
 ات ومشاريع وكيانات،من أفراد ومجاع

ــواردة يف الفقــرة    وإذ يالحــظ  ــدابري ال ــصارم للت ــذ ال ــرار  هــذا مــن١ ضــرورة التنفي  الق
  بوصفها أداة هامة يف مكافحة األنشطة اإلرهابية، 

ــد   ــد تأكيـ ــرة   وإذ يعيـ ــا يف الفقـ ــشار إليهـ ــدابري املـ ــائي  ١ أن التـ ــابع وقـ ــاه ذات طـ  أدنـ
  ة مبوجب القوانني الوطنية، اجلنائية احملدد تستند إىل املعايري  وال

ــد  ــرتني   وإذ يؤكـــ ــام الفقـــ ــة ألحكـــ ــاة التامـــ ــرورة املراعـــ ــرار ٢ و ١ ضـــ  مـــــن القـــ
 ١٦١٧ مـن القـرار      ١التدابري الواردة يف الفقـرة       تنفيذ  عند  بشأن اإلعفاءات   ) ٢٠٠٢( ١٤٥٢

 وغريه من القرارات ذات الصلة،) ٢٠٠٥(
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الـيت أعـدت   ) SCA/2/06(20)(سـلحة   ظـر األ  حببوثيقـة اللجنـة املتعلقـة       وإذ حييط علمـا      
  ،من هذا القرار) ج(١تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف الفقرة ل ،مفيدةلتستعني ا، كأداة 

 إزاء جلوء تنظيم القاعدة وأسامة بن الدن وحركـة الطالبـان             عن بالغ قلقه   وإذ يعرب  
ل اإلنترنـت بـشكل     وسائر من يرتبط م من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات إىل اسـتغال           

 إجرامي لتنفيذ أعمال إرهابية،
 الطابع املتغري للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وأسـامة بـن الدن             وإذ يالحظ بقلق   
، وال سـيما     ن يرتبط م مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسـسات وكيانـات            مسائر  الطالبان و  وحركة  

 بية،لإليديولوجيات اإلرهايعتمدوا يف الترويج السبل اليت 
أمهية التـصدي جلميـع جوانـب التهديـد الـذي يـشكله تنظـيم القاعـدة           على   يشددوإذ   

ن يــرتبط ــم مــن أفــراد ومجاعــات ومؤســسات  مــســائر وحركــة الطالبــان و وأســامة بــن الدن 
 الدوليني، وكيانات على السلم واألمن 

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
 التدابري  

مـن  ) ب (٤ أن تتخذ مجيع الدول التدابري املفروضة سابقا مبوجب الفقـرة    يقرر - ١ 
 مـن  ٢ و ١ والفقـرتني  ،)٢٠٠٠ (١٣٣٣مـن القـرار   ) ج (٨، والفقـرة    )١٩٩٩ (١٢٦٧  القرار  
ن مـ سائر الدن وحركة الطالبان و فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وأسامة بن    ) ٢٠٠٢ (١٣٩٠  القرار  

إليـه يف القائمـة املعـدة        د ومجاعات ومؤسسات وكيانـات، علـى النحـو املـشار            يرتبط م من أفرا   
 :)“املوحدة القائمة ”) (٢٠٠٠ (١٣٣٣والقرار ) ١٩٩٩ (١٢٦٧عمال بالقرار 

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

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

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

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

ر ضــروريا للوفــاء مبقتــضيات قــضية  ، وال تنطبــق هــذه الفقــرة إذا كــان الــدخول أو العبــو منــها
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ــة  ــا قانوني ــال      م ــشأة عم ــة املن ــا اللجن ــرر فيه ــيت تق ــأو يف احلــاالت ال ) 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
 والكيانــات، مــن أراضــيها أو مــن جانــب رعاياهــا خــارج أراضــيها    املؤســساتاجلماعــات وو
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 مــة ملــا ســبق ذكــره، وكــذلك منــع تقــدمي أي مــشورة        وقطــع الغيــار الالز 

 ؛تدريب يتصل باألنشطة العسكرية أو
 الدول بالتزامها اإلسـراع بتجميـد األمـوال وغريهـا مـن األصـول املاليـة               ريذكِّ - ٢  

  القرار؛ هذامن) أ (١لفقرة عمال بااالقتصادية املوارد  أو
ــوارد    القـــرار هـــذامـــن) أ (١ أن مقتـــضيات الفقـــرة يؤكـــد - ٣   تنطبـــق علـــى املـ

 ؛من مجيع األنواع االقتصادية 
ــضاعف  بالــدول يهيــب - ٤  ــن أجــل جهودهــا أن ت ــذ التــدابري الــواردة يف   م  تنفي

   ؛القرار هذا من ) ج( ١و ) ب (١ تنيالفقر
 

 اإلدراج يف القائمة  
) ٢٠٠٤ (١٥٢٦ مـن القـرار   ١٧ ضرورة أن تتصرف الدول وفقا للفقرة        يقرر - ٥ 
 إلدراجهــا يف القائمــة  علــى اللجنــةعنــد اقتــراح أمســاء  ) ٢٠٠٥ (١٦١٧ مــن القــرار ٤والفقــرة 
بيــان احلالــة أكــرب قــدر ممكــن مــن التفاصــيل عــن   يتــضمن وأن  ؛حالــة وأن تقــدم بيــان ،املوحــدة

 معلومات حمددة تـدعم    ‘١’    : يف القائمة، مبا يف ذلك     دراج  اليت يقوم عليها اإل   سس  األساس أو   األ
 طبيعــــة املعلومــــات؛ ‘ ٢’أعــــاله؛ و  الكيــــان يــــستويف املعــــايري املبينــــة  أوالفــــرد احلــــسم بــــأن 

الدول تفاصيل أي صـلة قائمـة        ما ميكن تقدميه من معلومات أو وثائق داعمة؛ وأن تدرج           ‘ ٣’و  
  حاليا يف القائمة؛ بني اجلهة املقترح إدراج امسها يف القائمة وأي فرد أو كيان امسه مدرج

 إىل الدول اليت تقترح أمساء إلدراجها يف القائمة أن حتـدد، عنـد تقـدمي                يطلب - ٦ 
من بيان احلالة ألغراض إخطار الفـرد أو الكيـان املـدرج     علنا طلباا، األجزاء اليت جيوز نشرها   

  ؛املهتمة باألمرعلى طلب الدول  امسه يف القائمة، واألجزاء اليت جيوز نشرها بناء 
ــواردة يف املرفــق األول عنــد   أن تــول  بالــديهيــب - ٧  ستخدم صــحيفة الغــالف ال

يف القائمة املوحدة، بغية كفالة الوضـوح واالتـساق يف طلبـات اإلدراج              اقتراح أمساء إلدراجها    
 يف القائمة؛
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 على اللجنة بأن تشجع الدول األعـضاء علـى تقـدمي أمسـاء إلدراجهـا يف              يشري - ٨  
 املوحدة؛ القائمة 

لى اللجنـة بـأن تـشجع الـدول علـى تقـدمي معلومـات إضـافية لتحديـد                    ع يشري - ٩  
هوية األفراد والكيانات املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة ومعلومـات أخـرى بـشأم، مبـا يف ذلـك               
آخر املعلومات املتعلقة باألصول امدة هلؤالء األفراد والكيانات وبتحركـات هـؤالء األفـراد،              

 ؛لدى توافر هذه املعلومات
مــن  أســبوعني ويف غــضون أن تقــوم األمانــة العامــة، بعــد عمليــة النــشر  يقــرر - ١٠  

إىل القائمة املوحدة، بإبالغ البعثة الدائمة للبلد أو البلـدان حيـث يعتقـد أن الفـرد          إضافة االسم   
 ت تـوافر  إذا مـا  (حالة األفراد، البلد الذي حيمل الشخص جنسيته         ، ويف    فيها أو الكيان موجود  

مـن بيـان    علنـا   نسخة من اجلزء الـذي جيـوز نـشره          باإلشعار   ، وأن تدرج مع هذا      )ومةهذه املعل 
املنـصوص عليـه يف      احلالة، ووصفا لآلثـار املترتبـة علـى إضـافة االسـم إىل القائمـة، علـى النحـو                    

 واإلجــراءات الــيت تتبعهــا اللجنــة يف النظــر يف طلبــات الــشطب مــن        ،القــرارات ذات الــصلة 
 ؛)٢٠٠٢ (١٤٥٢قرار  وأحكام ال،القائمة 
 أن تتخـذ    ١٠ بالدول اليت تتلقى إشـعارا علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة                يهيب - ١١  

 الفرد أو الكيان املـدرج امسـه يف    أو إبالغمعقولة وفقا لقوانينها وممارساا احمللية إلشعار تدابري  
علنـا  الذي جيوز نشره    هذا اإلشعار نسخة من اجلزء      يشفع   إىل القائمة وأن     هالقائمة بإضافة امس  

من بيان احلالة، ووصفا لآلثـار املترتبـة علـى إضـافة االسـم إىل القائمـة، علـى النحـو املنـصوص                       
النظر يف طلبات الـشطب مـن     عليه يف القرارات ذات الصلة، واإلجراءات اليت تتبعها اللجنة يف           

 ؛)٢٠٠٢ (١٤٥٢القائمة، وأحكام القرار 
 اللجنة بأمسـاء مـن يـشاركوا بـأي وسـيلة، أفـرادا               الدول على أن توايف    يشجع - ١٢ 

ــات، يف متويــل أو دعــم أعمــال أو أنــشطة تنظــيم القاعــدة وأســامة بــن الدن وحركــة          وكيان
الطالبان وسائر من يرتبط ـم مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسـسات وكيانـات، علـى النحـو املـبني                 

ثـال ال احلـصر، اسـتخدام    مبا يف ذلـك، علـى سـبيل امل    ) ٢٠٠٥ (١٦١٧ من القرار    ٢يف الفقرة   
عائــدات زراعــة املخــدرات األفغانيــة املــصدر وإنتاجهــا واالجتــار ــا علــى حنــو غــري مــشروع،    

 وسالئفها، وذلك إلدراجها يف القائمة املوحدة؛
 

  األمساء من القائمةشطب  
 أن تواصــل اللجنــة وضــع مبــادئ توجيهيــة بــشأن شــطب أمســاء األفــراد  يقــرر - ١٣  

  قائمة املوحدة واعتماد هذه املبادئ وتطبيقها؛ المن والكيانات 
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يتعني شـطب أمسـاء مـن القائمـة     كان حتديد ما إذا   لدى   أنه جيوز للجنة،     يقرر - ١٤  
يف قــد أدرج اســم الفــرد أو الكيــان مــا إذا كــان ‘١’املوحــدة، أن تنظــر يف أمــور مــن مجلتــها،  

ــة،      ــد اهلوي ــسبب خطــأ يف حتدي ــة املوحــدة ب ــا إ‘٢’أو  القائم ــان غــري   ذا م ــرد أو الكي أصــبح الف
؛ وجيـوز   )٢٠٠٥ (١٦١٧القـرار    احملـددة يف القـرارات ذات الـصلة، ال سـيما            مستوف املعـايري    

كـان  إن يف أمـور مـن مجلتـها        أعـاله أن تنظـر      ‘ ٢’للجنة عند إجراء التقييم املـذكور يف النقطـة          
لـى النحـو احملـدد يف       اطاتـه، ع  ارتب قطـع كـل     قد  أن الفرد أو الكيان     الفرد قد تويف أو ثبت فعليا       

يؤيــدهم،  بــن الدن وحركــة الطالبــان ومــن أســامة بتنظــيم القاعــدة و، )٢٠٠٥ (١٦١٧القــرار 
 وحدة؛امليف ذلك مجيع األفراد والكيانات املدرجة أمساؤهم يف القائمة  مبا
 

 االستثناءات  
مـن  ) أ (١ متديد فترة نظر اللجنـة يف اإلشـعارات املقدمـة عمـال بـالفقرة             قرر  ي - ١٥ 

  ساعة إىل ثالثة أيام عمل؛٤٨من ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢القرار 
اإلشـعارات املقدمـة   بـرفض  قـرارا    جيب على اللجنة أن تتخـذ        أنه يكرر تأكيد  - ١٦ 

دف منع اإلفراج عـن األمـوال وغريهـا مـن          ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢من القرار   ) أ (١عمال بالفقرة   
ــة أو املــوارد االقتــصادية الــيت     ــة أو الــدول الــيت قــدمت اإلشــعار أــا    األصــول املالي تقــرر الدول

 لتغطية املصروفات األساسية؛ ضرورية 
ــشري - ١٧  ــق بأحكــام       ي ــا يتعل ــة فيم ــا التوجيهي ــستعرض مبادئه ــأن ت ــة ب ــى اللجن  عل
 أعاله؛ ١٥على حنو ما أُكد من جديد يف الفقرة ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢القرار  من ) أ (١ الفقرة

مـن القـرار    ) ب (١لبات إىل اللجنة، عمال بالفقرة       الدول اليت تقدم ط    يشجع - ١٨ 
ــا     )٢٠٠٢ (١٤٥٢ ــوال منعـ ــتخدام تلـــك األمـ ــن اسـ ــغ يف الوقـــت املناســـب عـ ــى أن تبلـ ، علـ

 الستخدامها يف متويل اإلرهاب؛
 

 تنفيذ التدابري  
 إذا لـزم األمـر،  تأخـذ ـا   وأن   إجـراءات مناسـبة،  حتددأن على  الدول  شجعي - ١٩ 

 من هذا القرار؛التدابري املبينة يف الفقرة  ميع جوانب جل لمن أجل التنفيذ الكام
مـن هـذا القـرار      ) أ (١على أن مجيع التدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة           يشدد   - ٢٠ 

تــسري علــى املــوارد املاليــة جبميــع أشــكاهلا، ممــا يــشمل، علــى ســبيل املثــال ال احلــصر، املــوارد   
نـت أو اخلـدمات املتـصلة ـا، الـيت تـستخدم يف              املستخدمة يف توفري خدمات النشر علـى اإلنتر       

ــراد         ــرتبط ــم مــن أف ــان وســائر مــن ي ــن الدن وحركــة الطالب دعــم تنظــيم القاعــدة وأســامة ب
 ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛
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 على اللجنة بـأن حتـدد احلـاالت احملتملـة لعـدم االمتثـال للتـدابري املتخـذة            يشري - ٢١ 
أن يقـدم يف تقـاريره الدوريـة املقدمـة إىل           اللجنـة   ئـيس   طلـب إىل ر   يأعـاله، و    ١مبوجب الفقـرة    

اللجنـة فيمـا يتعلـق     معلومـات عـن األعمـال الـيت اضـطلعت ـا              أدنـاه،    ٣١الس وفقا للفقـرة     
 ذه املسألة؛

 إىل الدول أن تكفـل إتاحـة أحـدث نـسخة مـن القائمـة املوحـدة علـى                    يطلب - ٢٢  
ــة   الفــور ــة وغريهــا مــ   للمكاتــب احلكومي ــصلة، ال ســيما املكاتــب الــيت   املعني ن اهليئــات ذات ال

  ومراقبة احلدود؛  تضطلع باملسؤولية عن جتميد األصول 
 إىل األمــني العــام أن يتخــذ اإلجــراءات الــضرورية لزيــادة التعــاون بــني يطلــب - ٢٣  

اجلنائيـة  ، مبا يف ذلك املنظمة الدولية للـشرطة     املعنيةواملنظمات الدولية واإلقليمية     األمم املتحدة   
 ـدف   ،الطريان املـدين الـدويل واحتـاد النقـل اجلـوي الـدويل ومنظمـة اجلمـارك العامليـة                   ومنظمة  

لــدول ل إتاحــة أدوات أفـضل تزويـد اللجنــة بـأدوات أفــضل لتنفيـذ واليتــها مبزيـد مــن الفعاليـة و     
 القرار؛هذا  من ١ لتنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرة  األعضاء 

 
 حركة الطالبان  

 الــدول علــى تقــدمي أمســاء األفــراد والكيانــات املــرتبطني حاليــا حبركــة  يــشجع - ٢٤  
  إلدراجها يف القائمة املوحدة؛  الطالبان إىل اللجنة 

 على اللجنـة بـأن تـشجع الـدول علـى تقـدمي معلومـات إضـافية لتحديـد                    يشري - ٢٥   
 ؛ ومعلومات أخرى بشأمؤهم يف القائمةهوية أفراد وكيانات حركة الطالبان املدرجة أمسا

طلبـات إدراج أمسـاء      يف   ، وفقا ملبادئها التوجيهيـة،    تنظر على اللجنة بأن     يشري  - ٢٦ 
ــان يف القائمــة املوحــدة ويف      ــرتبطني حبركــة الطالب ــات م ــراد وكيان التماســات شــطب أمســاء  أف

 ؛ركةاحلرتباطهم بقطعوا االذين املرتبطني ا  أو األشخاص /أعضاء حركة الطالبان و
 

 التنسيق  
 ضــرورة اسـتمرار التعــاون الوثيـق وتبـادل املعلومــات بـني اللجنــة     يعيـد تأكيـد    - ٢٧ 

، وكـذلك بـني أفرقـة       )٢٠٠٤ (١٥٤٠مكافحة اإلرهاب واللجنة املنشأة عمـال بـالقرار          وجلنة  
رات إىل البلـدان،  التابعة لكل منها، مبـا يف ذلـك تعزيـز تبـادل املعلومـات، وتنـسيق الزيـا                اخلرباء  

 ؛كافةللجان الثالث بالنسبة من املسائل ذات األمهية الفنية، وغري ذلك واملساعدة 
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 االتصال  
التنفيـذ الفعـال لتـدابري       أمهيـة أن تقـوم اللجنـة مبتابعـة           يؤكد من جديد كذلك    - ٢٨  

 ؛أو اخلطية مع الدول األعضاء/و من خالل تبادل الرسائل الشفوية اجلزاءات 
 الــدول األعــضاء علــى إيفــاد ممــثلني هلــا لالجتمــاع مــع اللجنــة     بقــوةيــشجع - ٢٩ 

  أكثر تعمقا بشأن املسائل ذات الصلة باملوضوع؛  إلجراء مناقشات 
أو أعــضاء /أن يقــوم رئــيس اللجنــة وإمكانيــة  إىل اللجنــة أن تنظــر يف يطلــب - ٣٠  

دف تعزيـز تنفيـذ التـدابري املـشار إليهـا      اقتضى األمر، بزيارة بلدان خمتارة  اللجنة، حيثما ومىت   
تامـا وفعـاال، وذلـك لتـشجيع الـدول علـى االمتثـال التـام هلـذا القـرار                      أعاله تنفيذا    ١يف الفقرة   

) ٢٠٠٣ (١٤٥٥ و) ٢٠٠٢ (١٣٩٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٣٣   و )١٩٩٩ (١٢٦٧والقـــــرارات 
 ؛)٢٠٠٥ (١٦١٧ و) ٢٠٠٤ (١٥٢٦ و
مـرة  شـفوي إىل الـس، عـن طريـق رئيـسها،             إىل اللجنة تقـدمي تقريـر        يطلب - ٣١   

الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات        جممل عمـل اللجنـة وفريـق        عن  ،   على األقل   يوما ١٨٠كل  
 بالتقـارير املقدمـة مـن رئيـسي جلنـة مكافحـة             ، حـسب االقتـضاء،    ، بـاالقتران  )“فريق الرصد ”(
تقــدمي إحاطــات إىل ، مبــا يف ذلــك )٢٠٠٤ (١٥٤٠اإلرهــاب واللجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار   

 الدول األعضاء املهتمة باألمر؛ مجيع 
 

 فريق الرصد وإجراء االستعراضات  
، من أجل مساعدة اللجنـة يف تنفيـذ واليتـها، متديـد واليـة فريـق الرصـد                   يقرر - ٣٢  

 مـن القـرار     ٢٠مقـره يف نيويـورك، والـذي عينـه األمـني العـام وفقـا للفقـرة                  يوجد   احلايل الذي   
 شــهرا، حتــت إشــراف اللجنــة مــع االضــطالع      ١٨إضــافية مــدا   ، لفتــرة )٢٠٠٥( ١٦١٧

إىل األمـني العـام أن يقـوم بالترتيبـات الالزمـة يف              باملسؤوليات املبينـة يف املرفـق الثـاين، ويطلـب           
 هذا الصدد؛

 شــهرا ١٨بعــد  مــن هــذا القــرار ١يف الفقــرة املبينــة  اســتعراض التــدابري يقــرر - ٣٣  
  تعزيزها؛مواصلة دف النظر يف إمكانية مر، وذلك أقل إذا لزم األ أو

  .بقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي أن ييقرر - ٣٤  
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  صحيفة غالف-املرفق األول 
صـحيفة غـالف للتقـارير الـيت تقـدمها الـدول األعـضاء              : القائمة املوحدة   

 اللجنة إىل
 :أكرب عدد ممكن من اخلانات التاليةملء املرجو   

 
  بالنسبة لألفراد-معلومات حمددة للهوية  - أوال 

         

 األصــول اجلنــسية، و- إن أمكــن -بــين 
أو األمساء البديلة    الثقافية والعرقية لألمساء  

 مع إعطاء كل التهجئات املتوافرة

 /اللقب
 /اسم العائلة

 االسم األخري

مثـــل اســـم (االســـم اإلضـــايف االسم األول
) ألوســــطالوالـــد أو االســــم ا 

 وجد إن

ــايف   ــم اإلضـــ االســـ
) مثـــل اســـم اجلـــد(

 إن وجد

ــم  االســـــــــــــــــ
اإلضـــــــــايف إن 

 وجد

االســــــــــــــم 
اإلضـــايف إن 

 وجد
باللغة األصـلية واحلـروف      (االسم الكامل 

       )الالتينية
األمســـاء البديلـــة   
 واألمســـــــــــــــــــاء

 :املعروف ا

االســم املعــروف بــه
 :اآلن

      
ــا إذا كــان    ــني م ب
ــديل   ــم البـــ االســـ

 مؤكدا أم ال

االســم املعــروف بــه
 :سابقا

      
 :اللقب  :األمساء املستعارة األخرى

 أي لقب فخري
   ديينأو مهين أو

  :اجلنسية  املنصب /اللقب الرمسي: الوظيفة/املهنة
  :بيانات جواز السفر  )السنة/الشهر /اليوم( :تاريخ امليالد

  )رقمه، تاريخ وبلد إصداره، وتاريخ انتهاء صالحيته(
ــوار ــة تـ ــيالد البديلـ ): إن وجـــدت(يخ املـ

 )السنة/الشهر /اليوم(
 ): أنواعها(اهلوية الوطنية ونوعها ) أرقام(رقم  

  )مثل بطاقة اهلوية والضمان االجتماعي(
تـــذكر مجيـــع التفاصـــيل (: مكـــان املـــيالد

املعروفــــة، مبــــا فيهــــا املدينــــة، واملنطقــــة، 
 )احملافظة، والبلد/ والوالية

 :)العناوين(العنوان  
ــا   ( ــة، مبـ ــيل املعروفـ ــع التفاصـ ــذكر مجيـ ــوان   تـ ــا عنـ فيهـ

  )احملافظة، والبلد/الشارع، واملدينة، والوالية
إن (املــــيالد البديلــــة ) أمــــاكن(مكــــان 

املدينـــــــــة، واملنطقـــــــــة،  ():وجـــــــــدت
  )احملافظة، والبلد/والوالية

 :السابق) العناوين(العنوان 
ــوان      ( ــا عنـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــيل املعروفـ ــع التفاصـ ــذكر مجيـ تـ
  )احملافظة، والبلد/شارع، واملدينة، والواليةال

  :اللغات اليت يتكلمها  :نوع اجلنس
  :اسم األم بالكامل  :اسم األب بالكامل
  :اإلقامة السابق) أماكن(ن مكا  :مكان اإلقامة احلايل
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 الــــيت ميتلكهــــا الكيانــــاتاملؤســــسات و
يـــديرها بـــصورة مباشـــرة    الـــشخص أو

ر جملـس األمـن     انظر قـرا  (غري مباشرة    أو
  ):٣، الفقرة )٢٠٠٥ (١٦١٧

  :العنوان على شبكة اإلنترنت
ــلة  ــيل أخـــرى ذات صـ مثـــل (: أي تفاصـ

، والعالمـــــــات اجلـــــــسديةاألوصـــــــاف 
  ):والصفات املميزة

  بالنسبة للجماعات أو املؤسسات أو الكيانات-لهوية لمعلومات حمددة 
 :االسم

 االسم املعروف به اآلن :املعروف بهسم الا
إذا كــان االســم   مــا- إن أمكــن -بــين 

 االسم املعروف به سابقا مؤكدا أم الاملعروف به 
 ):العناوين(العنوان 
 أو الفروع/املقر و

تذكر مجيع التفاصيل املعروفـة، مبـا فيهـا         
ــة   ــة، والواليـ ــشارع، واملدينـ ــوان الـ / عنـ

  احملافظة، والبلد
 :رقم التعريف الضرييب

  )وعهأو املقابل احمللي، ون(
  :األخرى، ونوعهاالتعريف أرقام 

  :العنوان على شبكة اإلنترنت
  :معلومات أخرى

    
 أساس إدراج االسم بالقائمة -ثانيا 
 ال  نعم      ؟ علناللجنة أن تنشر املعلومات التاليةجيوز هل 
 ال  نعم     ؟جيوز للجنة إطالع الدول األعضاء على املعلومات التاليةهل 

 :واحدة أو أكثر من اخلانات التاليةيرجى ملء خانة 

 

خليــة أو عــضو منتــسب أي املــشاركة يف متويــل أعمــال أو أنــشطة مــع تنظــيم القاعــدة أو أســامة بــن الدن أو حركــة الطالبــان، أو    )أ(
يط هلـا أو تـسهيل القيـام ـا أو اإلعـداد       أو يف التخطبامسها أو بالنيابة عنها أو دعما هلا فصيل تابع هلا أو مجاعة متفرعة عنها؛ أو    أو

 ؛)١(هلا أو ارتكاا
 :اخللية أو العضو املنتسب أو الفصيل أو اجلماعة املتفرعة) أمساء(اسم  •  

 
أي خليــة  توريــد األســلحة واملعــدات ذات الــصلة أو بيعهــا أو نقلــها إىل تنظــيم القاعــدة أو أســامة بــن الدن أو حركــة الطالبــان، أو  )ب(

 .)١ (و منتسب أو فصيل تابع هلا أو مجاعة متفرعة عنهاعض أو
 :اخللية أو العضو املنتسب أو الفصيل أو اجلماعة املتفرعة) أمساء(اسم  •  

 
التجنيد حلساب تنظيم القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركـة الطالبـان، أو أي خليـة أو عـضو منتـسب أو فـصيل تـابع هلـا أو مجاعـة                         )ج(

 .)١(متفرعة عنها
 :اخللية أو العضو املنتسب أو الفصيل أو اجلماعة املتفرعة) أمساء(اسم  •  
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دعم أعمال أو أنشطة أخرى لتنظيم القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركـة الطالبـان، أو أي خليـة أو عـضو منتـسب أو فـصيل تـابع                               )د(

 .)١(هلا أو مجاعة متفرعة عنها
 :نتسب أو الفصيل أو اجلماعة املتفرعةاخللية أو العضو امل) أمساء(اسم  •  

 
ارتباطات أخرى بتنظيم القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركة الطالبان، أو أي خلية أو عـضو منتـسب أو فـصيل تـابع هلـا أو مجاعـة                     )هـ(

 .)١(متفرعة عنها
 :ابع هلا أو اجلماعة املتفرعة عنهااشرح باختصار طبيعة االرتباط مع إعطاء اسم اخللية أو العضو املنتسب أو الفصيل الت •  

 
مؤســسة أو كيــان ميلكــه أو يــتحكم فيــه بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر أو يدعمــه ذلــك الفــرد أو الكيــان املــدرج امســه يف القائمــة       )و(

 .)٢(املوحدة
 .الشخص أو الكيان املدرج امسه يف القائمة املوحدة) أمساء(اسم  •  

: اليت استند إليها إدراج األمساء املشار إليهـا أعـاله، مبـا يف ذلـك    ) أو األسس( قدر ممكن من التفاصيل عن األساس   إرفاق بيان حالة يعطي أكرب    يرجى  
 ، واإلعـالم ، والقـضاء ،إنفـاذ القـانون  االسـتخبارات، و مثـل  (طبيعـة املعلومـات   ) ٢ (؛االرتبـاط أو األنـشطة املزعومـة   يثبت املعلومات احملددة اليت  ) ١(

إرفـاق التفاصـيل عـن أي عالقـة مـع أحـد         يرجـى   و. املعلومـات أو املـستندات الداعمـة الـيت ميكـن تقـدميها             )٣ (؛) وما إىل ذلـك    ،صواعترافات الشخ 
لـدول  تنـشره علنـا أو تتيحـه ل   مـن بيـان احلالـة الـذي جيـوز للجنـة أن            ) أو األجـزاء  (األشخاص أو الكيانات املدرجة يف القائمة، مع اإلشارة إىل اجلـزء            

 .األعضاء
  

 .٢، الفقرة )٢٠٠٥ (١٦١٧قرار جملس األمن  )١( 
 .٣، الفقرة )٢٠٠٥ (١٦١٧قرار جملس األمن  )٢( 

      
:  ملزيـد مـن األسـئلة حـول هـذه احلالـة            أدنـاه ) املـذكورين (املـذكور   ) أو األشـخاص  (ميكـن االتـصال بالـشخص        نقطة االتصال  - ثالثا

 )وستبقى هذه املعلومات سرية(
 :اللقب/صباملن         :االسم
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 املرفق الثاين
 من هذا القرار، يعمل فريق الرصـد بتوجيـه مـن اللجنـة املنـشأة عمـال                  ٣٢وفقا للفقرة    
 :ويضطلع باملسؤوليات التالية) ١٩٩٩(١٢٦٧بالقرار 

القيام مبهام التجميع والتقييم والرصد ورفع التقارير وتقـدمي التوصـيات بـشأن              )أ( 
يف هـذا القـرار يف مـا يتعلـق مبنـع      ) أ (١ك التـدابري املـذكورة يف الفقـرة      مبا يف ذلـ   تنفيذ التدابري،   

استغالل تنظـيم القاعـدة وأسـامة بـن الدن وحركـة الطالبـان وسـائر مـن يـرتبط ـم مـن أفـراد                          
وإجـراء دراسـات إفراديـة، حـسب     ومجاعات ومؤسسات وكيانات لإلنترنت بشكل إجرامي،     

 اللجنة؛حسب توجيهات  أخرى ذات صلة االقتضاء؛ وإجراء حبث متعمق ألي مسائل

املوافقــة عليــه، وتقــدمي برنــامج عمــل شــامل إىل اللجنــة مــن أجــل استعراضــه    )ب( 
  حسب االقتضاء، يسؤولياته، االضـطالع مبـ   ل فريق الرصد يف سياقه األنشطة املتوخـاة بغيـة           فص

يـة ملكافحـة اإلرهـاب    فيهـا الـسفر املقتـرح، علـى أسـاس التنـسيق الوثيـق مـع املديريـة التنفيذ                 مبا
لتفــادي  ١٥٤٠وفريــق خــرباء اللجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار   التابعــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب
 االزدواجية وتعزيز سبل التآزر؛

ا حبلـــول  مـــ إىل اللجنـــة، أوهل ني ومـــستقلني شـــاملني خطـــي تقريـــرينتقـــدمي  )ج( 
نفيــذ الــدول  ، بــشأن ت٢٠٠٨مــارس /آذار ٣١ حبلــول اآلخــر، و٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول ٣٠

حتـسني  حمـددة تتـوخى    من هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك توصـيات         ١للتدابري املشار إليها يف الفقرة      
 تدابري جديدة حمتملة؛اختاذ تنفيذ التدابري و

، والقـوائم  )٢٠٠٣ (١٤٥٥ من القرار  ٦حتليل التقارير املقدمة عمال بالفقرة       )د( 
، واملعلومـات األخـرى املقدمـة       )٢٠٠٥ (١٦١٧  من القرار  ١٠املرجعية املقدمة عمال بالفقرة     

 اللجنة؛تعليمات من الدول األعضاء إىل اللجنة حسب 

كافحة اإلرهاب وفريـق خـرباء اللجنـة        ملالعمل عن كثب مع املديرية التنفيذية        )هـ( 
ــالقرار    ــشأة عمــال ب ــاء      ١٥٤٠املن ــد جمــاالت االلتق ــن أجــل حتدي ــا م ــات معهم ــادل املعلوم  وتب

 ؛، مبا يف ذلك يف جمال تقدمي التقاريرل التنسيق الفعلي بني اللجان الثالثوتسهيوالتداخل 

ــة يف   )و(  ــهامــساعدة اللجن ــا يف   حلــاالت  حتليل ــدابري املــشار إليه ــال للت عــدم االمتث
، مـن   القيـام مـن الـدول األعـضاء و      املقدمـة   ملعلومـات   من خـالل مجـع ا       من هذا القرار   ١ الفقرة

 ؛لتقوم باستعراضهاجنة، بتقدمي دراسات إفرادية إىل اللجنة تلقاء نفسه وبناء على طلب الل

تقدمي توصيات إىل اللجنة ميكن أن تستعني ا الدول األعضاء يف تنفيذ التـدابري        )ز( 
 القائمة املوحدة؛إىل  من هذا القرار ويف إعداد اإلضافات املقترحة ١املشار إليها يف الفقرة 
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علـى   ،املختـارة إىل الـدول األعـضاء      الـسفر   ل  التشاور مـع الـدول األعـضاء قبـ         )ح( 
 اللجنة؛أقرته الذي أساس برنامج عمله 

اإلضــافية التعريفيــة تــشجيع الــدول األعــضاء علــى تقــدمي األمســاء واملعلومــات   )ط( 
 اللجنة؛لتعليمات إلدراجها يف القائمة املوحدة، وفقا 

ــشكله        )ي(  ــذي ي ــد ال ــتغرية للتهدي ــة امل ــن الطبيع ــة ع ــدة  إجــراء دراس ــيم القاع تنظ
مبا يف ذلك إقامـة حـوار مـع البـاحثني واهليئـات              ،ملواجهتهالتدابري  أفضل  عن  وحركة الطالبان و  

 وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة؛األكادميية املختصة، بالتشاور مع اللجنة، 

بطـرق منـها إجـراء     املعنيـة،   خـرى   األنظمـات   امل و التشاور مع الـدول األعـضاء      )ك( 
، ها، مــع مراعــاة التعليقــات الــيت تــرد منــ هاعواصــميف ع ممثليهــا يف نيويــورك وحــوار منــتظم مــ

 )ج(تقارير فريق الرصد املشار إليهـا يف الفقـرة          قد ترد يف    سيما ما يتعلق منها بأي مسائل        وال
 من هذا املرفق؛

 مبــا يف ذلــك مــن ،التــشاور مــع دوائــر املخــابرات واألمــن يف الــدول األعــضاء  )ل( 
  بغرض تيسري تبادل املعلومات وتعزيز إنفاذ التدابري؛،قليميةاإلت نتديااملخالل 

التــشاور مــع ممثلــي القطــاع اخلــاص املعنــيني، مبــا يف ذلــك املؤســسات املاليــة،    )م( 
 لالطالع على التنفيذ العملي لتجميد األصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذلك التدبري؛

بغـرض تعزيـز الـوعي بالتـدابري        املعنيـة   ة  العمل مع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـ        )ن( 
 ؛االمتثال هلاو

مساعدة اهليئـات الفرعيـة األخـرى التابعـة لـس األمـن، وأفرقـة خربائهـا، يف                   )س( 
ــرار         ــه يف القــ ــشار إليــ ــة، املــ ــشرطة اجلنائيــ ــة للــ ــة الدوليــ ــع املنظمــ ــا مــ ــز تعاوــ ــال تعزيــ جمــ

 ؛)٢٠٠٦( ١٦٩٩
ــارير إىل  )ع(  ــدمي تقـ ــةتقـ ــصفة منتظ، اللجنـ ــن     بـ ــك، مـ ــب ذلـ ــدما تطلـ ــة أو عنـ  مـ

ــه للــدول    عــن ، أو خطيــة/خــالل إحاطــات شــفوية و  عمــل فريــق الرصــد، مبــا يف ذلــك زيارات
 وأنشطته؛ األعضاء

 . مسؤوليات أخرى حتددها اللجنةاالضطالع بأي )ف( 
 


