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  )٢٠٠٨ (١٨٤٤القرار     
  / تــشرين الثــاين٢٠ املعقــودة يف ٦٠١٩الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠٠٨نوفمرب 
    

 ،إن جملس األمن  

ــشري   ــصومال،   إذ ي ــة يف ال ــة باحلال ــسابقة املتعلق ــه ال ــرار ســيما الو  إىل قرارات  ٧٣٣ الق
ــرار ، و)١٩٩٢( ــرار )١٩٩٢ (٧٥١الق ــرار )٢٠٠١ (١٣٥٦، والق ، )٢٠٠٢ (١٤٢٥، والق

، والقـــرار )٢٠٠٦ (١٧٢٥، والقـــرار )٢٠٠٦ (١٦٧٦، والقـــرار )٢٠٠٣ (١٥١٩والقـــرار 
ــرار )٢٠٠٧ (١٧٤٤ ــرار )٢٠٠٨ (١٨٠١، والقـ ــرار )٢٠٠٨ (١٨١١، والقـ  ١٨١٤، والقـ

 ٢٠٠٦يوليــــــه / متــــــوز١٣ئيــــــسه، وخاصــــــة البيــــــان املــــــؤرخ روإىل بيانــــــات ، )٢٠٠٨(
)S/PRST/2006/31(    ٢٠٠٦ديسمرب  /ن األول  كانو ٢٢، والبيان املؤرخ) S/PRST/2006/59( ،

 /حزيــران ١٤والبيــان املــؤرخ ) S/PRST/2007/13 (٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٣٠والبيــان املــؤرخ 
بـشأن املـسائل    ) ٢٠٠٦ (١٧٣٠وإذ يشري أيضا إىل قراره      ،  )S/PRST/2007/19 (٢٠٠٧ يونيه

  العامة املتصلة باجلزاءات،
ال وســــالمته اإلقليميــــة واســــتقالله    احترامــــه لــــسيادة الــــصوم  تأكيــــديعيــــد وإذ   
 ووحدته،  السياسي

ــشدد   ــن يف     وإذ يــ ــتقرار واألمــ ــوفري االســ ــة تــ ــى أمهيــ ــع علــ ــصومال  مجيــ ــاء الــ  أحنــ
 عليهما،  واحملافظة

 إدانته جلميع أعمال العنف والتحريض على العنـف داخـل الـصومال،             يعيد تأكيد وإذ    
ــربإذ و ــال  يعـ ــع األعمـ ــه إزاء مجيـ ــن قلقـ ــها  عـ ــة   الـــيت يقـــصد منـ ــام عمليـ ــة قيـ ــع أو إعاقـ منـ

  سلمية،  سياسية
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الـيت تتعـرض     أعمال القرصنة والـسطو املـسلح        تصاعد إزاء   عرب عن بالغ القلق   يوإذ    
أن تقـوم   الحـظ الـدور الـذي ميكـن         ي الـصومال، وإذ     سواحلقبالة  هلا السفن يف اآلونة األخرية      

 علـى النحـو املـبني يف     يف متويـل انتـهاكات احلظـر مـن جانـب اجلماعـات املـسلحة،       به القرصـنة  
 باســـميلـــي املــشار إليهـــا فيمــا   ) (١٩٩٢ (٧٥١بيــان رئـــيس اللجنــة املنـــشأة عمــال بـــالقرار    

  ،إىل جملس األمن، ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٩الصادر يف ، )“اللجنة”
 مـن   ٥ استمرار إسهام احلظر املفروض على توريد األسـلحة عمـال بـالفقرة              وإذ يؤكد   
ــرار  ــ)١٩٩٢ (٧٣٣القـ ــالقرارات  ، بـ ــة بـ ــصلة واملعدلـ  ١٤٢٥و ) ٢٠٠١ (١٣٥٦صيغته املفـ

ــسالم  )٢٠٠٧ (١٧٧٢و ) ٢٠٠٧ (١٧٤٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٢٥و ) ٢٠٠٢( ــق الــ ، يف حتقيــ
 طلبه إىل مجيع الدول األعضاء، وخصوصا الدول األعـضاء يف           وإذ يكرر واألمن يف الصومال،    

   املذكورة،تاملنطقة، باالمتثال التام ملتطلبات القرارا
ــرد يف الفقــرة   إىل يــشريوإذ    اختــاذ ،)٢٠٠٨ (١٨١٤ مــن القــرار ٦ اعتزامــه، كمــا ي
 املؤسـسات  بـالقوة  يهـددون  من أو سلمية،  سياسية عملية إعاقة أو منع حياولون من ضد تدابري

 بأعمــال يقومــون مــن أو الــصومال،  يف األفريقــي االحتــاد بعثــة أوة للــصومال االنتقاليــ االحتاديــة
  ،املنطقة  يف أو الصومال يف االستقرار تقوض

اعتزامـه تعزيـز فعاليـة حظـر توريـد األسـلحة الـذي فرضـته األمـم                   إىلوإذ يشري أيـضا       
، واختاذ تـدابري ضـد      )٢٠٠٨ (١٨١٤ من القرار    ٧املتحدة على الصومال، كما يرد يف الفقرة        

  من ينتهكون احلظر املفروض على توريد األسلحة، ومن يدعموهنم للقيام بذلك،
 ١٨١٤ مـن القـرار   ٧  و٦الـوارد يف الفقـرتني     اللجنـة   طلبه مـن      إىل يشري كذلك وإذ    

  ،هؤالء األفراد أو الكياناتحمددة تستهدف أن تقدم توصيات بشأن تدابري ، )٢٠٠٨(
 املوجهـة إىل رئـيس جملـس        ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١بالرسالة املؤرخة   وإذ حييط علما      

  األمن من نائب رئيس اللجنة،
الــة يف الــصومال ال تــزال تــشكل هتديــدا للــسلم واألمــن الــدوليني         أن احليــرىوإذ   

  املنطقة،  يف
  املتحدة،   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمموإذ يتصرف  
 أن تتخــذ مجيــع الــدول األعــضاء التــدابري الالزمــة ملنــع دخــول أو عبــور  يقــرر  - ١  

 أدناه، على أنـه لـيس يف        ٨رة  أراضيها من طرف األفراد الذين حتدد اللجنة أمساءهم عمال بالفق         
 هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن متنع مواطنيها من دخول أراضيها؛ 

 : أعاله يف احلاالت التالية١أال تنطبق التدابري املتخذة مبوجب الفقرة يقرر   - ٢  
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عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن هـذا الـسفر مـربر حباجـة                   )أ(  
  أداء الواجبات الدينية؛ أوإنسانية، مبا يف ذلك 

عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن االسـتثناء ميكـن أن خيـدم           )ب(  
 بشكل آخر أهداف حتقيق السالم واملصاحلة الوطنية يف الصومال واالستقرار يف املنطقة؛

 أن تقوم مجيع الدول األعضاء، دون إبطـاء، بتجميـد األمـوال واألصـول        يقرر  - ٣  
واملــوارد االقتــصادية األخــرى الــيت تكــون يف أراضــيها، والــيت ميلكهــا أو يــتحكم فيهــا،    املاليــة 

ــراد      ــات أو األف ــرة، الكيان ــري مباش ــرة أو غ ــصورة مباش ــال     ب ــة أمســاءهم عم ــدد اللجن ــذين حت ال
أفراد يعملون بامسهم أو وفقا لتوجيهاهتم، أو كيانـات ميلكوهنـا            ، أو كيانات أو    أدناه ٨ بالفقرة

فيها، حسبما حتدده اللجنة، ويقرر كذلك أن تكفل مجيع الـدول األعـضاء عـدم               أو يتحكمون   
ــق رعاياهــا أو      ــصادية أخــرى، عــن طري ــة أو مــوارد اقت ــراد  إتاحــة أمــوال أو أصــول مالي أي أف

 ؛أو لفائدهتم كيانات داخل أراضيها، هلؤالء األفراد أو الكيانات أو
ــرر   - ٤   ــدابري املفروضــة مبوجــ  يق ــق الت ــرة ب الأال تنطب ــوال   ٣فق ــى األم  أعــاله عل

 :األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول املعنية أهنا أو

ضــرورية لتغطيــة النفقــات األساســية، مبــا يف ذلــك ســداد مثــن املــواد الغذائيــة،    )أ(  
ــأمني،       ــساط الت ــضرائب، وأق ــة والعــالج الطــيب، وال ــة، واألدوي  واإلجيــارات أو الرهــون العقاري
ورسوم املرافـق العامـة، أو حـصرا لـسداد األتعـاب املهنيـة املعقولـة والنفقـات املتكبـدة املرتبطـة                      
بتقدمي اخلدمات القانونية، أو الرسـوم أو تكلفـة اخلـدمات الالزمـة للعمليـات الروتينيـة املتعلقـة                   

لقـوانني  حبفظ أو صون األموال اجملمـدة واألصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية األخـرى، وفقـا ل                  
ــام الــدول املعنيــة بإخطــار اللجنــة بعزمهــا علــى أن تــأذن، حــسب االقتــضاء،       الوطنيــة، بعــد قي
باحلصول على هذه األموال أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخـرى وعنـد عـدم ورود          

  قرار بالرفض من اللجنة يف غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار؛
ية نفقات استثنائية، شريطة أن تكون الدول أو الـدول األعـضاء   ضرورية لتغط   )ب(  

  املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك القرار، ووافقت اللجنة عليه؛
خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو حتكيمـي، وميكـن يف هـذه احلالـة                   )ج(  

ن أو تنفيـذ    استخدام األموال أو األصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية األخـرى لفـك ذلـك الـره                  
ذلــك احلكــم، شــريطة أن يكــون الــرهن أو احلكــم قــد وقــع قبــل تــاريخ صــدور هــذا القــرار،     

ــالفقرة     وأال  أعــاله، وأن تكــون ٣يكــون لفائــدة أي شــخص أو كيــان حتــدده اللجنــة عمــال ب
  .اء املعنية قد أخطرت اللجنة بذلكالدول أو الدول األعض
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ن تـضاف إىل احلـسابات اجملمـدة         أنـه جيـوز للـدول األعـضاء الـسماح بـأ            يقرر  - ٥  
رى املــستحقة علــى تلــك احلــسابات   أعــاله الفوائــد أو األربــاح األخــ ٣وفقــا ألحكــام الفقــرة 

املبالغ املستحقة مبوجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت يف وقت سابق للتـاريخ الـذي            أو
الفوائــد أصــبحت فيــه تلــك احلــسابات خاضــعة ألحكــام هــذا القــرار، شــريطة أن تظــل هــذه     

  واألرباح األخرى واملبالغ خاضعة هلذه األحكام وجممدة؛
 احلظــر العــام الكامــل علــى توريــد األســلحة إىل الــصومال   يؤكــد مــن جديــد  - ٦  

) ٢٠٠١ (١٣٥٦، بـــصيغته املفـــصلة واملعدلـــة بـــالقرارات    )١٩٩٢ (٧٣٣مبوجـــب القـــرار  
  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٤ و) ٢٠٠٦ (١٧٢٥ و) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ و

 أن تتخذ مجيع الدول األعضاء ما يلـزم مـن تـدابري ملنـع توريـد األسـلحة                   يقرر  - ٧  
ــصورة        ــام، ب ــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، والقي ــها، ب ــا أو نقل واملعــدات العــسكرية أو بيعه

واملـساعدات املاليـة وغريهـا مـن        مباشرة أو غـري مباشـرة، بتوريـد املـساعدة والتـدريب التقنـيني               
ا يف ذلك االستثمار أو السمسرة أو اخلدمات املالية األخـرى، ذات الـصلة          مبأشكال املساعدة،   

ــها أو صــنعها  باألنــشطة العــسكرية، أو توريــد األســلحة واملعــدات العــسكري   ة أو بيعهــا أو نقل
ــدة الكيانــات أو صــيانتها أو اســتخدامها،   أو ــة أمســاءهم عمــال    لفائ ــذين حتــدد اللجن ــراد ال  األف

  أدناه؛٨ بالفقرة

ــر  - ٨   ــرتني   ريق ــام الفق ــق أحك ــام    ٧  و٣ أن تنطب ــات، وأحك ــى الكيان ــاله عل  أع
  : أعاله على األفراد، الذين تقرر اللجنة أهنم٧  و٣  و١الفقرات 
األمـن أو االسـتقرار يف الـصومال، مبـا يف            وأ يف أعمـال هتـدد الـسالم         شاركوا  )أ(  

ــة  ٢٠٠٨أغـــسطس / آب١٨يف املـــربم ذلـــك األعمـــال الـــيت هتـــدد اتفـــاق جيبـــويت    أو العمليـ
 األفريقــي االحتــاد بعثــة أوة للــصومال االنتقاليــ االحتاديــة املؤســسات بــالقوة هتــدد الــسياسية، أو

  ؛ ، أو قدموا الدعم لتلك األعمالالصومال  يف
يف الــذي أعيــد تأكيــده  األســلحة علــى توريــد العــام الكامــل انتــهكوا احلظــر   )ب(  
  ؛ أعاله٦الفقرة 

أو احلــــصول عليهــــا   إىل الــــصومالاإلنــــسانية املــــساعدات إيــــصال عرقلــــوا  )ج(  
  .توزيعها داخله أو

 علــى أعــاله ٧ و ٣ و ١ التــدابري املبينــة يف الفقــرات أن يتوقــف تطبيــق يقــرر  - ٩  
  مىت قامت اللجنة برفع أمسائهم من قائمة اجلزاءات؛الكيانات أو األفراد 
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 األمــم املتحــدة مـع غريهــا مــن جلــان التنــسيق قيــام اللجنــة ب أمهيــة شدد علــىيـ   - ١٠  
  العام؛ومع املمثل اخلاص لألمني املعنية باجلزاءات 

 توســـيع نطـــاق واليـــة اللجنـــة علـــى النحـــو احملـــدد يف القـــرار  يقـــرر كـــذلك  - ١١  
  : لكي تشمل املهام التالية) ١٩٩٢( ٧٥١

، برصـد  )٢٠٠٣ (١٥١٩القيام بدعم من فريـق الرصـد املنـشأ عمـال بـالقرار         )أ(  
 أعاله، باإلضافة إىل احلظر العـام الكامـل         ٧ و   ٣ و   ١روضة مبوجب الفقرات    تنفيذ التدابري املف  

   أعاله؛ ٦على توريد األسلحة الذي أعيد تأكيده يف الفقرة 
وال سـيما دول  ، السعي للحصول علـى معلومـات مـن مجيـع الـدول األعـضاء            )ب(  

ــدابري امل      ــذ الفعــال للت فروضــة مبوجــب  املنطقــة، عــن اإلجــراءات الــيت تتخــذها مــن أجــل التنفي
   أعاله، وأي معلومات أخرى ترى اللجنة أهنا مفيدة هبذا الصدد؛ ٧ و ٣ و ١الفقرات 
دراســة املعلومــات املتعلقــة باالنتــهاكات املزعومــة للتــدابري املفروضــة مبوجــب    )ج(  

ــرة  ٧ و ٣ و ١الفقــرات  ــرار  ٥ أعــاله، والفق  مــن ٢ و ١والفقــرتني ) ١٩٩٢ (٧٣٣ مــن الق
  ، واختاذ التدابري املناسبة عند االقتضاء؛ )٢٠٠٢ (١٤٢٥القرار 

 أعاله، بناء على طلـب      ٨ و   ٣حتديد أمساء األفراد والكيانات عمال بالفقرتني         )د(  
   أدناه؛١٢الدول األعضاء املشار إليها يف الفقرة 

   أعاله، والبت فيها؛ ٤ و ٢النظر يف طلبات االستثناء الواردة يف الفقرتني   )هـ(  
اض املنــتظم لقائمــة األفــراد والكيانــات الــذين حتــدد اللجنــة أمســاءهم   االســتعر  )و(  

 أعاله، بغية أن تظل القائمة مستكملة ودقيقـة قـدر اإلمكـان، ولتأكيـد               ٨ و   ٣عمال بالفقرتني   
أن عمليــة اإلدراج يف القائمــة تظــل ســليمة وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها اللجنــة          

   أية معلومات إضافية كلما توافرت؛ وتشجيع الدول األعضاء على تقدمي
ــرار كــل            )ز(   ــذا الق ــذ ه ــن تنفي ــا وع ــن أعماهل ــن ع ــس األم ــارير إىل جمل ــدمي تق تق
يومــا علــى األقــل، تتــضمن مالحظاهتــا وتوصــياهتا، وتتنــاول علــى وجــه اخلــصوص ســبل   ١٢٠

   أعاله؛ ٧ و ٣ و ١تعزيز فعالية التدابري املفروضة مبوجب الفقرات 
 ٣ و   ١ت عدم االمتثال احملتملة للتدابري املقررة مبوجب الفقـرات          استبانه حاال   )ح(  

 أعاله وحتديد اإلجراءات املناسبة لكل حالة، ويطلـب إىل رئـيس اللجنـة أن يقـدم، ضـمن              ٧و  
أعـاله، تقـارير مرحليـة عـن العمـل      ) ز (١١التقارير الدورية املقدمـة إىل اجمللـس عمـال بـالفقرة           

   املسألة؛الذي تقوم به اللجنة بشأن هذه
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تنقيح مبادئها التوجيهية القائمة، لتسهيل تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب هـذا             )ط(  
  .القرار، وإبقاء هذه املبادئ التوجيهية قيد االستعراض الفعلي حسب ما ُتمليه الضرورة

 
  اإلدراج يف القائمة    

ــة بأمســاء األفــراد أو ا   يــشجع  - ١٢   لكيانــات  الــدول األعــضاء علــى أن تــوايف اللجن
ــا  ٨الـــذين يـــستوفون املعـــايري الـــواردة يف الفقـــرة    أعـــاله، باإلضـــافة إىل أيـــة كيانـــات ميتلكهـ

ــاؤهم      أو ــة أمسـ ــراد أو الكيانـــات املقدمـ ــرة األفـ ــرة أو غـــري مباشـ ــا بـــصورة مباشـ ــتحكم فيهـ يـ
الكيانات أو األفـراد الـذين يتـصرفون باسـم هـذه الكيانـات أو توجيـه منـها، كـي تـدرجهم              وأ

   قائمتها؛اللجنة يف
 أن تقــدم الــدول األعـضاء عنــد اقتــراح أمسـاء علــى اللجنــة إلدراجهــا يف   يقـرر   - ١٣  

القائمة، بيانا تفصيليا للحالة، مشفوعا مبعلومات تعريفية كافية تتيح للـدول األعـضاء أن حتـدد                
 كذلك أن حتدد الـدول األعـضاء بالنـسبة لكـل            ويقرربصورة جازمة هوية األفراد والكيانات،      

اح مــن هــذا النــوع أجــزاء بيــان احلالــة الــيت جيــوز نــشرها علــى اجلمهــور، ألغــراض منــها    اقتــر
ــرة       ــة هلــا مــن أجــل إعــداد املــوجز املــبني يف الفق ــاه أو لغــرض إخطــار  ١٤اســتخدام اللجن  أدن

إعالم الفرد أو الكيان املدرج يف القائمة، واألجزاء اليت جيوز أن ُتطلع عليهـا الـدول املهتمـة             أو
  ء على طلبها؛ باألمر بنا
 على اللجنة بأن تتيح يف موقعها الشبكي، بعد إدراج اسم فرد أو كيـان    يشري  - ١٤  

يف القائمة، سردا موجزا ألسباب اإلدراج، وذلـك بالتنـسيق مـع الـدول املعنيـة صـاحبة اقتـراح                    
  إدراج االسم ومبساعدة فريق الرصد؛ 

، ويف غضون أسبوع واحد مـن   أن تقوم األمانة العامة، بعد عملية النشر  يقرر  - ١٥  
إضافة اسم إىل قائمة األفراد والكيانات، بإشعار البعثة أو البعثات الدائمة للبلد أو البلـدان الـيت              
ُيعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، ويف حالة األفراد، البلد الذي حيمـل الـشخص جنـسيته                  

 نسخة مـن اجلـزء القابـل للنـشر مـن            ، وأن ُتضمن هذا اإلشعار    )إذا ما توافرت هذه املعلومات    (
بيــان احلالــة، وأيــة معلومــات عــن أســباب اإلدراج يف القائمــة تكــون متاحــة يف موقــع اللجنــة     
الشبكي ووصفا لآلثـار املترتبـة علـى إدراج االسـم، واإلجـراءات الـيت تتبعهـا اللجنـة للنظـر يف                      

  املتاحة؛ طلبات رفع األمساء من القائمة، واألحكام املتصلة باالستثناءات 
 الــــدول األعــــضاء الــــيت تتلقــــى إشــــعارا علــــى النحــــو الــــوارد يف   يطالــــب  - ١٦  
أعاله بأن تتخذ مجيع التدابري املمكنة يف الوقت املناسب، وفقا لقوانينها وممارسـاهتا              ١٥ الفقرة
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احمللية، إلشعار أو إعالم الفرد أو الكيان املدرج امسـه يف القائمـة، مـع إطالعـه علـى املعلومـات                     
   من منطوق هذا القرار؛١٥ الفقرة يت تقدمها األمانة العامة على النحو املبني يفال

ــوارد يف   يــــشجع  - ١٧    الــــدول األعــــضاء الــــيت تتلقــــى إشــــعارا علــــى النحــــو الــ
أعاله على أن ُتعلم اللجنة مبا اختذته من خطوات لتنفيـذ التـدابري املبينـة يف الفقـرات         ١٥ الفقرة

   أعاله؛٧ و ٣ و ١
  

  مساء من القائمةرفع األ    
ــالقرار   يرحــــب  - ١٨   ــة، عمــــال بــ  بإنــــشاء مركــــز تنــــسيق داخــــل األمانــــة العامــ
، يتيح لألفراد أو اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانـات خيـار موافـاة املركـز            )٢٠٠٦( ١٧٣٠

  مباشرة بطلب رفع أمسائهم من القائمة؛ 
ــة  حيــث  - ١٩   ــسية واإلقام ــراح اإلدراج ودول اجلن ــدول صــاحبة اقت ــى دراســة   ال  عل

طلبات رفع األمساء مـن القائمـة الـواردة عـن طريـق مركـز التنـسيق وفقـا لإلجـراءات املبينـة يف                        
، يف الوقت املناسب، وعلى بيان ما إذا كانت تؤيـد أو تعـارض              )٢٠٠٦ (١٧٣٠مرفق القرار   

  الطلب تيسريا لقيام اللجنة بدراسة الطلبات؛ 
بادئهـا التوجيهيـة، يف طلبـات رفـع أمسـاء            على اللجنة بـأن تنظـر، وفقـا مل         يشري  - ٢٠  

  اجلهات اليت مل تعد تستويف املعايري املبينة يف هذا القرار من قائمة اللجنة؛
 أن تقوم األمانة العامة، يف غضون أسـبوع واحـد مـن رفـع اسـم مـا مـن                     يقرر  - ٢١  

أو الكيـان موجــود  قائمـة اللجنـة، بـإبالغ البعثــة الدائمـة للبلـد أو البلـدان الــيت ُيعتقـد أن الفـرد         
، )إذا مـا تـوافرت هـذه املعلومـة        (فيها، ويف حالة األفراد، البلد الـذي حيمـل الـشخص جنـسيته              

ويطالــب بــأن تقــوم الــدول الــيت تتلقــى هــذا اإلشــعار باختــاذ تــدابري، وفقــا لقوانينــها وممارســاهتا  
   الوقت املناسب؛ احمللية، إلشعار أو إعالم الفرد أو الكيان املعين برفع امسه من القائمة، يف

 اللجنــة علــى كفالــة وجــود إجــراءات عادلــة وواضــحة يــتم مبوجبــها    يــشجع  - ٢٢  
إدراج األفــراد والكيانــات يف قائمــة اللجنــة ورفــع أمســائهم منــها، فــضال عــن مــنح اســتثناءات    

  ألسباب إنسانية؛ 
 مـن  ٣ أن تشمل والية فريق الرصد أيـضا، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة         يقرر  - ٢٣  

  : ، املهام الواردة أدناه)٢٠٠٨ (١٨١١القرار 
مساعدة اللجنة على رصد تنفيذ هـذا القـرار عـن طريـق تقـدمي أيـة معلومـات                     )أ(  

 أعـاله، باإلضـافة إىل انتـهاكات        ٧ و   ٣ و   ١عن انتهاكات التدابري املفروضة مبوجب الفقرات       
   أعاله؛ ٦قرة احلظر العام الكامل على توريد األسلحة الذي أعيد تأكيده يف الف



S/RES/1844 (2008)
 

8 08-61129 
 

ــات       )ب(   ــراد والكيان ــة ألمســاء األف ــد اللجن ــة معلومــات ذات صــلة بتحدي إدراج أي
   أعاله، يف تقارير الفريق املقدمة إىل اللجنة؛ ٨الذين يرد وصفهم يف الفقرة 

  . أعاله١٤ مساعدة اللجنة على تصنيف السرود املوجزة املشار إليها يف الفقرة  )ج(  
 األعضاء بالتزاماهتـا بتنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب هـذا               مجيع الدول  يذكّر  - ٢٤  

  القرار ومجيع القرارات ذات الصلة تنفيذا تاما؛ 
 يومــا مــن اختــاذ هــذا ١٢٠ أن تقــدم مجيــع الــدول األعــضاء يف غــضون يقــرر  - ٢٥  

  أعـاله  ٧ إىل   ١القرار تقريرا إىل اللجنة عن اخلطوات اليت اختـذهتا لتنفيـذ أحكـام الفقـرات مـن                  
  بشكل فعال؛

 أعـاله يف غــضون  ٧ و ٣ و ١ أن يـستعرض التـدابري املبينـة يف الفقـرات     يقـرر   - ٢٦  
   شهرا؛ ١٢

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٧  
  
  
  


