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  ) ٢٠١٢ (٢٠٨٣القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٦٨٩٠الــــذي اختــ ــانون ١٧، املعقــ  كــ

  ٢٠١٢ديسمرب /األول
  ،إن جملس األمن  
ــه إذ يـــشري   ، )٢٠٠١ (١٣٦٣، و )٢٠٠٠(   ١٣٣٣ ، و)١٩٩٩ (١٢٦٧ إىل قراراتـ

 ١٥٢٦ و ،)٢٠٠٣ (١٤٥٥   و ،)٢٠٠٢ (١٤٥٢ و ،)٢٠٠٢ (١٣٩٠ و ،)٢٠٠١ (١٣٧٣ و
 ١٦٩٩ و،    )٢٠٠٥ (١٦٢٤ و،    )٢٠٠٥(   ١٦١٧، و       )٢٠٠٤ (١٥٦٦، و       )٢٠٠٤(
 ١٩٠٤ ، و    )٢٠٠٨ (١٨٢٢و      ،)٢٠٠٦ (١٧٣٥  و    ،)٢٠٠٦ (١٧٣٠  و    ،)٢٠٠٦(
 ذات اجمللــــــس رئــــــيس بيانــــــاتوإىل   ، )٢٠١١ (١٩٨٩، و )٢٠١١ (١٩٨٨، و )٢٠٠٩(

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

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

ــئر ســالتنظــيم القاعــدة و  ــرتبط هبــ َم ــراد ومجاعــات  ان ي ــات، وذلــك  ومؤســسات مــن أف  وكيان
يرتكبونــه مــن أعمــال إرهابيــة إجراميــة متواصــلة ومتعــددة هتــدف إىل قتــل املــدنيني األبريــاء    ملــا

   الضحايا وتدمري املمتلكات وتقويض دعائم االستقرار إىل حد كبري،  وغريهم من 
ربــط اإلرهــاب بــأي ديانــة أو جنــسية أنــه ال ميكــن وال ينبغــي وإذ يؤكــد مــن جديــد   

  حضارة،  أو
مايو /أيار ٤يف  ) S/PRST/2012/17( إىل البيان الرئاسي الصادر عن جملس األمن         وإذ يشري   
  ،اإلرهابية  السالم واألمن الدوليني من جراء األعمالهتدداألخطار اليت ، بشأن ٢٠١٢

 
  

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   * 
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أخطـار  رهابيـة مـن     مـا يـنجم عـن األعمـال اإل         ضـرورة مكافحـة      وإذ يؤكد من جديد     
 وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة والقــانون  ،ميــع الوســائلجبالــسلم واألمــن الــدوليني، وذلــك  هتــدد 

هــذه األمــم املتحــدة يف قيــادة تؤديــه هــذا الــصدد علــى الــدور اهلــام الــذي   يف مــشددا الــدويل، 
  ،اجلهود وتنسيقها

ذ الرهـائن    إزاء ازديـاد عـدد حـوادث اختطـاف األشـخاص وأخـ             وإذ يعرب عن قلقـه      
إذ يعيـد   وعلى أيـدي مجاعـات إرهابيـة بغيـة مقايـضتهم بـاألموال أو انتـزاع تنـازالت سياسـية                     

  ،ضرورة التصدي هلذه املسألة استمرار تأكيد
نــه ال ميكــن التغلــب علــى اإلرهــاب إال باتبــاع هنــج يتــسم باملثــابرة   أ علــى يــشددوإذ   

دوليـة واإلقليميـة وتعاوهنـا بفعاليـة        والشمول وينطوي على مشاركة مجيع الـدول واملنظمـات ال         
  ،ملنع التهديدات اإلرهابية وإضعافها وعزهلا وشل قدرهتا

 أن اجلــــزاءات تــــشكل مبوجــــب ميثــــاق األمــــم املتحــــدة أداة هامــــة يف   وإذ يؤكــــد  
السالم واألمـن الـدوليني واسـتعادهتما، وإذ يـشدد يف هـذا الـصدد علـى ضـرورة التنفيـذ                      صيانة

ــوار   ــدابري الـ ــصارم للتـ ــرة الـ ــة     ١دة يف الفقـ ــة يف مكافحـ ــفها أداة هامـ ــرار بوصـ ــذا القـ ــن هـ  مـ
  اإلرهابية، األنشطة
مجيع الدول األعضاء على املشاركة بفعالية يف تعهد القائمة املنشأة مبوجـب            وإذ حيث     

قائمــــة اجلــــزاءات  ”) (٢٠١١ (١٩٨٩و ) ٢٠٠٠ (١٣٣٣و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القــــرارات 
هلا بتـوفري معلومـات إضـافية ختـص األمسـاء املدرجـة             واسـتكما ) “املفروضة على تنظـيم القاعـدة     

فيها حاليـا، وتقـدمي طلبـات لـشطب أمسـاء منـها، عنـد االقتـضاء، وحتديـد هويـة مـن ينبغـي أن                          
 مـن هـذا القـرار مـن مجاعـات ومؤسـسات وكيانـات               ١خيضعوا للتدابري املشار إليها يف الفقـرة        

  وأفراد آخرين إلدراج أمسائهم يف القائمة،
) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ اللجنـــة املنـــشأة عمـــال بـــالقرارين ـروإذ يذكِّـــ  

 وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،             السرعةبأن تشطب من القائمة، على وجه       ) ‘‘اللجنة’’(
  يعد يستويف معايري اإلدراج احملددة يف هذا القرار، األفراد والكيانات ممن مل

حديات اليت تواجـه الـدول األعـضاء يف         وغريها من الت   بالتحديات القانونية  وإذ يسلِّـم   
 بالتحـسينات الـيت أُدخلـت       وإذ يرحـب   مـن هـذا القـرار،        ١ما تنفذه من تدابري مبوجب الفقرة       

ــدة،           ــيم القاع ــى تنظ ــزاءات املفروضــة عل ــة اجل ــة قائم ــاء بنوعي ــة واالرتق ــراءات اللجن ــى إج عل
  ، اإلجراءات عن عزمه مواصلة مساعيه من أجل كفالة اإلنصاف والوضوح يفيعرب وإذ
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وبتعزيـز واليـة   ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤ بإنشاء مكتب أمني املظامل عمال بالقرار       وإذ يرحب   
 اإلسـهام اهلـام الـذي يبذلـه مكتـب أمـني       وإذ يالحظ ،  )٢٠١١ (١٩٨٩أمني املظامل يف القرار     

إىل التـزام جملـس األمـن الراسـخ         وإذ يـشري  املظامل يف توفري قدر إضـايف مـن الرتاهـة والـشفافية،             
فالة متكني مكتب أمني املظامل من مواصلة االضـطالع بـدوره بفعاليـة وفقـا للواليـة املـسندة                   بك

 ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٢٨يف   إىل البيان الرئاسي الصادر عن جملس األمن         وإذ يشري أيضا  إليه،  
)S/PRST/2011/5(،  

هــا بتقـارير أمــني املظـامل نــصف الـسنوية املوجهــة إىل جملـس األمــن، مبـا في     وإذ يرحـب    
 كـانون  ٢٠، و ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢٢، و   ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ٢١التقارير املقدمة يف    

  ،٢٠١٢يوليه / متوز٣٠، و ٢٠١٢يناير /الثاين
 من هذا القرار ذات طـابع     ١ على أن التدابري املشار إليها يف الفقرة         وإذ يكرر التأكيد    

  انون الوطين،وقائي وال تعتمد على معايري جنائية حمددة مبوجب الق
 ٢٠١٢يونيـه   /باالستعراض الثالث الذي أجرته اجلمعية العامة يف حزيـران         وإذ يرحب   

، املعتمـــــدة )A/RES/60/288(الســـــتراتيجية األمـــــم املتحـــــدة العامليـــــة ملكافحـــــة اإلرهـــــاب  
، وبإنــــشاء فرقــــة العمــــل املعنيــــة بالتنفيــــذ يف جمــــال مكافحــــة ٢٠٠٦ســــبتمرب /أيلــــول ٨ يف

تنسيق واالتـساق بـصفة عامـة يف اجلهـود الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة            لكفالة ال  اإلرهاب
  ملكافحة اإلرهاب،

) اإلنتربـول ( بالتعاون املستمر بني اللجنة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة           وإذ يرحب   
 ة، وال سيما يف جماالت تقـدمي املـساعدة التقنيـة     مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي     و

مـع فرقـة     األخرى، ويشجع على مواصلة التعـاون      وبناء القدرات، ومجيع هيئات األمم املتحدة     
العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب لكفالــة التنــسيق واالتــساق بــصفة عامــة يف   

  اجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،
ــسلم    ــدابري ا وإذ ي ــضرورة اختــاذ الت ــل اإلرهــاب واملنظمــات    ب ــع وقمــع متوي ــة ملن لالزم

اإلرهابيــة، بوســائل منــها اســتخدام العائــدات املتأتيــة مــن اجلرميــة املنظمــة، مبــا يف ذلــك إنتــاج    
املخدرات وسالئفها الكيميائية واالجتار هبـا علـى حنـو غـري مـشروع، وبأمهيـة مواصـلة التعـاون                   

  الدويل حتقيقا هلذه الغاية،
 استمرار ما ميثله تنظيم القاعـدة وسـائر املـرتبطني هبـا مـن أفـراد                 قوإذ يالحظ مع القل     

وإذ يؤكــد مــن ومجاعــات ومؤســسات وكيانــات مــن خطــر علــى الــسالم واألمــن الــدوليني،   
   تصميمه على التصدي جلميع جوانب ذلك اخلطر،جديد
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ــستوفون      وإذ يالحــظ    ــن ي ــات ّمم ــراد واجلماعــات واملؤســسات والكيان أن بعــض األف
، وغريه من قـرارات اجلـزاءات       )٢٠١١ (١٩٨٨ من القرار    ٣إلدراج احملددة يف الفقرة     معايري ا 

 ٤ذات الصلة، ميكن أن يستوفوا أيـضا، يف بعـض احلـاالت، معـايري اإلدراج احملـددة يف الفقـرة                     
  من هذا القرار،

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
  

  التدابيـر
) ج (٨ مجيـع الـدول التـدابري املفروضـة سـابقا مبوجـب الفقـرة                 أن تتخذ  يقرر  - ١  

 ١، والفقــرتني )٢٠٠٢ (١٣٩٠   مــن القــرار ٢ و ١ ، والفقــرتني)٢٠٠٠ (١٣٣٣  مــن القــرار 
مـن أفـراد     ا هبـ  سـائر املـرتبطني    فيما يتعلـق بتنظـيم القاعـدة و        ،)٢٠١١ (١٩٨٩ من القرار    ٤ و
  ؛ وكياناتومؤسساتمجاعات و

ــام دون   )أ(   ــصادية      القي ــوارد االقت ــة أو امل ــوال واألصــول املالي ــد األم ــاء بتجمي إبط
األخرى هلذه اجلماعات واملؤسسات والكيانات وأولئـك األفـراد، مبـا يف ذلـك األمـوال املتأتيـة              
من ممتلكات ختصهم، أو ختص أفرادا يتصرفون نيابة عنـهم أو يـأمترون بـأمرهم، أو يتحكمـون                  

كفالـة عـدم إتاحـة تلـك األمـوال أو أي أمـوال أو أصـول        غـري مباشـر، و   فيها بشكل مباشـر أو   
هـؤالء بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة أو عـن طريــق        مـوارد اقتـصادية أخـرى لـصاحل     ماليـة أو 

  أشخاص موجودين يف أراضيها؛ رعاياها أو أي
ــريطة        )ب(   ــيها، شـ ــورهم أراضـ ــيها أو عبـ ــراد إىل أراضـ ــؤالء األفـ ــول هـ ــع دخـ منـ

ا يلـزم دولـة بـأن متنـع أيـا مـن مواطنيهـا مـن دخـول أراضـيها أو أن                       يكون يف هذه الفقرة مـ      أال
تطلب منه اخلروج منها، وأال تنطبق هـذه الفقـرة إذا كـان الـدخول أو العبـور ضـروريا للوفـاء                      

ما أو يف احلاالت اليت تقرر فيهـا اللجنـة، يف كـل حالـة علـى حـدة، أن هلـذا                       بإجراءات قضائية 
  الدخول أو العبور أسبابا تربره؛

منع توريد األسلحة ومـا يتـصل هبـا مـن معـدات جبميـع أنواعهـا، مبـا يف ذلـك               )ج(  
األسلحة والذخائر، واملركبات واملعدات العـسكرية، واملعـدات شـبه العـسكرية، وقطـع الغيـار                 
الالزمة ملا سبق ذكره، أو بيعهـا أو نقلـها، بطـرق مباشـرة أو غـري مباشـرة، إىل أولئـك األفـراد                        

ــك اجلماعــات   أو ــا خــارج       تل ــب رعاياه ــن جان ــن أراضــيها أو م ــات، م واملؤســسات والكيان
باستخدام السفن أو الطائرات اليت حتمل أعالمها، وكذلك منـع تقـدمي أي مـشورة     أراضيها أو 

  تدريب يتصل باألنشطة العسكرية؛ فنية أو مساعدة أو
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ة  أن األعمـال أو األنـشطة الـيت تـدل علـى أن فـردا أو مجاعـ                  يؤكد من جديـد     - ٢    
  :بتنظيم القاعدة تشمل“ مرتبط”مؤسسة أو كيانا  أو

املــشاركة يف متويــل أعمــال أو أنــشطة يقــوم هبــا تنظــيم القاعــدة أو أي خليــة      )أ(  
ــشطة         أو ــال أو األن ــذه األعم ــها، أو التخطــيط هل ــة عن ــشقة أو متفرع ــا أو من مجاعــة مرتبطــة هب
بامسهـا أو بالنيابـة      اركة يف ذلـك معهـا أو      تيسري القيام هبا أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبا، أو املـش           أو

  عنها أو دعما هلا؛ أو
توريــد األســلحة ومــا يتــصل هبــا مــن معــدات إىل تنظــيم القاعــدة أو أي خليــة   )ب(  

  مجاعة مرتبطة هبا أو منشقة أو متفرعة عنها أو بيعها هلا أو نقلها إليها؛ أو أو
عـة مرتبطـة هبـا أو منـشقة         التجنيد حلساب تنظـيم القاعـدة أو أي خليـة أو مجا             )ج(  

متفرعــة عنــها أو تقــدمي أي أشــكال أخــرى مــن الــدعم لألعمــال أو األنــشطة الــيت يقــوم هبــا  أو
  تنظيم القاعدة أو أي خلية أو مجاعة مرتبطة هبا أو منشقة أو متفرعة عنها؛

ــد   - ٣   ــة      يؤكـ ــرد أو مجاعـ ــة أي فـ ــإلدراج يف القائمـ ــؤهال لـ ــون مـ ــه يكـ ــى أنـ علـ
تــتحكم فيــه، بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر، اجلهــات املرتبطــة    لكــه أوكيــان مت مؤســسة أو أو

بتنظيم القاعدة من أفراد أو مجاعات أو مؤسسات أو كيانات، مبا فيها تلك املدرجـة يف قائمـة                 
اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، أو أي فــرد أو مجاعــة أو مؤســسة أو كيــان يــدعم     

  اجلهات؛ هذه
على املوارد املالية واالقتـصادية     أعاله تنطبق   ) أ (١لفقرة  امقتضيات   أن   يؤكد  - ٤  

، على سبيل املثال ال احلصر، املـوارد املـستخدمة يف تـوفري خـدمات     يف ذلكا مبجبميع أشكاهلا،   
دعـم تنظـيم القاعـدة وسـائر مـن        يفغلخـدمات تـست  ما يتصل هبـا مـن   النشر على اإلنترنت أو    

  كيانات؛أو سات مؤسأو مجاعات أو من أفراد ا يرتبط هب
ــال      يالحــظ  - ٥   ــى ســبيل املث ــشمل عل ــذكورة ت ــدعم امل ــل أو ال  أن وســائل التموي

اسـتخدام العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة، مبـا يف ذلـك زراعـة املخـدرات وسـالئفها،                     احلصر،   ال
  وإنتاجها واالجتار هبا على حنو غري مشروع؛

ق أيضا على دفع فـديات      أعاله تنطب ) أ (١ أن مقتضيات الفقرة     يؤكد كذلك   - ٦  
ــراد لجماعـــات أو املؤســـسات أو الكيانـــات  ل ــأو األفـ ــة ةاملدرجـ ــاؤهم يف قائمـ ــزاءات  أمسـ اجلـ

  ؛املفروضة على تنظيم القاعدة
 أنـه جيـوز للـدول األعـضاء الـسماح بـأن تـضاف إىل احلـسابات اجملمـدة                    يقرر  - ٧  

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

حكــام املتعلقــة باالســتثناءات دول األعــضاء علــى االســتفادة مــن األالــشجع يــ  - ٨  
 مـن  ٢  و١رتني  يف الفقـ املنـصوص عليهـا  أعـاله، و ) أ (١املتاحة من التدابري الـواردة يف الفقـرة         

ــرار  ــة  )٢٠٠٢ (١٤٥٢الق ــصيغتها املعدل ــرار مبوجــب، ب ــة   ،)٢٠٠٦ (١٧٣٥ الق ــأذن آللي وي
بتلقي طلبات االستثناء املقدمة مـن      ) ٢٠٠٦ (١٧٣٠مراكز التنسيق املنصوص عليها يف القرار       

أي فــرد أو مجاعــة أو مؤســسة أو كيــان مــدرج يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم          
ــدة، أ ــك       القاع ــوق يف تركــة ذل ــانوين أو ذوي احلق ــل الق ــق املمث ــة بامســه، أو عــن طري و املقدم

الــشخص أو تلــك اجلماعــة أو املؤســسة أو الكيــان، لتنظــر فيهــا اللجنــة علــى النحــو املــبني يف    
   أدناه؛ ٣٧الفقرة 

 علــى اللجنــة أن تتعــاون مــع جلــان جملــس األمــن األخــرى ذات الــصلة    يــشري  - ٩  
  ؛)٢٠١١ (١٩٨٨ سيما اللجنة املنشأة عمال بالقرار املعنية باجلزاءات، ال

  
  اإلدراج يف القائمة

 كل الدول األعضاء على أن تـوايف اللجنـة بأمسـاء األفـراد واجلماعـات               يشجع  - ١٠  
واملؤسسات والكيانات ممن يشاركون، بأي وسيلة، يف متويل أعمال أو أنشطة تنظـيم القاعـدة               

وســائر مــن يــرتبط هبــذا التنظــيم مــن أفــراد ومجاعــات    أو يف دعــم تلــك األعمــال أو األنــشطة  
ومؤسسات وكيانات إلدراج أمسائهم يف قائمة اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة، علـى                

   أعاله؛٢واملعاد تأكيده يف الفقرة ) ٢٠٠٥ (١٦١٧ من القرار ٢النحو املبني يف الفقرة 
 مــن ٥بأحكــام الفقــرة أن علــى الــدول األعــضاء أن تتقيــد يؤكــد مــن جديــد   - ١١  

عنـدما تقتـرح علـى اللجنـة        ) ٢٠٠٨ (١٨٢٢ من القرار    ١٢والفقرة   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٥القرار  
أمســاء إلدراجهــا يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، وأن تقــدم بيانــا مفــصال    

ان  أنــه جيــوز نــشر بيــويقــرر كــذلك، الــيت يــستند إليهــا اقتــراح اإلدراج يف القائمــة باألســباب 
األسباب بناء على طلب يقدم يف هذا الشأن، باستثناء األجزاء اليت حتـددها دولـة عـضو للجنـة                   
باعتبارها سرية، وأنه جيوز استخدام بيان األسـباب يف إعـداد املـوجز الـسردي ألسـباب إدراج                  

   أدناه؛ ١٤األمساء يف القائمة املبني يف الفقرة 
تقتــرح إدراج اســم جديــد يف القائمــة،   أنــه علــى الــدول األعــضاء الــيت  يقــّرر  - ١٢  

وكذلك الدول األعضاء اليت اقترحت أمساء إلدراجها يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظـيم              
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 جيـوز للجنـة، أو ألمـني املظـامل اإلفـصاح             ال القاعدة قبل اختاذ هذا القرار، أن تبني مـا إذا كـان           
    يف القائمة؛عن صفة الدولة العضو باعتبارها صاحبة اقتراح اإلدراج

 الدول األعضاء، عند اقتراح أمسـاء علـى    تستخدمأن إىل قراره القاضي ب  يشري  - ١٣  
اللجنة إلدراجها يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعـدة، االسـتمارة املوحـدة إلدراج          

م األمساء يف القائمـة وأن تـزود اللجنـة بـأكرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات ذات الـصلة عـن االسـ                         
املقترح إدراجه، وال سيما ما يكفي من املعلومات احملددة للهوية اليت تتيح التعـرف علـى هويـة           
األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات بصورة دقيقة وجازمة، وأن تزّودهـا قـدر اإلمكـان              

  على اللجنة بـأن    ويشريباملعلومات اليت يلزم تقدميها إىل اإلنتربول لكي يصدر إخطارا خاصا،           
تستكمل، حسب االقتضاء، االستمارة املوحدة إلدراج األمسـاء يف القائمـة وفقـا ألحكـام هـذا                 

 على فريق الرصد بـأن يقـّدم تقريـرا إىل اللجنـة عـن اخلطـوات اإلضـافية                   ويشري كذلك القرار؛  
، وكـذلك اخلطـوات الـيت تـضمن وجـود           اليت ميكن اختاذها لتحـسني املعلومـات احملـددة للهويـة          

 بالنــسبة ألمــم املتحــدةا و)اإلنتربــول(املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة ة بــني إخطــارات خاصــ
  ؛لكافة األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املدرجة يف القائمة

 بــاجلهود الــيت بذلتــها اللجنــة، مبــساعدة فريــق الرصــد وبالتنــسيق مــع   يرّحــب  - ١٤  
 على موقـع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت،            الدول مقدمة اقتراح اإلدراج يف القائمة، لكي تتيح       

فــور إدراج اســم يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، مــوجزا ســرديا ألســباب  
 على اللجنة بأن تواصل، مبـساعدة فريـق الرصـد وبالتنـسيق مـع الـدول املعنيـة                   ويشرياإلدراج،  

موقعهـا علـى شـبكة اإلنترنـت        مقدمة اقتراح اإلدراج يف القائمة، بذل اجلهود لكي ُتتـاح علـى             
  املوجزات السردية ألسباب إدراج مجيع األمساء؛ 

 الدول األعضاء واملنظمات واهليئات الدولية املعنية على إبـالغ اللجنـة            يشجع  - ١٥  
بأي قرارات وإجراءات تتخذها احملاكم يف هذا الصدد، حبيث يتسىن للجنة أن تنظـر فيهـا عنـد                

لقائمة مـن أمسـاء تتـصل بتلـك القـرارات واإلجـراءات أو لـدى                استعراض ما يكون مدرجا يف ا     
  استكمال موجز سردي ألسباب اإلدراج يف القائمة؛

 جبميـــع أعـــضاء اللجنـــة وفريـــق الرصـــد أن يطلعـــوا اللجنـــة علـــى أي  يهيـــب  - ١٦  
معلومــات قــد تتــوافر لــديهم بــشأن طلــب يــرد مــن إحــدى الــدول األعــضاء إلدراج اســم يف      

ــها    القائمــة، لكــي تــستعني  ــة عنــد البــت يف إدراج االســم يف القائمــة وأن تــستمد من  هبــا اللجن
  ؛ ١٤العناصر اليت ميكن إضافتها إىل املوجز السردي ألسباب اإلدراج املبني يف الفقرة 

 أنـه علـى األمانـة العامـة أن تقـوم، بعـد نـشر اسـم أدرج يف         يؤكد مـن جديـد      - ١٧  
ويف غضون ثالثة أيام عمل مـن إضـافته إىل تلـك            قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة       
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القائمة، بـإبالغ البعثـة الدائمـة للبلـد أو البلـدان الـيت يعتقـد أن الفـرد أو الكيـان موجـود فيهـا،                  
إذا مـا تـوافرت هـذه    (وبإبالغ البلد الذي حيمل الشخص جنسيته عنـدما يتعلـق األمـر بـاألفراد          

 إىل األمانـــة العامــة أن ويطلــب، )٢٠٠٦ (١٧٣٥ مــن القــرار ١٠، وفقــا للفقــرة )املعلومــات
تنشر يف موقـع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت، فـور إضـافة اسـم إىل قائمـة اجلـزاءات املفروضـة                         
على تنظيم القاعدة، مجيـع املعلومـات القابلـة للنـشر عـن صـاحب االسـم، مبـا يف ذلـك املـوجز                        

ملـوجزات الـسردية ألسـباب       علـى أمهيـة إتاحـة ا       ويـشدد السردي ألسباب إدراجـه يف القائمـة؛        
  اإلدراج يف القائمة جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة يف التوقيت املناسب؛ 

) ٢٠٠٨ (١٨٢٢ مـن القـرار      ١٧علـى أحكـام الفقـرة       يعيد التأكيد كـذلك       - ١٨  
املمكنــة، وفقــا لقوانينــها وممارســاهتا  الــيت تقتــضي مــن الــدول األعــضاء أن تتخــذ مجيــع التــدابري 

ة، إلشعار أو إبـالغ الفـرد أو الكيـان املـدرج امسـه يف القائمـة يف الوقـت املناسـب بـإدراج                        احمللي
امسه يف القائمة، وأن تشفع هـذا اإلشـعار بـاملوجز الـسردي ألسـباب اإلدراج وبوصـف لآلثـار              
املترتبة على إدراج االسم يف القائمة، على النحو املنصوص عليـه يف القـرارات املتخـذة يف هـذا                   

واإلجراءات اليت تتبعهـا اللجنـة يف النظـر يف طلبـات الـشطب مـن القائمـة، مبـا يف ذلـك             الصدد  
) ٢٠١١ (١٩٨٩مــن القــرار  ٢١إمكانيــة تقــدمي تلــك الطلبــات إىل أمــني املظــامل وفقــا للفقــرة 

  املتعلقة باالستثناءات املتاحة؛ ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢واملرفق الثاين هلذا القرار وأحكام القرار 
  

  أمني املظامل/ئمة من القاالرفع
، وفقـا   )٢٠٠٩ (١٩٠٤ متديد والية مكتب أمني املظـامل املنـشأ بـالقرار            يقّرر  - ١٩  

 شــهرا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، ٣٠لإلجــراءات املبّينــة يف املرفــق الثــاين هلــذا القــرار، ملــدة 
ات  أن يواصـــل أمـــني املظـــامل تلقـــي الطلبـــات مـــن األفـــراد أو اجلماعـــات أو املؤّســـس  ويقـــّرر

ــصورة مــستقلة        أو الكيانــات للــشطب مــن قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة ب
 أن يقــدم أمــني املظــامل   ويقــّرر وحمايــدة، وأال يطلــب أو يتلقــى تعليمــات مــن أيــة حكومــة،      

ــشأن     ــة بـ ــية إىل اللجنـ ــات وتوصـ ــعمالحظـ ــسات    رفـ ــات أو املؤسـ ــراد أو اجلماعـ ــاء األفـ  أمسـ
ب شــطب أمسائهــا مــن قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم  الكيانــات الــيت تقــدمت بطلــ أو

القاعدة، عـن طريـق مكتـب أمـني املظـامل، موصـيا اللجنـة إّمـا باإلبقـاء علـى االسـم مـدرجا يف                 
  القائمة وإّما بالنظر يف شطب االسم؛ 

 ١أن مطالبـة الـدول باختـاذ التـدابري املبينـة يف الفقـرة               قراره القاضي ب   إىليشري    - ٢٠  
مؤّسـسة أو كيـان يوصـي أمـني           القرار تظلّ سـارية فيمـا يتعلـق بـأي فـرد أو مجاعـة أو                من هذا 

 اســم مــا عمــال بــاملرفق الثــاين باإلبقــاء علــى امســه  رفــعاملظــامل يف تقريــره الــشامل بــشأن طلــب 
  مدرجا يف القائمة؛ 
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 ١أن مطالبـة الـدول باختـاذ التـدابري املبينـة يف الفقـرة               إىل قراره القاضي ب   يشري    - ٢١  
 يومـا   ٦٠من هذا القرار تنتهي فيما يتعلق بأي فرد أو مجاعة أو مؤسـسة أو كيـان بعـد مـضي                     

على انتهاء اللجنـة مـن النظـر يف التقريـر الـشامل املقـّدم مـن أمـني املظـامل، وفقـا للمرفـق الثـاين                           
  االسـم، وذلـك  رفـع منه، يوصي فيه بأن تنظـر اللجنـة يف     ) ح (٦القرار مبا يف ذلك الفقرة       هلذا

مــا مل تقــّرر اللجنــة بتوافــق اآلراء قبــل انقــضاء فتــرة األيــام الــستني تلــك أن تظــلّ تلــك املطالبــة  
يتعلق بـالفرد أو اجلماعـة أو الكيـان أو املؤسـسة حمـلّ النظـر؛ علـى أن يقـوم رئـيس                        سارية فيما 

اللجنة يف حـال عـدم التوّصـل إىل توافـق يف اآلراء، بنـاء علـى طلـب مـن أحـد أعـضاء اللجنـة،                         
الفـرد أو اجلماعـة أو املؤسـسة أو الكيـان علـى جملـس األمـن               رفـع اسـم     عرض مسألة البـت يف      ب

 يومــا؛ وعلــى أن يراعــى كــذلك يف حــال تقــدمي مثــل هــذا   ٦٠ليحــسم فيهــا يف غــضون فتــرة  
ــرة       ــة يف الفق ــدابري املبين ــاذ الت ــدول باخت ــة ال ــب أن مطالب ــارية     ١الطل ــلّ س ــرار تظ ــذا الق ــن ه  م

  املؤسسة أو الكيان حىت يبّت جملس األمن يف املسألة؛ اجلماعة أو يتعلق بالفرد أو فيما
، بتـوفري  تعزيز قـدرات مكتـب أمـني املظـامل     أن يواصل    إىل األمني العام     يطلب  - ٢٢  

 لكفالة اسـتمرار قدرتـه      املوارد الضرورية مبا فيها خدمات الترمجة التحريرية، حسب االقتضاء،        
   ويف غضون األطر الزمنية املالئمة؛على االضطالع بواليته على حنو فّعال

 بقوة الدول األعضاء علـى تقـدمي مجيـع املعلومـات ذات الـصلة إىل أمـني            حيث  - ٢٣  
 الـدول األعـضاء علـى    ويـشجع  املظامل، مبا يف ذلك أي معلومات سّرية مهمة، عنـد االقتـضاء،           

 أبرمتـها الـدول    بتلـك الترتيبـات الوطنيـة الـيت    ويرحـب تقدمي املعلومات ذات الصلة يف حينـها،     
 الـدول األعـضاء     ويـشجع األعضاء مع مكتب أمني املظـامل لتـسهيل تبـادل املعلومـات الـسرية،               

 وجــوب امتثــال أمــني املظــامل ألي شــكل مــن  ويؤكــد علــى مواصــلة التعــاون يف هــذا الــصدد، 
  أشكال قيود السرية اليت تفرضها الدول األعضاء على ما تقّدمه من معلومات؛

الدول األعضاء واملنظمات واهليئات الدولية املعنيـة أن تـشّجع مـْن             إىل يطلب  - ٢٤  
ينظر يف الطعن يف إدراج امسه يف القائمة من أفراد وكيانات أو مـْن شـرع يف إجـراءات الطعـن                     
ــة أن يلــتمس شــطب امســه مــن قائمــة اجلــزاءات       ــة واإلقليمي بالفعــل مــن خــالل احملــاكم الوطني

   إىل مكتب أمني املظامل؛ الرفع من القائمة طلبات املفروضة على تنظيم القاعدة بتقدمي
فرقة العمل املعنيـة بـاإلجراءات       املمارسات الدولية املعيارية والفضلى ل     يالحظ  -٢٥  

   من هذا القرار؛٤٤واملتعلقة باجلزاءات املالية احملددة األهداف، واملوثقة يف الفقرة املالية 
ــ  - ٢٦   ــراره القاضــي  إىلشري ي ــدما  ب ق ــه عن ــراح اإلدراج   أن ــة صــاحبة اقت ــوم الدول تق

 من هـذا القـرار   ١ االسم، تنتهي مطالبة الدول باختاذ التدابري املبينة يف الفقرة          رفعبتقدمي طلب ل  
 يومــا، مــا مل تقــّرر ٦٠فيمــا يتعلــق بــالفرد أو اجلماعــة أو املؤســسة أو الكيــان حمــلّ النظــر بعــد  
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لــستني تلــك أن تظــلّ تلــك التــدابري ســارية      اللجنــة بتوافــق اآلراء قبــل انقــضاء فتــرة األيــام ا     
يتعلــق بــالفرد أو اجلماعــة أو الكيــان أو املؤســسة؛ علــى أن يقــوم الــرئيس يف حــال عــدم     فيمــا

التوّصل إىل توافق يف اآلراء، بناء على طلب من أحـد أعـضاء اللجنـة، بعـرض مـسألة البـت يف                      
ألمـن ليحـسم فيهـا يف غـضون         املؤسـسة أو الكيـان علـى جملـس ا           الفرد أو اجلماعة أو    رفع اسم 

الـدول  مطالبـة   يوما؛ وعلى أن يراعـى كـذلك، يف حـال تقـدمي مثـل هـذا الطلـب، أن        ٦٠فترة  
 مـن هـذا القـرار تظـلّ سـارية خـالل تلـك الفتـرة فيمـا يتعلـق            ١باختاذ التـدابري املبينـة يف الفقـرة         

  ألة؛املؤسسة أو الكيان حىت يبّت جملس األمن يف املس بالفرد أو اجلماعة أو
 مـن القائمـة مبوجـب    الرفعأنه، ألغراض تقدمي طلب إىل قراره القاضي بشري  ي  - ٢٧  
يت تقترح إدراج أمسـاء يف      بني مجيع الدول ال    فيماتوافق يف اآلراء    ، جيب التوصل إىل     ٢٦ الفقرة

أن الـدول املـشاركة يف      إىل قـراره القاضـي بـ       كـذلك شري  ويـ القائمة مىت تعددت هـذه الـدول؛        
ألغـــراض مــــن الـــدول الـــيت تقتــــرح اإلدراج    تعتـــرب  ت اإلدراج يف القائمـــة التقـــدمي طلبـــا 

  ؛٢٦ الفقرة
على أن تسمح ألمني املظـامل بالكـشف        يت تقترح اإلدراج     الدول ال  حيث بقوة   - ٢٨  

لألفـراد والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم يف         ، باعتبارها الدول الـيت اقترحـت اإلدراج،         عن هويتها 
  ؛ طلبات شطب إىل أمني املظاملالقائمة، الذين قدموا

 علــى اللجنــة بــأن تواصــل العمــل، وفقــا ملبادئهــا التوجيهيــة، مــن أجــل  رـيــشي  - ٢٩  
الرفـع  يتعني إدراجه يف جـدول أعماهلـا مـن طلبـات             النظر، بناء على طلب أحد أعضائها، فيما      

ة علــى شطب مــن قائمــة اجلــزاءات املفروضـــــالــيت تقــدمها الــدول األعــضاء لكــي ُتمــن القائمــة 
تعـد تـسري علـيهم       ملفـراد أو مجاعـات أو مؤسـسات أو كيانـات مـمَّــن              تنظيم القاعدة أمساء أ   

ث وحيـ مـن هـذا القـرار،        ٢ املعايري املنصوص عليها يف القرارات ذات الصلة، احملددة يف الفقـرة          
   من القائمة؛رفعر طلباهتا للـريـالدول األعضاء على تببقوة 

 أمسـاء األفـراد الـذين ثبتـت وفـاهتم          رفـع قـدم طلبـات      الـدول علـى أن ت      يشجع  - ٣٠  
 أمساء الكيانات الـيت أُبلـغ أو ثبـت أنـه            رفعسيما يف حال عدم كشف أي أصول، و        رمسيا، وال 

يعد هلا وجود، مع القيام يف الوقت نفسه باختـاذ مجيـع التـدابري املطلوبـة لكفالـة عـدم حتويـل                       مل
غريهـــم مـــن األفـــراد و تلـــك الكيانـــات إىل األصــول الـــيت كانـــت يف حـــوزة هـــؤالء األفـــراد أ 

يف قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى     املدرجـة أمسـاؤهم   كيانـات  جلماعات أو املؤسسات أو ال     أو
  يف املستقبل؛ يف الوقت احلايل وال تنظيم القاعدة أو توزيعها عليهم، ال

لكيـان   الدول األعضاء، لدى إلغاء قرار جتميد أصول الفرد املتوىف أو ا            يشجع  - ٣١  
 امسه من القائمـة، علـى مراعـاة مقتـضيات     رفعيف إثر يُعـد لـه وجـود  الذي أُبلغ أو ثبـت أنـه مل     
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ي ـغـ ـاألصـول الـيت أل    اسـتغالل   ، واحليلولة، على وجه اخلصوص، دون       )٢٠٠١ (١٣٧٣القرار  
 تحقيق مقاصد إرهابية؛لقرار جتميدها 

جة إدراج أسامة بـن الدن يف        أنه، قبل اإلفراج عن أي أصول مجدت نتي        يقرر  - ٣٢ 
القائمة، تقـدم الـدول األعـضاء إىل اللجنـة طلبـا لإلفـراج عـن تلـك األصـول وتقـدم تأكيـدات                        
للجنــة بــأن األصــول لــن حتــول، بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر، إىل فــرد أو مجاعــة أو مؤســسة  

لـس األمـن    كيان مدرج يف القائمة، أو تستخدم يف أغراض إرهابية وذلك متاشيا مع قرار جم              أو
 أنــه ال جيــوز اإلفــراج عــن تلــك األصــول إال يف حالــة عــدم ويقــرر كــذلك، )٢٠٠١ (١٣٧٣

 الطابع االستثنائي هلـذا     ويؤكد يوما من تسلم الطلب،      ٣٠اعتراض عضو يف اللجنة يف غضون       
  احلكم الذي ال يعترب حكما منشئا لسابقة؛ 

،  مـن القائمـة     األمسـاء  رفـع ي، عنـد النظـر يف طلبـات         ـ إىل اللجنة أن تول    يطلب  - ٣٣  
ــاة امل ـــ راعــ ــدول الـ ــة آلراء الــ ــرح اإلدراج الواجبــ ــر  يت تقتــ ــسية أو املقــ ــة أو اجلنــ ودول اإلقامــ
 علـى أعـضاء اللجنـة    رـويـشي التأسيس، والدول األخرى ذات الصلة حسبما حتدده اللجنـة،          أو

ض علـى    األمسـاء مـن القائمـة وقـت االعتـرا          رفـع بأن يشرحوا مربرات اعتراضهم علـى طلبـات         
الطلــب، ويطلــب إىل اللجنــة أن تقــوم، عنــد االقتــضاء، بــإطالع الــدول األعــضاء واحملــاكم          

  رراهتا؛ـواهليئات الوطنية واإلقليمية املعنية على مب
ــشجع  - ٣٤   ــدول الـــ     يـ ــا الـ ــا فيهـ ــضاء، مبـ ــدول األعـ ــع الـ ـــرح اإلدراج  مجيـ يت تقتـ
الـصلة باسـتعراض اللجنـة        ذات اإلقامة واجلنسية، علـى موافـاة اللجنـة جبميـع املعلومـات            ودول

 من القائمة، واالجتماع باللجنة، إذا طُلـب منـها ذلـك، إلبـداء وجهـات نظرهـا                  رفعلطلبات ال 
 اللجنة على أن جتتمع، عند االقتضاء، مبمثلـي   ويشجع كذلك ،  الرفع من القائمة  بشأن طلبات   

رفـــع  بطلبـــات الاملنظمـــات واهليئـــات الوطنيـــة أو اإلقليميـــة الـــيت متتلـــك معلومـــات ذات صـــلة
  القائمة؛ من

 على أن تقوم األمانة العامـة، يف غـضون ثالثـة أيـام مـن شـطب االسـم                    دـيؤك  - ٣٥  
) أو دول(مــن قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، بــإبالغ البعثــة الدائمــة لدولــة     

ـتــخذ   بـأن ت   رويقـر ،  )إذا مـا تـوافرت هـذه املعلومـات        (اإلقامة أو اجلنسية أو املقر أو التأسـيس         
وفقـا لقوانينـها وممارسـاهتا احملليـة، للقيـام يف            ،   الالزمــة  رـيـ ـتدابالالدول اليت تتلقى هـذا اإلشـعار        

   امسه من القائمة؛رفعالوقت املناسب بإشعار أو إعالم الفرد أو الكيان املعين ب
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  االستثناءات    
مل اســتجواب مقــدم  أنــه، يف احلــاالت الــيت يتعــذر فيهــا علــى أمــني املظــا يقــرر  ‐ ٣٦  

طلب يف دولة إقامته، جيوز ألمني املظامل أن يطلب، مبوافقة مقـدم الطلـب، أن تنظـر اللجنـة يف                    
مـن هـذا القـرار      ) ب(١إمكانية منح استثناء من القيد املفروض على الـسفر والـوارد يف الفقـرة               

أمـني  وذلك لغرض وحيد هو الـسماح ملقـدم الطلـب بالـسفر إىل دولـة أخـرى حـىت يـستجوبه                      
املظامل وذلـك لفتـرة ال تزيـد عمـا يلـزم للمـشاركة يف االسـتجواب، شـريطة أال تعتـرض مجيـع                        

 كـذلك علـى اللجنـة بـأن ختطـر أمـني املظـامل        ويـشري دول العبور والوجهـة علـى ذلـك الـسفر،       
  بقرار اللجنة؛

  :جيوز هلا) ٢٠٠٦ (١٧٣٠يقرر أن آلية مراكز التنسيق املنشأة بالقرار   - ٣٧  
تتلقى طلبات من األفراد واجلماعات واملؤسـسات والكيانـات املدرجـة يف            أن    )أ(  

مـن هـذا القـرار، علـى النحـو احملـدد            ) أ (١القائمة بغرض استثنائها من التدابري املبينة يف الفقرة         
شريطة أن يكون الطلب قد قدم أوال إىل دولة اإلقامـة للنظـر فيـه،               ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢يف القرار   
 اللجنـة   ويشري على مركز التنسيق تلك الطلبات إىل اللجنة للبت فيها،          كذلك أن حييل     ويقرر

بأن تنظر يف تلك الطلبات، بطرق منها التشاور مع دولة اإلقامة وأي دولة أخـرى ذات صـلة،                  
 على اللجنة بأن تشعر، عن طريق مركز التنسيق، أولئـك األفـراد أو اجلماعـات                ويشري كذلك 

 اللجنة؛أو املؤسسات أو الكيانات بقرار 

أن تتلقى من األفراد املدرجني يف القائمة طلبات لالسـتثناء مـن التـدابري املبينـة                  )ب(  
من هذا القرار وحتيلها إىل اللجنـة لتقـرر، حالـة حبالـة، مـا إذا كـان الـدخول            ) ب (١يف الفقرة   

 اللجنــة بــأن تنظــر يف تلــك الطلبــات بالتــشاور مــع دول العبــور ويــشري علــىأو العبــور مــربرا، 
 أال توافــق اللجنــة علــى االســتثناء مــن  ويقــرر كــذلكوالوجهــة وأي دول أخــرى ذات صــلة، 

مــن هــذا القــرار إال مبوافقــة دول العبــور والوجهــة، ) ب(١التــدابري املنــصوص عليهــا يف الفقــرة 
  . على اللجنة، أن تشعر، عن طريق مركز التنسيق، أولئك األفراد بقرار اللجنةويشري كذلك

  
  اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة وتعهدهااستعراض قائمة 

ودول يت تقتــرح اإلدراج ســيما الــدول الــ  مجيــع الــدول األعــضاء، واليــشجع  - ٣٨  
اإلقامــة أو اجلنــسية، علــى موافــاة اللجنــة مبعلومــات إضــافية عــن هويــة اجلماعــات واملؤســسات 

علومـات املـشفوعة بالوثـائق      والكيانات واألفراد املدرجة أمساؤهم يف القائمة وغـري ذلـك مـن امل            
الداعمـــة، ويـــشمل ذلـــك اســـتكمال البيانـــات عـــن الوضـــع العملـــي للكيانـــات واجلماعـــات    
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واملؤسسات املدرجة أمساؤها يف القائمـة، وعـن حتركـات األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة                   
  ذلك من الوقائع اهلامة، مىت توافرت هذه املعلومات؛ حبسهم أو وفاهتم وغري أو

 من فريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل سـتة أشـهر قائمـة باملدرجـة             يطلب  - ٣٩  
أمســاؤهم يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة مــن كيانــات وأفــراد ممــن تفتقــر      
القيودات اخلاصة هبم إىل البيانات الالزمة الـيت حتـدد هويتـهم، مـن أجـل كفالـة التنفيـذ الفعـال                   

 علــى اللجنــة باســتعراض هــذه األمســاء للبــت فيمــا إذا كــان رـويــشيهم، للتــدابري املفروضــة علــي
  إدراجها يف القائمة ال يزال الزما؛

 أنه ينبغي لفريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل ستة أشـهر           يؤكد من جديد    - ٤٠  
يف قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم           يــن   قائمة باألفراد املبلـغ عـن وفـاهتم مـن بـني املدرج            

ــاة، و       الق ــل شــهادة الوف ــن قبي ــيت ختــصهم، م ــات ال ــيم للمعلوم ــشفوعة بتقي ــدة، م يف حــدود اع
كنـهم تلقــي    وضع األصول اجملمدة ومكـان وجودهـا وأمسـاء أي كيانـات أو أفـراد مي               اإلمكان،  

 على اللجنة باستعراض هذه األمساء للبت فيما إذا كـان        رـويشيأي أصول ألغي قرار جتميدها،      
ــوافر   ويطلــبإدراجهــا يف القائمــة ال يــزال الزمــا،   ــذين تت ــة شــطب أمســاء األفــراد ال  إىل اللجن

  معلومات موثوقة عن وفاهتم؛
 أنه ينبغي لفريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل ستة أشـهر           يؤكد من جديد    - ٤١  

درجــة يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة الــيت أُبلــغ  قائمــة بأمســاء الكيانــات امل
 علـى اللجنـة     رـويـشي يعد هلا وجود، مـشفوعة بتقيـيم للمعلومـات الـيت ختـصها،                أنه مل  ثبت أو

 إىل  ويطلـب باستعراض هذه األمسـاء للبـت فيمـا إذا كـان إدراجهـا يف القائمـة ال يـزال الزمـا،                      
   تتوافر معلومات موثوقة بشأهنا؛اللجنة شطب أمساء الكيانات اليت

إجنـاز االسـتعراض املنـصوص      يف ضــوء     علـى اللجنـة بـأن تقـوم،          يشري كذلك   - ٤٢  
، بــإجراء اســتعراض ســنوي جلميــع األمســاء   )٢٠٠٨ (١٨٢٢ مــن القــرار ٢٥عليــه يف الفقــرة 

ــى تنظــيم القاعــدة     ــيت ملاملدرجــة يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة عل ــ  وال ــذ ثــالث  تـ ستعرض من
، تعمـم أثنـاءه األمسـاء املعنيـة         )“االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات     ”(وات أو أكثر    سن

ودول اإلقامـة أو اجلنـسية أو املقـر أو التأسـيس، مـىت كانـت                الـيت تقتــرح اإلدراج      على الـدول    
معروفة، وفقـا لإلجـراءات املنـصوص عليهـا يف املبـادئ التوجيهيـة للجنـة، مـن أجـل اسـتكمال                     

ت املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة وكفالـة دقتـها قـدر اإلمكـان عـن طريـق حتديـد                      قائمة اجلزاءا 
يزال إدراجها يف القائمـة      يعد هناك لزوم إلبقائها يف القائمة وتأكيد تلك اليت ال          األمساء اليت مل  

مـا بعـد تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، وفقـا                اسـم  رفـع  إىل أن نظر اللجنـة يف طلـب          رـويشيالزما،  
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استعراض جيـرى   ينـبـغي أن يعتبـر مبثابة     لقرار،  ذا ا نصوص عليها يف املرفق الثاين هل     لإلجراءات امل 
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٢ من القرار ٢٦عمال بالفقرة 

  
  تنفيذ التدابري

 أمهيــــة قيــــام مجيــــع الــــدول بتحديــــد اإلجــــراءات املالئمــــة، يكــــرر تأكيــــد  - ٤٣  
 أعـاله   ١ نـصوص عليهـا يف الفقـرة      استحداثها عند االقتضاء، لتنفيذ كـل جوانـب التـدابري امل           أو

مجيــع  بقـــوة ويـحـــث، )٢٠٠٥ (١٦١٧ مــن القــرار ٧ الفقــرةوإذ يــشيـر إلـــى تنفيــذا كــامال؛ 
املنقحــة الــدول األعــضاء علــى تنفيــذ املعــايري الدوليــة الــشاملة اجملــسدة يف التوصــيات األربعــني   

غـسل األمـوال ومتويـل      افحـة   كالصادرة عـن فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة واملتعلقـة مب               
املتعلقة بـاجلزاءات املاليـة احملـددة األهـداف واملتعلقـة            ٦ التوصية وال سيما    ، واالنتشار اإلرهاب

  ؛باإلرهاب ومتويل اإلرهابيني
 الــدول األعــضاء علــى أن تطبــق مجيــع عناصــر املــذكرة التفــسريية  حيــث بقــوة  - ٤٤  
، وأن تراعــي، يف مجلــة أمــور، جراءات املاليــةفرقــة العمــل املعنيــة بــاإل الــصادرة عــن ٦للتوصــية 

املمارسات الفضلى ذات الصلة من أجل التنفيـذ الفعـال للجـزاءات احملـددة األهـداف واملتعلقـة            
 بضرورة وجود سلطات وإجراءات قانونيـة مالئمـة         وحييط علما باإلرهاب ومتويل اإلرهابيني،    

روطة بوجـود إجـراءات جنائيـة وتطبـق         لتطبيق وإنفاذ اجلزاءات احملددة األهداف ال تكـون مـش         
، وكـذلك ضـرورة   ‘‘األساس املعقـول ’’أو ‘‘ املسوغات املعقولة’’معيار إثبات يستند إىل دليل   

  ؛ وجود صالحية مجع أو التماس أكرب قدر ممكن من املعلومات من كافة املصادر ذات الصلة
واضـحة يـتم     على اللجنـة بـأن تواصـل تـأمني وجـود إجـراءات عادلـة و                رـيشي  - ٤٥  

مبوجبها إدراج أمساء الكيانات واألفراد يف قائمة تنظيم القاعدة وشطبها منها، فـضال عـن مـنح                 
ي مبادئها التوجيهيـة    ـبقـ على اللجنة بأن تُ    رـويشي،  )٢٠٠٢ (١٤٥٢استثناءات مبوجب القرار    

  قيد االستعراض املستمر دعما هلذه األهداف؛
ــشي  - ٤٦   ــوم، علــ   رـي ــأن تق ــة ب ــى اللجن ــا     عل ــة، باســتعراض مبادئه ى ســبيل األولوي

 ٢٢  و١٩  و١٣  و١٢  و١٠  و٨ سـيما الفقـرات   التوجيهية ملراعاة أحكام هذا القـرار، وال     
  ؛٦٢، و ٦١  و٦٠  و٥٩  و٣٧  و٣٦  و٣٢  و٢٣ و

 الدول األعضاء، مبا يف ذلك بعثاهتا الدائمة، واملنظمات الدولية املعنيـة            يشجع  - ٤٧  
   إلجراء مناقشات متعمقة بشأن أي من املسائل ذات الصلة؛على االجتماع باللجنة
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ــرا عــن اســتنتاجاهتا فيمــا    يطلــب  - ٤٨   ــة أن تقــدم إىل اجمللــس تقري ــق   إىل اللجن يتعل
بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء مــن أجــل تنفيــذ التــدابري، وأن حتــدد اخلطــوات الالزمــة     

  لتحسني التنفيذ وتقدم توصيات بشأهنا؛
 على اللجنة بأن حتدد احلـاالت احملتملـة لعـدم االمتثـال للتـدابري املتخـذة                 رـيشي  - ٤٩  

 إىل  ويطلـب  أعاله وأن تقرر مسار العمـل املالئـم يف كـل حالـة علـى حـدة،                   ١ مبوجب الفقرة 
ــا يف عملــها بــشأن هــذه املــسألة، يف       الــرئيس أن يفيــد عــن التقــدم الــذي حتــرزه اللجنــة مرحلي

  أدناه؛ ٥٩  اجمللس عمال بالفقرةالتقارير الدورية املقدمة إىل
 مجيــع الــدول األعــضاء علــى أن تكفــل، يف أســرع وقــت ممكــن، عنــد    ثـحيــ  - ٥٠  

 أعـاله، إلغـاء اجلـوازات ووثـائق الـسفر األخـرى       ١ تنفيذها التدابري املنـصوص عليهـا يف الفقـرة      
مارســات املــزورة واملزيفــة واملــسروقة واملفقــودة وســحبها مــن التــداول، وفقــاً للقــوانني وامل        

الداخلية، وأن تتبادل املعلومـات بـشأن تلـك الوثـائق مـع الـدول األعـضاء األخـرى عـن طريـق             
  قاعدة بيانات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛

 الدول األعـضاء علـى أن تتبـادل مـع القطـاع اخلـاص، وفقـاً لقوانينـها                    يشجع  - ٥١  
ــد بي    ــات املوجــودة يف قواع ــة، املعلوم ــة    وممارســاهتا الداخلي ــائق اهلوي ــة بوث ــة املتعلق ــا الوطني اناهت

الــسفر املــزورة واملزيفــة واملــسروقة واملفقــودة الــيت تــدخل يف نطــاق والياهتــا القــضائية، وأن   أو
تقــدم إىل اللجنــة املعلومــات الالزمــة، مــىت مــا اكُتــشف أن طرفــا مــدرجا يف القائمــة يــستخدم   

  ئق سفر مزورة؛سيما بغرض احلصول على ائتمان أو وثا هوية مزيفة، وال
 الدول األعضاء على إصدار وثائق سـفر لألفـراد املـدرجني يف القائمـة               يشجع  - ٥٢  

تــشري، حــسب االقتــضاء، إىل خــضوع حاملــها للحظــر املفــروض علــى الــسفر وإىل إجــراءات   
   املقترنة به؛ءاالستثنا

 أنــه ال ينبغــي أن تبقــى أمــام اللجنــة أي مــسألة معلقــة أكثــر مــن ســتة    دـيؤكــ  - ٥٣  
 أن هنـاك ظروفـا اسـتثنائية تـستدعي وقتـا            ، يف كـل حالـة علـى حـدة         ،تقرر اللجنة  مل شهر، ما أ

  إضافيا للنظر يف بعض املسائل، وذلك وفقا ملبادئها التوجيهية؛
علـى أن تبلـغ فريـق الرصـد مـا إذا كانـت              يت تقتـرح اإلدراج      الدول الـ   يشجع  - ٥٤  

إذا كـان قـد ُشـرع        لة الفرد املعـين ومـا     حمكمة وطنية أو سلطة قانونية أخرى قد استعرضت حا        
ــد       ــة، عن ــضّمن االســتمارة املوحــدة إلدراج األمســاء يف القائم ــضائية، وأن ت يف أي إجــراءات ق

  تقدميها، أي معلومات أخرى ذات صلة؛
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 إىل اللجنــة أن تقــوم، عــن طريــق فريــق الرصــد أو وكــاالت األمــم        يطلــب  - ٥٥  
بنــاء القـدرات مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ التــدابري،      ـال  يف جمـ املتحـدة املتخصـصة، بتيـسري املـساعدة    

  وذلك بطلب من الدول األعضاء؛
  

  التنسيق والدعوة
ــد   - ٥٦   ــة مكافحــة      يكــرر تأكي ــة وجلن ــني اللجن ــاون اجلــاري ب ــز التع  ضــرورة تعزي

، إضافة إىل أفرقة اخلـرباء التابعـة لكـل    )٢٠٠٤ (١٥٤٠اإلرهاب واللجنة املنشأة عمال بالقرار  
نـها، حـسب االقتـضاء، تعزيـز تبـادل املعلومـات والتنـسيق بـشأن زيـارات البلـدان                    منها بسبل م  

كل حسب واليته، وتيسري املـساعدة التقنيـة ورصـدها، والعالقـات مـع املنظمـات والوكـاالت          
 ويعرب عـن اعتزامـه    الدولية واإلقليمية، وبشأن سائر املسائل اليت هتم اللجان الثالث مجيعها،           

يتعلـق باجملـاالت ذات االهتمـام املـشترك بغـرض تنـسيق جهودهـا                فيمـا تقدمي توجيهات للجان    
 مــن األمــني العــام أن يتخــذ مجيــع الترتيبــات  ويطلــبوتيــسري هــذا التعــاون علــى حنــو أفــضل،  

  الالزمة لكي تتمكن األفرقة من العمل يف أقرب وقت ممكن يف مكان مشترك؛
ملخـدرات واجلرميـة علـى       فريق الرصد ومكتب األمـم املتحـدة املعـين با          يشجع  - ٥٧  

مواصلة أنشطتهما املـشتركة، بالتعـاون مـع املديريـة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب وجلنـة اخلـرباء                    
تبذلــه مــن جهــود   ، ملــد يــد املــساعدة إىل الــدول األعــضاء فيمــا  ١٥٤٠املنــشأة عمــال بــالقرار  

حلقــات عمــل لالمتثــال اللتزاماهتــا مبوجــب القــرارات ذات الــصلة، وذلــك بــسبل منــها تنظــيم  
  إقليمية ودون إقليمية؛

ــب  - ٥٨   ــيس       يطلـ ــام رئـ ــر، يف قيـ ــزم األمـ ــان لـ ــا وأيـ ــر، حيثمـ ــة أن تنظـ  إىل اللجنـ
 ١ أعــضائها بزيــارات إىل بلــدان خمتــارة لتعزيـز تنفيــذ التــدابري املــشار إليهــا يف الفقــرة  أو اللجنـة 

مـــــا أعـــــاله تنفيـــــذا كـــــامال وفعـــــاال، بغيـــــة تـــــشجيع الـــــدول علـــــى االمتثـــــال امتثـــــاال تا  
ــذا ــرار هلــــ ، )٢٠٠٢ (١٣٩٠ و ،)٢٠٠٠ (١٣٣٣ و ،)١٩٩٩ (١٢٦٧ وللقــــــرارات القــــ

، )٢٠٠٦ (١٧٣٥ ، و     )٢٠٠٥ (١٦١٧ ، و     )٢٠٠٤ (١٥٢٦ ، و     )٢٠٠٣ (١٤٥٥ و
  ؛)٢٠١١ (١٩٨٩ و )٢٠٠٩ (١٩٠٤ ، و)٢٠٠٨ (١٨٢٢ و

  إىل اللجنة أن تقدم تقريرا شفويا إىل اجمللس، عن طريـق رئيـسها، مـرة               يطلب  - ٥٩  
ــسنة  ــاالقتران، حــسب         يف ال ــق الرصــد، ب ــة وفري ــال اللجن ــل أعم ــن حــال جمم ــل، ع ــى األق عل

اإلرهاب واللجنة املنـشأة عمـال بـالقرار      جلنة مكافحة االقتضاء، مع التقارير املقدمة من رئيسيْ  
 عقد مشاورات غري رمسيـة مـرة يف الـسنة علـى األقـل               ويعرب عن اعتزامه   ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠

 إىل الـرئيس    ويطلـب كـذلك    قارير الرئيس املوجهة إىل اجمللـس،     بشأن عمل اللجنة، بناء على ت     
  الدول األعضاء املهتمة باألمر؛ تقدمي إحاطات دورية إىل مجيع 
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  فريق الرصد
 متديد والية فريق الرصد احلايل الـذي يوجـد مقـره يف نيويـورك واملنـشأ                 ررـيق  - ٦٠  

شـهرا،   ٣٠إضـافية مـدهتا      رة  ، ووالية أعضائه لفتـ    )٢٠٠٤ (١٥٢٦ من القرار    ٧ عمال بالفقرة 
بغية تقـدمي املـساعدة للجنـة يف تنفيـذ واليتـها ودعـم أمـني املظـامل، وأن يـضطلع الفريـق، حتـت                         

إىل األمـني العــام أن   إشـراف اللجنـة، باملــسؤوليات املنـصوص عليهــا يف املرفـق األول، ويطلــب     
  يتخذ الترتيبات الالزمة هلذا الغرض؛

يبقــي اللجنــة دد وجيمــع معلومــات مــستقلة وأن حيــ علــى فريــق الرصــد رـيــشي  - ٦١  
ــال للتــدابري املفروضــة مبوجــب هــذا القــرار       واألمنــاط علــى اطــالع بــشأن حــاالت عــدم االمتث

الشائعة حلاالت عدم االمتثال، وأن يـسهل كـذلك تقـدمي املـساعدة لبنـاء القـدرات، بنـاء علـى                     
دول اإلقامـة  /وثيقة مـع دولـة   إىل فريق الرصد أن يعمل بصورة  ويطلبطلب الدول األعضاء،    

، الــيت اقترحــت إدراج أمســاء أصــحاهبا يف القائمــة أو اجلنــسية أو املوقــع أو التأســيس أو الدولــة  
 كــذلك بــأن يقــدم توصــيات إىل اللجنــة بــشأن ويــشري عليــه، وغريهــا مــن الــدول ذات الــصلة

  اإلجراءات املتخذة ملعاجلة عدم االمتثال؛
د، مبساعدة فريق الرصد، اجتماعات خاصـة بـشأن          على اللجنة بأن تعق    يشري  - ٦٢  

املواضيع املهمة أو املواضيع اإلقليمية، أو حتـديات قـدرات الـدول األعـضاء، وذلـك بالتـشاور،                  
فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف         ، و  التنفيذيـة   ومديريتها ١٣٧٣حسب االقتضاء، مع جلنة القرار      

اإلجراءات املالية لتحديد جماالت األولوية لتقـدمي       ، وفرقة العمل املعنية ب    جمال مكافحة اإلرهاب  
  املساعدة التقنية ومتكني الدول األعضاء من التنفيذ بقدر أكثر فعالية؛

  
  عمليات االستعراض

ــرر  - ٦٣   ــضون  يق ــستعرض يف غ ــدابري     ١٨ أن ي ــر، الت ــزم األم ــل إذا ل ــهرا، أو أق  ش
    تعزيز هذه التدابري؛ أعاله للنظر يف إمكانية زيادة١ املنصوص عليها يف الفقرة

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعليررـيق  - ٦٤  
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  املرفق األول
 من هذا القرار، يعمـل فريـق الرصـد حتـت إشـراف اللجنـة، ويـضطلع        ٦٠وفقا للفقرة     

  :باملسؤوليات التالية
تقدمي تقريرين خطيني شاملني ومستقلني إىل اللجنـة، أوهلمـا يف موعـد أقـصاه                 )أ(  

، عـن   ٢٠١٣ ديـسمرب /كـانون األول   ٣١، والثـاين يف موعـد أقـصاه         ٢٠١٣ يونيه/حزيران ٣١
 مــن هــذا القــرار، مبــا يف ذلــك تقــدمي ١ تنفيــذ الــدول األعــضاء للتــدابري املــشار إليهــا يف الفقــرة

  توصيات حمددة لتحسني تنفيذ التدابري واختاذ تدابري جديدة حمتملة؛
العه بواليتـه احملـددة يف املرفـق الثـاين       تقدمي املـساعدة ألمـني املظـامل عنـد اضـط            )ب(  

، مبــا يف ذلـــك تزويــده مبعلومـــات مــستكملة عـــن أولئــك األفـــراد أو اجلماعـــات     القـــرار هلــذا 
املؤسسات أو الكيانات املقدمة لطلب إزالة امسها من قائمة اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم                أو

  ؛القاعدة
ملنـتظم لألمسـاء املدرجـة يف قائمـة         تقدمي املساعدة إىل اللجنة عنـد استعراضـها ا          )ج(  

ــسفر واالتــصال بالــدول        ــها ال اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، عــن طريــق أمــور من
ــصلة باألمســاء املدرجــة         ــائع والظــروف املت ــة اخلــاص بالوق ــة إعــداد ســجل اللجن األعــضاء، بغي

  القائمة؛ يف
، والقـوائم  )٢٠٠٣ (١٤٥٥ من القرار  ٦حتليل التقارير املقدمة عمال بالفقرة        )د(  

، واملعلومـات األخـرى املقدمـة       )٢٠٠٥ (١٦١٧ من القرار    ١٠املرجعية املقدمة عمال بالفقرة     
  من الدول األعضاء إىل اللجنة، حسب تعليمات اللجنة؛

مساعدة اللجنة يف متابعة الطلبات املقدمة إىل الدول األعضاء للحـصول علـى           )هـ(  
   من هذا القرار؛١ نفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرةمعلومات، مبا يف ذلك ما يتعلق بت

ــه، حــسب       )و(   ــة الستعراضــه واملوافقــة علي ــامج عمــل شــامل إىل اللجن تقــدمي برن
االقتضاء، يورد فيه فريق الرصد تفاصيل األنـشطة الـيت يتـوخى تنفيـذها اضـطالعا مبـسؤولياته،                  

 املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهـاب       فيها األسفار املقترحة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع       مبا
ــالقرار        ــال ب ــشأة عم ــة املن ــابع للجن ــق اخلــرباء الت ــع فري ــة وتعزيــزا   ١٥٤٠وم ــا لالزدواجي ، جتنب

  التآزر؛ لسبل
التعاون الوثيق مع املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب وفريـق اخلـرباء                   )ز(  

دل املعلومـات معهمـا مـن أجـل حتديـد جمـاالت              وتبـا  ١٥٤٠التابع للجنة املنشأة عمـال بـالقرار        
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االلتقاء والتداخل، واملساعدة يف تـسهيل التنـسيق الفعلـي بـني اللجـان الـثالث، مبـا يف ذلـك يف              
  جمال تقدمي التقارير؛

املــشاركة علــى حنــو فعــال يف مجيــع األنــشطة املــضطلع هبــا يف إطــار تنفيــذ            )ح(  
 اإلرهاب وتقدمي الدعم هلـا، مبـا يف ذلـك ضـمن فرقـة               استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة    

العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، الــيت أنــشئت لــضمان التنــسيق واالتــساق    
سـيما مـن خـالل      الشاملني يف جهود مكافحة اإلرهاب اليت تبذهلا منظومة األمـم املتحـدة، وال            

  أفرقتها العاملة املعنية؛
 للتـدابري    املبلـغ عنـه    حـاالت عـدم االمتثـال     ، عـن    اللجنـة سم  مجع معلومات، با    )ط(  

 جبمــع املعلومــات املقدمــة مــن الــدول  ، مبــا يف ذلــك مــن هــذا القــرار١ املــشار إليهــا يف الفقــرة
 وقيــام فريــق الرصــد، مــن تلقــاء نفــسه  واالتــصال بــاألطراف املــشتبه يف عــدم امتثاهلــا،األعــضاء

   إفرادية إىل اللجنة لتقوم باستعراضها؛بناء على طلب اللجنة، بتقدمي دراسات أو
ــذ       )ي(   ــة ميكــن أن تــستعني هبــا الــدول األعــضاء يف تنفي تقــدمي توصــيات إىل اللجن

 مــن هــذا القــرار ويف إعــداد املعلومــات املقتــرح إضــافتها إىل  ١ التــدابري املــشار إليهــا يف الفقــرة
  قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة؛

سـيما   نة على النظر يف األمساء املقتـرح إدراجهـا يف القائمـة، وال            مساعدة اللج   )ك(  
عن طريق جتميع املعلومات املتعلقة باالسم املقترح إدراجـه يف القائمـة وتعميمهـا علـى اللجنـة،             

  ؛١٤وإعداد مشروع املوجز السردي املشار إليه يف الفقرة 
روف قـد تـسوِّغ شـطب    در باملالحظة من ظـّد أو جيـِإطالع اللجنة على ما جي    )ل(  

  اسم من القائمة، كاملعلومات املعلنة عن شخص متوىف؛
التشاور مـع الـدول األعـضاء قبـل الـسفر إىل الـدول األعـضاء املختـارة، علـى                     )م(  

  ه اللجنة؛ّرـأساس برنامج العمل الذي تق
التنــسيق والتعـــاون مــع مراكـــز التنــسيق الوطنيـــة املعنيــة مبكافحـــة اإلرهـــاب       )ن(  

  اثلها من هيئات التنسيق يف البلد الذي تتم زيارته، حسب االقتضاء؛مي ما أو
ــة          )س(   ــات إضــافية عــن هوي ــدمي أمســاء ومعلوم ــى تق ــدول األعــضاء عل ــشجيع ال ت

أصحاب هذه األمسـاء بغيـة إدراجهـا يف قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة، وفقـا                     
  لتعليمات اللجنة؛
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ضــافية عــن هويــة األشــخاص املدرجــة أمســاؤهم يف موافــاة اللجنــة مبعلومــات إ  )ع(  
القائمة وغري ذلـك مـن املعلومـات الـيت تـساعد اللجنـة يف جهودهـا مـن أجـل اسـتكمال قائمـة                    

  اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة بآخر املعلومات وكفالة دقتها قدر املستطاع؛
 وعـن أفـضل التـدابري    دراسة الطابع املتغري للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة    )ف(  

ملواجهتــها، مبــا يف ذلــك عــن طريــق إقامــة حــوار مــع البــاحثني واهليئــات األكادمييــة املختــصة،     
  بالتشاور مع اللجنة، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة؛

جتميع املعلومات عن تنفيذ التدابري وتقييم هذا التنفيذ ورصـده وتقـدمي تقـارير              )ص(  
مـــن هـــذا القـــرار ) أ (١لتـــدابري املنـــصوص عليهـــا يف الفقـــرة وتوصـــيات بـــشأنه، مبـــا يـــشمل ا

ل تنظـيم القاعـدة وسـائر مـن يـرتبط هبـا             ـبَـ ـيتعلق مبنع االستغالل اإلجرامي لإلنترنت مـن قِ        فيما
ــضاء؛        ــة، حــسب االقت ــات؛ وإجــراء دراســات إفرادي ــراد ومجاعــات ومؤســسات وكيان مــن أف

  جيهات اللجنة؛وحبوث متعمقة يف أي مسائل أخرى ذات صلة، حسب تو
التــشاور مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات األخــرى ذات الــصلة، بطــرق منــها    )ق(  

إجراء حوار منتظم مع ممثليها يف نيويورك ويف شـىت العواصـم، مـع مراعـاة التعليقـات الـيت تـرد             
يتعلــق منــها بــأي مــسائل قــد تــرد يف تقــارير فريــق الرصــد املــشار إليهــا يف  ســيما مــا منــها، وال

  من هذا املرفق؛) أ( الفقرة
التــشاور مــع دوائــر املخــابرات واألمــن يف الــدول األعــضاء، مبــا يف ذلــك مــن    )ر(  

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

  نفيذ العملي لتجميد األصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذلك اإلجراء؛لالطالع على الت
ــوعي        )ت(   ــز ال ــصلة بغــرض تعزي ــة ذات ال ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي العمــل م

  ثال هلا؛ـبالتدابري واالمت
مــساعدة اللجنــة يف تيــسري املــساعدة يف جمــال بنــاء القــدرات مــن أجــل تعزيــز    )ث(  

   طلب الدول األعضاء؛ر، بناء علىـيـتنفيذ التداب
العمــل مــع املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة ومــع الــدول األعــضاء للحــصول   )خ(  

على صور فوتوغرافية لألفراد املدرجة أمساؤهم يف القائمة إلضـافتها إن أمكـن إىل اإلخطـارات          
رات إخطـا ، وضمان وجـود    )اإلنتربول (اخلاصة اليت تصدر عن املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية       

 بالنـسبة لكافـة األفـراد       ألمـم املتحـدة   ا و )اإلنتربـول (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة      خاصة بني   
  ؛واجلماعات واملؤسسات والكيانات املدرجة يف القائمة
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ــا،        )ذ(   ــة خربائه ــن، وأفرق ــة جمللــس األم ــة األخــرى التابع ــات الفرعي ــساعدة اهليئ م
الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة، املـــشار إليـــه يف  الطلـــب، علـــى تعزيـــز تعاوهنـــا مـــع املنظمـــة   عنـــد
، والعمل مع األمانة ملناقشة تدابري توحيد شكل كافـة قـوائم جـزاءات        )٢٠٠٦( ١٦٩٩ القرار

  ؛األمم املتحدة حىت يسهل التنفيذ على السلطات الوطنية
إفادة اللجنة، بانتظام أو بناء على طلبـها، بتقـدمي إحاطـات شـفوية أو خطيـة،                   )ض(  

  ريق الرصد، مبا يف ذلك زياراته إىل الدول األعضاء واألنشطة اليت يضطلع هبا؛عن عمل ف
 تقدمي تقارير دورية، حسب االقتضاء، إىل اللجنة بشأن الـروابط القائمـة بـني     )أأ(  

ــإلدراج       ــة ل ــات املؤهل ــراد أو اجلماعــات أو املؤســسات أو الكيان تنظــيم القاعــدة وأولئــك األف
ــرار   ١القائمــة مبوجــب الفقــرة   يف ــرارات جــزاءات أخــرى  ) ٢٠١٢ (٢٠٨٢مــن الق أو أي ق

  صلة؛ ذات
  .االضطالع بأي مسؤولية أخرى حتددها اللجنة )ب ب(  
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  املرفق الثاين
 من هذا القرار، ُيخّول مكتب أمـني املظـامل االضـطالع باملهـام التاليـة                ١٩وفقا للفقرة     

أو مؤسـسة أو كيـان مـدرج    بل فـرد أو مجاعـة   ـعند تلقي طلب شطب من القائمة مقدم مـن قِـ          
بل املمثــل أو اخللــف القــانوين ألولئــك األفــراد أو تلــك      ـامســه يف القائمــة املوحــدة أو مــن ِقــ    

  ).‘‘مقدم الطلب’’(اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانات 
ُيــسمح للــدول األعــضاء بــأن تقــدم إىل مكتــب أمــني املظــامل   ويــشري اجمللــس إىل أنــه ال  

  .اسم فرد أو مجاعة أو مؤسسة أو كيانطلبات الشطب من القائمة ب
  

  )أربعة أشهر(مجع املعلومات 
  : االسم من القائمة يقوم أمني املظامل مبا يليرفععند تلقي طلب   - ١

   من القائمة؛رفعاإلقرار بتلقي طلب ال  )أ(  
 رفـــعإعـــالم مقـــدم الطلـــب بـــاإلجراءات العامـــة املتبعـــة يف معاجلـــة طلبـــات ال  )ب(  

  القائمة؛ من
ــشأن         )ج(   ــددة بــ ــئلة حمــ ــن أســ ــب مــ ــدم الطلــ ــه مقــ ــا يطرحــ ــى مــ ــة علــ اإلجابــ
  اللجنة؛ إجراءات
يف حال عدم استيفاء الطلـب علـى الوجـه املطلـوب للمعـايري األصـلية إلدراج                   )د(  

 مــن هــذا القــرار، القيــام بــإعالم مقــدم الطلــب  ٢ األمســاء يف القائمــة، حــسب املــبني يف الفقــرة 
   فيه؛باألمر وإعادة الطلب إليه لكي ينظر

التحقق مما إذا كان الطلـب جديـدا أو مكـررا، وإذا كـان طلبـا مكـررا ألمـني                   )هـ(  
  .يتضمن أي معلومات إضافية، إعادته إىل مقدم الطلب لكي ينظر فيه املظامل وال

جيـر إعادهتـا إىل مقـدميها، فيحيلـها أمـني املظـامل         الـيت مل رفـع مـن القائمـة   أما طلبـات ال    - ٢
الدول الـيت اقترحـت إدراج أمسـاء أصـحاهبا يف القائمـة،             / اللجنة، والدولة  على الفور إىل أعضاء   

ــة ــصلة، وأي دول     /ودول ــات األمــم املتحــدة ذات ال ــسية أو التأســيس، وهيئ ــة واجلن دول اإلقام
ويطلـب أمـني املظـامل مـن هـذه الـدول أو مـن هيئـات                 . أخرى يعتربها أمني املظامل معنية باألمر     

 تقــدم، يف غــضون أربعــة أشــهر، أي معلومــات إضــافية مالئمــة  الــصلة أن األمــم املتحــدة ذات
وجيوز ألمـني املظـامل أن يتحـاور مـع هـذه الـدول ملعرفـة                .  االسم من القائمة   رفعمتصلة بطلب   

  :يلي ما
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   من القائمة؛رفعآراء هذه الدول بشأن مدى وجاهة االستجابة لطلب ال  )أ(  
 قـــد ترغـــب هـــذه الـــدول يف املعلومـــات أو األســـئلة أو االستيـــضاحات الـــيت  )ب(  

خطـوات    من القائمة، مبا يف ذلك أي معلومـات أو رفعإحالتها إىل مقدم الطلب بشأن طلب ال     
  . من القائمةرفعميكن أن يتخذها مقدم الطلب إليضاح طلب ال

 من القائمة إىل فريق الرصد الـذي يـزود   رفعحييل أمني املظامل أيضا على الفور طلب ال       - ٣
  : غضون أربعة أشهر مبا يليأمني املظامل يف

يف   من القائمة، مبـا    رفعمجيع املعلومات املتاحة لفريق الرصد، املتصلة بطلب ال         )أ(  
ذلك قرارات احملاكم وإجراءاهتا، والتقارير اإلخبارية، واملعلومات اليت سبق أن تبادلتـها الـدول              

  أو املنظمات الدولية املعنية مع اللجنة أو فريق الرصد؛
صــلة  ييمــات وقائعيــة للمعلومــات الــيت يتيحهــا مقــدم الطلــب وتكــون ذات تق  )ب(  
   من القائمة؛رفعبطلب ال
األسئلة أو االستيضاحات الـيت يـود فريـق الرصـد توجيههـا إىل مقـدم الطلـب                    )ج(  

  . من القائمةرفعبشأن طلب ال
إىل اللجنـة   ويف هناية فترة األربعة أشهر املخصصة جلمع املعلومات، يقدم أمـني املظـامل                - ٤

تقريرا خطيا مـستكمال للتقـدم احملـرز حـىت تارخيـه، مبـا يف ذلـك تفاصـيل عـن أّي دول قـدمت                         
وجيـوز ألمـني املظـامل أن ميـدد هـذه الفتـرة             . ، وأي حتديات كبرية صـودفت يف ذلـك        املعلومات

ا رـمرة واحدة مدة تصل إىل شهرين إذا اعترب أنه يلزم املزيد مـن الوقـت جلمـع املعلومـات، معيـ          
ــوفري         ــدول األعــضاء مــن أجــل إتاحــة وقــت إضــايف لت ــات ال يف ذلــك االهتمــام الواجــب لطلب

  .املعلومات
  

  )شهران(احلوار 
، للتــشاورعنــد انتــهاء فتــرة مجــع املعلومــات، يتــيح أمــني املظــامل فرصــة ملــدة شــهرين       - ٥

ة ومــع املراعــاة الواجبــة لطلبــات إتاحــ. مــع مقــدم الطلــبحــوار أن يــشتمل ذلــك علــى  وجيــوز
إضــايف، جيــوز ألمــني املظــامل أن ميــدد هــذه الفتــرة مــرة واحــدة ملــدة تــصل إىل شــهرين       وقــت
ولـصياغة التقريـر الـشامل املنـصوص عليـه يف           للتشاور  اعترب أنه يلزم إتاحة املزيد من الوقت         إذا

 أن هنـاك حاجـة إىل     ارتـأى   وجيوز ألمني املظامل اختصار هذه الفترة الزمنية إذا         .  أدناه ٧الفقرة  
  . أقل وقت
  : أنالتشاور وألمني املظامل خالل فترة   - ٦
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ــضاحات         )أ(   ــات أو إي ــه معلوم ــتمس من ــب أو يل ــدم الطل ــى مق ــئلة عل يطــرح أس
إضافية من شـأهنا أن تـساعد اللجنـة علـى النظـر يف الطلـب، مبـا يف ذلـك أي أسـئلة أو طلبـات                       

  ؛للحصول على معلومات ترد من الدول املعنية واللجنة وفريق الرصد
ينـه  ارتباط قـائم ب عدم وجود أي   يطلب من مقدم الطلب توقيع بيان يعلن فيه           )ب(  

فيـه  ويتعهـد  أو بأي خلية أو مجاعة مرتبطة هبا أو منشقة أو متفرعـة عنـها،         تنظيم القاعدة   وبني  
  عدم االرتباط هبذا التنظيم مستقبالً؛ ب

  جيتمع مبقدم الطلب، قدر املستطاع؛  )ج(  
ــردود ا   )د(   ــل ال ــق      حيي ــة وفري ــة واللجن ــدول املعني ــدم الطلــب إىل ال ــواردة مــن مق ل

  الرصد، ويتابع مع مقدم الطلب ردوده غري املكتملة؛ 
ينــسق مــع الــدول واللجنــة وفريــق الرصــد أي استفــسارات أخــرى مــن مقــدم   )هـ(  

  الطلب أو أي ردود موجهة إليه؛ 
، أن يطلع الـدول     اراحلوجيوز ألمني املظامل، خالل مرحليت مجع املعلومات أو           )و(  

املعنيــة علــى املعلومــات الــيت تقــدمها دولــة مــا، مبــا يف ذلــك موقــف تلــك الدولــة بــشأن طلــب   
   ؛الدولة اليت قدمت هذه املعلوماترهنا مبوافقة الشطب من القائمة، 

ار وأثنـاء إعـداد     وأال يكشف أمني املظامل، خالل مرحليت مجع املعلومات واحل          )ز(  
مـن  ات قدمتها دولة ما على أساس السرية، بدون موافقة خطية صـرحية          التقرير، عن أي معلوم   

   ؛تلك الدولة
الـيت  ار، االعتبـار الواجـب آلراء الـدول     ويويل أمني املظامل، خـالل مرحلـة احلـ          )ح(  

يف القائمة، وكذلك الدول األعضاء األخرى اليت تقـدم معلومـات ذات            تقترح أمساء إلدراجها    
ــدول األعــ   ضاء األشــد تــضرراً مــن األعمــال أو االرتباطــات الــيت أدت إىل    صــلة، وال ســيما ال

  . القائمةاألصلي يف اإلدراج 
املــذكورة، يقــوم أمــني املظــامل، مبــساعدة مــن فريــق  التــشاور وعنــد االنتــهاء مــن فتــرة    - ٧

  : الرصد، بصياغة تقرير شامل ُيعمَّم على اللجنة ويتضمن حصراً ما يلي
سـم  ال ا رفـع  املتاحة ألمني املظامل ذات الصلة بطلب        تلخيصاً جلميع املعلومات    )أ(  

وحيتـرم التقريـر العناصـر الـسرية الـيت تتـضمنها            . من القائمة، مع حتديد مصادرها عند االقتضاء      
  رسائل الدول األعضاء املوجهة إىل أمني املظامل؛ 
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ك  من القائمـة، مبـا يف ذلـ        رفعوصفاً ألنشطة أمني املظامل يف ما يتعلق بطلب ال          )ب(  
  ار مع مقدم الطلب؛ واحل

إىل  من القائمة يقدمـه أمـني املظـامل          رفعبياناً باحلجج الرئيسية املتعلقة بطلب ال       )ج(  
 وينبغـي أن تـورد التوصـية        .بناء على حتليـل مجيـع املعلومـات املتاحـة لـه وعلـى توصـياته               اللجنة  

   .ب الرفع من القائمةآراء أمني املظامل فيما يتعلق باإلدراج يف القائمة وقت النظر يف طل
  

  مناقشة اللجنة
بعد انقضاء فتـرة اخلمـسة عـشر يومـاً املخصـصة السـتعراض التقريـر الـشامل مـن قبـل                        - ٨

 مـن القائمـة علـى       رفـع اللجنة جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، يضع رئيس اللجنـة طلـب ال            
  . جدول أعماهلا للنظر فيه

مــن القائمــة، يقــوم أمــني املظــامل شخــصياً بعــرض   رفــعوأثنــاء نظــر اللجنــة يف طلــب ال  - ٩
أسـئلة أعـضاء اللجنـة بـشأن الطلـب، وذلـك مبـساعدة مـن                علـى   التقرير الشامل عليهـا وجييـب       

  . فريق الرصد عند االقتضاء
مـن تـاريخ    اعتبارا   يوماً   ٣٠ يف التقرير الشامل يف موعد أقصاه        هاتستكمل اللجنة نظر    - ١٠

  . استعراضهبغرض تقدمي التقرير الشامل إليها 
 اللجنــة مــن نظرهــا يف التقريــر الــشامل، جيــوز ألمــني املظــامل أن خيطــر  يوبعــد أن تنتــه  - ١١

  . بالتوصية كافة الدول املعنية
تظـل  سم يف القائمـة،  الويف احلاالت اليت يوصي فيها أمني املظامل باإلبقاء على إدراج ا         -١٢

بأولئـك   مـن هـذا القـرار يف مـا يتعلـق      ١ الفقرة  التدابري املنصوص عليها يف   مطالبة باختاذ   الدول  
 فعبـالر  ا، ما مل يقدم عضو يف اللجنة طلبـ        األفراد أو تلك اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانات       

  . توافق اآلراءاملتبعة للتوصل إىل  تنظر فيه اللجنة يف إطار إجراءاهتا االعتيادية ،من القائمة
سـم مـن القائمـة،    ا رفـع  املظامل بأن تنظـر اللجنـة يف     ويف احلاالت اليت يوصي فيها أمني       - ١٣

   مــــن هــــذا القــــرار١التــــدابري املنــــصوص عليهــــا يف الفقــــرة باختــــاذ الــــدول تنتــــهي مطالبــــة 
بعــد انقــضاء  بأولئــك األفــراد أو تلــك اجلماعــات أو املؤســسات أو الكيانــات      يف مــا يتعلــق  

ألمني املظامل، وفقاً هلـذا املرفـق الثـاين،    شامل  التقرير  اليوماً على انتهاء اللجنة من النظر يف         ٦٠
يومــاً الـستني  قبـل انقــضاء فتـرة   و تقـرر اللجنــة بتوافـق اآلراء   مــا مل، )ح (٦مبـا يف ذلـك الفقـرة    

ــذكورة  ــى  املـ ــاء علـ ــة  اإلبقـ ــق  تلـــك املطالبـ ــا يتعلـ ــات   يف مـ ــراد أو تلـــك اجلماعـ بأولئـــك األفـ
االت الـيت ال يـتم فيهـا التوصـل إىل           يف احلـ  علـى أن يقـوم الـرئيس،        ؛  املؤسسات أو الكيانات   أو

أولئـك    أمسـاء  رفـع البت يف   مسألة  بإحالة  بناًء على طلب أحد أعضاء اللجنة،       وآلراء  يف ا توافق  
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علــى جملــس األمــن الختــاذ األفــراد أو تلــك اجلماعــات أو املؤســسات أو الكيانــات مــن القائمــة 
ــرار  ــشأهنا يف غــضون  ق ــا؛ ٦٠ب ــستمر، يف حاوكــذلك شــريطة  يوم ــذا    أن ت ــل ه ــدمي مث ــة تق ل

 مـن هـذا القـرار فيمـا يتعلـق بأولئـك          ١الطلب، مطالبة الدول باختاذ التدابري الـواردة يف الفقـرة           
  .تلك اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانات إىل حني بت جملس األمن يف املسألة األفراد أو

ــة وبعــد أن ت  - ١٤ املظــامل  مــن القائمــة، تبلــغ أمــني  رفــعرفــض طلــب القبــول أو قــرر اللجن
قرارها، مع تعليل أسبابه، مبا يف ذلـك أي معلومـات إضـافية متـصلة بقرارهـا، ومـوجز سـردي                     

، حىت حييله أمـني املظـامل، عنـد االقتـضاء، إىل مقـدم      سم يف القائمةالمستكمل ألسباب إدراج ا 
  . الطلب
 املظـامل    مـن القائمـة، يوجـه أمـني        رفـع وبعد أن تبلغ اللجنة أمني املظامل رفضها طلب ال          - ١٥

إىل مقدم الطلب يف غضون مخـسة عـشر يومـاً، مـع نـسخة مـسبقة إىل اللجنـة، رسـالة تـشتمل                       
  : على ما يلي

  إبالغه قرار اللجنة اإلبقاء على امسه مدرجاً يف القائمة؛   )أ(  
إطالعــه قــدر اإلمكــان وباالســتناد إىل التقريــر الــشامل الــذي وضــعه أمــني           )ب(  

ــر يف   ــة النظـ ــى عمليـ ــامل، علـ ــا    املظـ ــيت مجعهـ ــشر الـ ــة للنـ ــة القابلـ ــات الوقائعيـ  الطلـــب واملعلومـ
  املظامل؛  أمني

إحالة مجيع املعلومات اليت زودت هبا اللجنة أمني املظامل بـشأن القـرار، عمـالً                 )ج(  
  . أعاله ١٤بالفقرة 

ــة       - ١٦ حيتــرم أمــني املظــامل، يف مجيــع مراســالته مــع مقــدم الطلــب، ســرية مــداوالت اللجن
  . ية املتبادلة بينه وبني الدول األعضاءوالرسائل السر

جيوز ألمني املظامل أن ُيخطر باملرحلة اليت بلغتها العملية مقدم الطلـب، وكـذلك تلـك                  - ١٧
  . الدول املعنية حبالة ما لكنها ليست أعضاء يف اللجنة
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  املهام األخرى اليت يتوالها مكتب أمني املظامل
  : عاله، يقوم أمني املظامل مبا يليباإلضافة إىل املهام احملددة أ  - ١٨

تعمــيم املعلومــات القابلــة للنــشر عــن إجــراءات اللجنــة، مبــا يف ذلــك مبادئهــا     )أ(  
  التوجيهية وصحائف الوقائع وسائر الوثائق اليت تعدها؛ 

  إخطــــار األفــــراد أو الكيانــــات، مــــىت كانــــت عناوينــــهم معروفــــة، باحلالــــة  )ب(  
لقائمة بعـد أن تكـون األمانـة العامـة قـد أبلغـت البعثـة الدائمـة                  يف ما يتعلق بإدراج أمسائهم يف ا      
  من هذا القرار؛  ١٧ بالفقرة للدولة أو الدول رمسياً، عمالً

  .تقدمي تقارير نصف سنوية إىل جملس األمن تلخص أنشطة أمني املظامل  )ج(  


