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   ) ١ ١  ٢٠   ( ٨   ١٩٨       القرار   
      ٢٠١١      يونيه  /        حزيران  ١٧            املعقودة يف     ٦٥٥٧                           الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

  
   ،           إن جملس األمن  
                                                                                       إىل قراراتــه الــسابقة بــشأن اإلرهــاب الــدويل والتهديــد الــذي يــشكله بالنــسبة           إذ يــشري  

  )     ٢٠٠١   (    ١٣٦٣  و   )     ٢٠٠٠   (    ١٣٣٣  و   )     ١٩٩٩   (    ١٢٦٧                                          ألفغانـــــستان، وال ســـــيما قراراتـــــه 
      ١٥٢٦  و  )     ٢٠٠٣   (    ١٤٥٥    و     )     ٢٠٠٢   (    ١٤٥٢    و     )     ٢٠٠٢   (    ١٣٩٠    و     )     ٢٠٠١   (    ١٣٧٣  و
    )     ٢٠٠٦   (    ١٦٩٩  و  )     ٢٠٠٥   (    ١٦٢٤    و     )     ٢٠٠٥   (    ١٦١٧    و     )     ٢٠٠٤   (    ١٥٦٦    و     )     ٢٠٠٤ (

ــات    )    ٢٠٠٩   (    ١٩٠٤  و  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٢  و   )     ٢٠٠٦   (    ١٧٣٥  و   )     ٢٠٠٦   (    ١٧٣٠  و                   وبيانـــــــ
                          رئيسه ذات الصلة باملوضوع،

                  واليـة بعثـة         ٢٠١٢        مـارس    /       آذار   ٢٢           ىل غايـة                                            إىل قراراته السابقة الـيت متـدد إ                وإذ يشري   
     ، )    ٢٠١١   (    ١٩٧٤                                                           األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، كما نص عليه القرار 

                                                                            أن احلالـــة يف أفغانـــستان ال تـــزال تـــشكل هتديـــدا للـــسلم واألمـــن                       وإذ يعيـــد تأكيـــد  
                           سيما اسـتمرار أعمـال                                                              عن بالغ قلقه إزاء احلالة األمنية يف أفغانستان، وال                  وإذ يعرب           الدوليني،  

                                                    طالبـان وتنظـيم القاعـدة واجلماعـات املـسلحة            ال                                               العنف واألنشطة اإلرهابية اليت تقوم هبا حركة        
                                                                                                  غــري القانونيــة واجملرمــون والــضالعون يف جتــارة املخــدرات، ومــن العالقــات القويــة بــني أنــشطة  

          بالــسكان                                                                                        اإلرهــاب واملخــدرات غــري املــشروعة، ومــا يــؤدي إليــه ذلــك مــن هتديــدات حمدقــة     
                                                                             احملليني، مبن فيهم األطفال وقوات األمن الوطين واألفراد العسكريون واملدنيون الدوليون،

ــد    ــد تأكي ــستان واســتقالهلا وســال                       وإذ يعي ــسيادة أفغان ــه القــوي ب ــة                                                              التزام                 متها اإلقليمي
                 ووحدهتا الوطنية،

 
  

  .                       أعيد إصدارها ألسباب فنية   *  
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                                                شـاملة يف أفغانـستان لـدعم املـصاحلة بـني                                              على أمهية وجود عمليـة سياسـية                وإذ يشدد   
                                                       بعدم وجود أي حل عسكري صرف لضمان استقرار أفغانستان،         وإذ يسلم            مجيع األفغان، 

                                                                                      إىل رغبة حكومة أفغانستان القويـة يف الـسعي إىل حتقيـق املـصاحلة الوطنيـة،                         وإذ يشري   
ــه يف اتفــاق بــون               ؤمتر كابــل     ومــ  )     ٢٠١٠ (               ومــؤمتر لنــدن   )     ٢٠٠١ (                                                علــى النحــو املنــصوص علي

) ٢٠١٠    (  ،    
                                                                               بــأن احلالــة األمنيــة يف أفغانــستان قــد تطــورت، وأن بعــض أعــضاء حركــة            وإذ يــسلم  

                                     الفكــر اإلرهــايب لتنظــيم القاعــدة          نبــذوا                                                           طالبــان قــد تــصاحلوا مــع حكومــة أفغانــستان، وأهنــم     ال
                                                                  وأتباعه، ويؤيدون التوصل إىل تسوية سلمية للرتاع املستمر يف أفغانستان،

                                                                            علــى الــرغم مــن تطــور احلالــة يف أفغانــستان والتقــدم احملــرز يف عمليــة           بأنــه           وإذ يــسلم  
                                                                                                               املصاحلة، فـإن احلالـة يف أفغانـستان ال تـزال تـشكل هتديـدا للـسلم واألمـن الـدوليني، وإذ يعيـد                        
                                                                                                         تأكيــد ضــرورة التــصدي هلــذا التهديــد بكــل الوســائل، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة والقــانون      

                                                                         مـن أحكـام القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون الـدويل                                                       الدويل، مبـا يف ذلـك مـا ينطبـق           
                                                   هذا الصدد على الـدور اهلـام الـذي تؤديـه األمـم                                                لالجئني والقانون اإلنساين الدويل، مشددا يف    

                         املتحدة يف بذل هذه اجلهود،
                                                                                 إىل أن شروط املصاحلة املفتوحة جلميع األفغـان، واملنـصوص عليهـا يف بيـان                        وإذ يشري   

                                                                  ، بـدعم مـن حكومـة أفغانـستان واجملتمـع الـدويل، تـشمل                   ٢٠١٠         يوليـه    /      متوز   ٢٠   خ            كابل املؤر 
ــة أي     ــدم إقام ــف، وع ــذ العن ــتور           صــالت                                     نب ــرام الدس ــة، واحت ــة الدولي ــع املنظمــات اإلرهابي                                                              م

                                                               األفغاين، مبا يف ذلك حقوق املرأة واألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات،
                                          تقـدمت بـه حكومـة أفغانـستان مـن                                                   على أمهية قبول عرض املصاحلة الـذي                  وإذ يشدد   

                                                                                         جانب مجيع األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املشاركني، بأي وسيلة مـن الوسـائل،             
          طالبـان،    ال                                                                                 يف متويل أو دعم أعمال أو أنشطة من جرى إدراجهم يف الـسابق حتـت اسـم حركـة             

            طالبـان يف     ال                                                                              فضال عن األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات الذين يشتركون مـع حركـة             
                                                تشكيل هتديد للسلم واالستقرار واألمن يف أفغانستان، 

                                                                       بطلب حكومة أفغانستان إىل جملس األمن بأن يدعم املصاحلة الوطنيـة                          وإذ حييط علما    
                                                                                                       عن طريق الرفع من قوائم اجلزاءات اليت تضعها األمـم املتحـدة ألمسـاء األفغـان الـذين حيترمـون                    

                                                                  التايل عن املشاركة يف األنشطة الـيت هتـدد الـسلم واالسـتقرار                                             شروط املصاحلة، والذين توقفوا ب    
                                           واألمن يف أفغانستان، أو عن دعم تلك األنشطة، 
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        يونيــه  /          حزيــران ٦                                                         بنتــائج اجتمــاع جملــس الــسالم االستــشاري املنعقــد يف            وإذ يرحــب  
                                                                   من املنـدوبني األفغـان، الـذين ميثلـون شـرحية واسـعة مـن كـل           ١     ٦٠٠                    ، والذي قام فيه         ٢٠١٠

                                                                                                    ماعــات العرقيــة والدينيــة األفغانيــة واملــسؤولني احلكــوميني وعلمــاء الــدين وزعمــاء القبائــل      اجل
                                                                                                    واجملتمع املدين والالجئني األفغان املقيمني يف إيران وباكستان مبناقشة إهنـاء حالـة انعـدام األمـن                 

                                   ووضع خطة لتحقيق سالم دائم يف البلد،
                                       له من جهود لتقدمي املـساعدة داخـل                                               بإنشاء اجمللس األعلى للسالم وما يبذ               وإذ يرحب   

                                 أفغانستان وخارجها على حد سواء، 
                                                                                     على الدور احملوري واحملايـد الـذي تواصـل األمـم املتحـدة االضـطالع بـه يف                            وإذ يشدد   

                                  عــن تقــديره وتأييــده القــوي           وإذ يعــرب                                                         جمــال تعزيــز الــسالم واالســتقرار واألمــن يف أفغانــستان، 
                                                                         ني العـام وممثلـه اخلـاص ألفغانـستان وفريـق دعـم الـسالم التـابع                                                    للجهود املستمرة الـيت يبـذهلا األمـ       

                                                                                 للبعثة من أجل مساعدة اجمللس األعلى للسالم يف ما يبذله من جهود لتحقيق السالم واملصاحلة، 
ــصادرة مــن                 وإذ يكــرر    ــاج غــري املــشروع للمخــدرات ال ــد دعمــه ملكافحــة اإلنت                                                                               تأكي

                                               ا ومكافحة االجتار غـري املـشروع بتلـك املخـدرات                                               أفغانستان والسالئف الكيميائية املتجهة إليه  
                                                                                                والــسالئف، وذلــك يف البلــدان اجملــاورة والبلــدان الواقعــة علــى طــول طــرق هتريــب املخــدرات  

َ  َّ                                والبلدان املَوجَّهة إليها والبلدان املنتجة للسالئف،                
                                                                               عن قلقه إزاء ازدياد عدد حـوادث اختطـاف األشـخاص وأخـذهم رهـائن                         وإذ يعرب   

                          عـــن ضـــرورة معاجلـــة            وإذ يعـــرب                                               م بـــاألموال أو انتـــزاع تنـــازالت سياســـية،                   بغيـــة مقايـــضته
         القضية،    هذه

                                                                              تأكيــد احلاجــة إىل ضــمان إســهام نظــام اجلــزاءات احلــايل بــشكل فعــال يف             وإذ يكــرر  
                                                                                                اجلهود اجلارية ملكافحة التمرد ودعم أعمال حكومة أفغانستان الرامية إىل حتقيق املصاحلة بغيـة              

                                          يف مـداوالت اللجنـة املنـشأة عمـال                     وإذ ينظـر                            ار واألمن يف أفغانستان،                         إحالل السالم واالستقر  
                           يف تقريـره احلـادي عـشر        ١٢٦٧                                                 بشأن توصية فريق الرصد املنشأ عمال بالقرار            ١٢٦٧         بالقرار  

                                                            بـأن تتعامـل الـدول األعـضاء مـع املـدرجني يف القائمـة            ١٢٦٧                                    إىل اللجنة املنشأة عمال بـالقرار       
                                                                       اد والكيانــات التــابعني لتنظــيم القاعــدة واملنتــسبني إليــه معاملــة                      طالبــان ومــن األفــر  ال            مــن حركــة 

                                                 خمتلفة يف سياق تعزيز السالم واالستقرار يف أفغانستان،
                                                                              الـــدعم الـــدويل املقـــدم جلهـــود املـــصاحلة الـــيت تقودهـــا أفغانـــستان،                     وإذ يعيــد تأكيـــد   
ــرب    وإذ ــن ا             يع ــات املفروضــة ع ــع العقوب ــام الواجــب لرف ــالء االهتم ــه إي ــن اعتزام ــائمني                                                                                     ع          لق

          باملصاحلة،
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                                           مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،         وإذ يتصرف  
  

         التدابري    
                                                                             أن تتخذ مجيع الدول التدابري التالية فيما خيص األفراد والكيانـات الـذين             يقرر  -   ١  

ــل حتــت اســم حركــة      ــرتبطني هبــم مــن مجاعــات      ال                                                 جــرى إدراجهــم مــن قب ــان، وســائر امل                                                  طالب
                             األفـراد املرتبطـون حبركـة       ” (                                                اد، علـى النحـو احملـدد يف الفـرع ألـف                                     ومؤسسات وكيانات وأفـر   

                                                                الكيانـــات واجلماعـــات واملؤســـسات األخـــرى املرتبطـــة حبركـــة  ” (                   ، والفـــرع بـــاء  ) “         طالبـــان  ال
      ١٣٣٣           والقـرار     )     ١٩٩٩   (    ١٢٦٧                                                      من القائمة املوحدة للجنة املنشأة عمـال بـالقرار            )  “      طالبان  ال
                                                ا القــرار، وكــذلك ســائر األفــراد واجلماعــات      هــذ       اختــاذ                                  ، وذلــك اعتبــارا مــن تــاريخ   )    ٢٠٠٠ (

                                      طالبــان يف تـــشكيل هتديــد للـــسالم     ال                                                           واملؤســسات والكيانــات الـــذين يــشتركون مـــع حركــة     
                يـشار إليهـا       (  ٣٠                                                                                 واالستقرار واألمن يف أفغانستان وفقا ملا تقرره اللجنة املنشأة مبوجب الفقـرة             

    ): “       القائمة ”              فيما بعد باسم 
ــد     ) أ   (   ــاء بتجمي ــام دون إبط ــصادية                                   القي ــوارد االقت ــة أو امل ــوال واألصــول املالي                                                         األم

                                                                                            األخرى ألولئك األفراد وتلك اجلماعات واملؤسسات والكيانات، مبا يف ذلـك األمـوال املتأتيـة              
                                                                                                  من ممتلكات ختصهم، أو ختص أفرادا يتصرفون نيابة عنـهم أو يـأمترون بـأمرهم، أو يتحكمـون                  

                                             احـة تلـك األمـوال أو أي أمـوال أو أصـول                                                            فيها بشكل مباشـر أو غـري مباشـر، وكفالـة عـدم إت       
                                                                                                    ماليـة أو مـوارد اقتـصادية أخـرى لـصاحل هــؤالء بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة أو عـن طريــق           

                                        رعاياها أو أي أشخاص موجودين يف أراضيها؛
                                                            ُ                               منع دخول هؤالء األفـراد إىل أراضـيها أو مـرورهم العـابر هبـا، علـى أال ُيلـزم                       ) ب   (  

                                                                           دولة بـرفض دخـول رعاياهـا إىل أراضـيها أو مطالبتـهم مبغادرهتـا؛                                            أي شيء يف هذه الفقرة أي       
                                                                                                      وعلى أال تنطبق هذه الفقرة حيث يكـون الـدخول أو املـرور العـابر ضـروريا للقيـام بـإجراءات                
                                                                                                           قــضائية أو عنــدما حتــدد اللجنــة، حالــة حبالــة فقــط، أن الــدخول أو املــرور العــابر لــه مــا يــربره، 

                                                             رة بـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان لتـشجيع                                           يف ذلك عنـدما يتعلـق ذلـك مباشـ        مبا
         املصاحلة؛
                                                                                  منع توريد األسلحة ومـا يتـصل هبـا مـن معـدات جبميـع أنواعهـا، مبـا يف ذلـك                ) ج   (  

                                                                                                    األسلحة والذخائر، واملركبات واملعدات العـسكرية، واملعـدات شـبه العـسكرية، وقطـع الغيـار                 
                                                            طـرق مباشـرة أو غـري مباشـرة، إىل أولئـك األفـراد                                                                  الالزمة ملا سبق ذكره، أو بيعهـا أو نقلـها، ب          

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

                                                فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل باألنشطة العسكرية؛
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                   طالبـان، وسـائر      ال                                                       رفع من جرى إدراجهم يف السابق حتـت اسـم حركـة                   يقرر  -   ٢  
                                                                                               مــن يــرتبط هبــم مــن أفــراد ومجاعــات ومؤســسات وكيانــات، ممــن كانــت أمســاؤهم يف تــاريخ    

                 ، والفـرع بـاء    ) “        طالبـان   ال                       األفراد املرتبطون حبركـة   ” (                                          اعتماد هذا القرار مسجلة يف الفرع ألف       
                          مـن القائمـة املوحـدة        )  “      طالبان  ال              ملرتبطة حبركة                                         الكيانات واجلماعات واملؤسسات األخرى ا     ” (

                           بـشأن تنظـيم القاعـدة        )     ١٩٩٩   (    ١٢٦٧                                                         اليت حتتفظ هبا جلنة جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرار            
                                                                                                  طالبان وما يرتبط هبما من أفـراد وكيانـات، علـى أن تـدرج تلـك األمسـاء يف القائمـة                       ال       وحركة  

                                          يــع الــدول التــدابري املنــصوص عليهــا يف  مج       تتخــذ      أن               ويقــرر كــذلك  ،  ١                           املــشار إليهــا يف الفقــرة 
                                                                يف حق هؤالء املدرجني يف القائمة من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛  ١       الفقرة 

                                                                               أن تــشمل األعمـــال أو األنــشطة الـــيت تــدل علـــى أن فــردا أو مجاعـــة            يقــرر   -   ٣  
     :        ما يلي ١                                                    مؤسسة أو كيانا حيق عليه اإلدراج يف القائمة مبوجب الفقرة    أو

                                                                                    ملشاركة يف متويل أعمال أو أنشطة يقوم هبـا مـن جـرى إدراجهـم يف القائمـة                   ا   ) أ   (  
                                                             طالبـان مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسـسات وكيانـات يف تـشكيل          ال                          وسائر من يشترك مع حركـة   

                                                                                                  هتديــد للــسالم واالســتقرار واألمــن يف أفغانــستان، أو التخطــيط هلــذه األعمــال أو األنــشطة         
                                                                     أو ارتكاهبا، أو املشاركة يف ذلك معهم أو بـامسهم أو بالنيابـة                                               تيسري القيام هبا أو اإلعداد هلا          أو

                  عنهم أو دعما هلم؛
                                                                      توريد األسلحة وما يتصل هبا من معدات إليهم أو بيعها هلم أو نقلها إليهم؛    ) ب   (  
                 التجنيد حلساهبم؛    ) ج   (  
               الـيت يقـوم                                                             تقدمي أي شكل آخر من أشكال الدعم لتلك األعمال أو األنـشطة        ) د   (  

          املــرتبطني           واألفــراد                                                                    ملــدرجون يف القائمــة وغريهــم مــن اجلماعــات واملؤســسات والكيانــات       هبــا ا
   ؛                                                                     حبركة الطالبان الذين يشكلون خطرا على السالم واالستقرار واألمن يف أفغانستان

                                                                            أن اإلدراج يف القائمة حيق على أي مؤسسة أو كيان ميلكه أو يـتحكم                    يؤكد  -   ٤  
ــشكل مباشــر أو غــري مباشــر،     ــه، ب ــشكل آخــر   أ                                          في ــرد أو مجاعــة أو مؤســسة                          و يدعمــه ب                                أي ف

                       كيان مدرج يف القائمة؛    أو
                                                                            أن وســائل التمويــل أو الــدعم املــذكورة تــشمل، علــى ســبيل املثــال          يالحــظ  -   ٥  

                                                                                                 احلــصر، اســتخدام العائــدات املتأتيــة أساســا مــن زراعــة املخــدرات وســالئفها الــصادرة مــن     ال
                         ار هبا على حنو غري مشروع؛                                       أفغانستان أو العابرة هلا، وإنتاجها واالجت

                                               أعاله تنطبق على املوارد املالية واالقتـصادية         )  أ   ( ١                        أن مقتضيات الفقرة         يؤكد  -   ٦  
                                                                                     جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، املـوارد املـستخدمة يف تـوفري خـدمات       
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                       البـان وسـائر مـن                                                                                      النشر على اإلنترنت أو ما يتصل هبا من خدمات تـستغل يف دعـم حركـة الط                
                                                                                                  يرتبط هبم من أفراد ومجاعات ومؤسـسات وكيانـات، وكـذلك سـائر مـن يـشترك مـع حركـة                     

ــد للــسالم واالســتقرار        ال ــشكيل هتدي ــراد ومجاعــات ومؤســسات وكيانــات يف ت ــان مــن أف                                                                                              طالب
                                                                       واألمن يف أفغانستان، وسائر من يرتبط هبم من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛

                             أعاله تنطبـق أيـضا علـى         )  أ   ( ١                            قتضيات الواردة يف الفقرة              أن امل      كذلك      يؤكد  -   ٧  
    ؛      قائمة  ال                                                                    دفع فديات للجماعات أو املؤسسات أو الكيانات أو األفراد املدرجة أمساؤهم يف 

                                                                                    أنـه جيـوز للـدول األعـضاء الـسماح بـأن تـضاف إىل احلـسابات اجملمـدة                        يقرر  -   ٨  
                                    ة أمسـاؤهم مـن أفـراد أو مجاعـات                                               أعـاله أي مـدفوعات لـصاحل املدرجـ          ١                         وفقا ألحكـام الفقـرة      

         أعـاله   ١                                                                                 مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظـل هـذه املـدفوعات خاضـعة ألحكـام الفقـرة                أو
                 وأن تبقى جممدة؛ 

                                                                                  أنــه جيـــوز جلميــع الـــدول األعــضاء االســتفادة مـــن األحكــام املتعلقـــة             يقــرر   -   ٩  
                                املنـصوص عليهـا يف الفقـرتني               أعاله، و   )  أ   ( ١                                                      باالستثناءات املتاحة من التدابري الواردة يف الفقرة        

ــرار   ٢    و  ١ ــن القـ ــرار    )    ٢٠٠٢   (    ١٤٥٢                   مـ ــة مبوجـــب القـ ــصيغته املعدلـ   ،  )    ٢٠٠٦   (    ١٧٣٥                                          ، بـ
                                                ويشجع الدول األعضاء على االستفادة من تلك األحكام؛

  
                  اإلدراج يف القائمة    

    ٣٠                                                                         كل الدول األعضاء على أن توايف اللجنة املنـشأة مبوجـب الفقـرة                   يشجع  -    ١٠  
                       َ                                                      إلدراج يف القائمـة، بأمسـاء َمـن يـشترك، بـأي وسـيلة كانـت، مـن                          غـرض ا      ، ل  ) “        اللجنـة  ” (       أدناه  
                                                           كيانـات يف متويـل أو دعـم األعمـال أو األنـشطة املبينـة يف         ال         ؤسـسات و   امل         ماعـات و   اجل        فـراد و   األ

       أعاله؛  ٣       الفقرة 
                                                                                    أن تقوم الدول األعضاء، لـدى اقتـراح أمسـاء علـى اللجنـة إلدراجهـا يف                      يقرر  -    ١١  

                                                                                          للجنة بـأكرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات ذات الـصلة باالسـم املقتـرح إدراجـه،                                       القائمة، مبوافاة ا  
ــراد             وال ــة األف ــى هوي ــيح التعــرف عل ــيت تت ــة ال ــات احملــددِّة للهوي ــن املعلوم ــي م ــا يكف                              ِّ                                                                            ســيما م

                                                                                                واجلماعات واملؤسسات والكيانات بصورة دقيقـة وجازمـة، وقـدر اإلمكـان، باملعلومـات الـيت                
                                        طة اجلنائية إلصدار إخطار خاص هبذا الشأن؛                            تقتضيها املنظمة الدولية للشر

                                                                                    أن تقــوم الــدول األعــضاء أيــضا، عنــد اقتراحهــا أمســاء علــى اللجنــة               يقــرر  -    ١٢  
ّ                                                إلدراجها يف القائمة، مبوافاة اللجنة ببيان يوّضح أسباب ذلك، وأنه جيوز نـشر بيـان األسـباب،                                                

                                     الـيت حتـددها الـدول األعـضاء                                                                               بناء على طلب جيري التقدم به يف هذا الشأن، باسـتثناء العناصـر            
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                                                                                                     للجنــة باعتبارهــا عناصــر ســرية، وأنــه جيــوز اســتخدام بيــان األســباب إلعــداد املــوجز الــسردي  
          أدناه؛  ١٣                           َّ           ألسباب اإلدراج يف القائمة املبيَّن يف الفقرة 

                                                                              على اللجنة بأن تتيح على موقعها على اإلنترنت، وقـت إدراج اسـم يف                  يشري  -    ١٣  
ــدول صــاحبة طلــب اإلدراج يف القائمــة،                                القائمــة، ومبــساعدة فريــ  ــسيق مــع ال                                                                          ق الرصــد وبالتن

    ؛     املعين                                 موجزا سرديا يبني مربرات إدراج االسم 
ــدعو  -    ١٤   ــى أي            ي ــة عل ــوا اللجن ــق الرصــد إىل أن يطلع ــة وفري ــع أعــضاء اللجن                                                                                مجي

                                                                                                      معلومات قد تتوافر لديهم بشأن طلب إدراج اسم يف القائمة يـرد مـن الـدول األعـضاء، لكـي                    
                                                                                               اللجنــة بتلــك املعلومــات عنــد اختــاذ قرارهــا بــشأن اإلدراج يف القائمــة وتــستمد منــها          تــستعني

    ؛   ١٣                                                         َّ           العناصر اليت ميكن إضافتها إىل املوجز السردي ألسباب اإلدراج املبيَّن يف الفقرة 
                                                                                  من األمانـة العامة أن تنشر يف املوقع الشبكي للجنة، فـور إضـافة اسـم                    يطلب  -    ١٥  

                                                                                     علومات القابلـة للنـشر عـن صـاحب االسـم، مبـا يف ذلـك املـوجز الـسردي                                         إىل القائمة، مجيع امل   
                                                             علـى أمهيـة أن تتـيح يف الوقـت املناسـب املـوجز الـسردي               ويؤكـد                               ألسباب إدراجه يف القائمـة،      

                                                        ألسباب اإلدراج يف القائمة جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛
                          اقتراح إدراج اسـم جديـد                                                 الدول األعضاء إىل أن جتري، عند نظرها يف             يدعو  -    ١٦  

                                                                                                        يف القائمة، مـشاورات مـع حكومـة أفغانـستان بـشأن إدراج االسـم يف القائمـة قبـل تقدميـه إىل                   
                                                              مجيــع الــدول األعــضاء الــيت تنظــر يف اقتــراح إدراج اســم         ويــشجع                           اللجنــة، حــسب االقتــضاء، 

             أفغانـستان،                                                                                               جديد يف القائمة أن تلـتمس املـشورة مـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل                  
              عند االقتضاء؛

                                                                                    أن تقوم اللجنـة، بعـد نـشر اسـم لكـن يف غـضون ثالثـة أيـام مـن تـاريخ                   يقرر  -    ١٧  
                                                                                                         إضــافته إىل القائمــة، بإخطــار حكومــة أفغانــستان، والبعثــة الدائمــة ألفغانــستان والبعثــة الدائمــة 

            ال األفــراد           ُ                                                                      الــدول الــيت ُيعتقــد أن الفــرد أو الكيــان موجــود فيهــا، وأن تقــوم، يف حــ              للدولــة أو
                                                                        الكيانات من غري األفغانيني، بإخطار الدولة أو الدول اليت حيمل الشخص جنسيتها؛   أو
  

              من القائمة     الرفع    
                                                                          على اللجنة أن تعجل وعلى أساس كل حالة على حدة، بـشطب أمسـاء                  يشري  -    ١٨  

             القائمــة،               أعـاله، مـن   ٣                                                                              األفـراد والكيانـات ممـن مل تعــد تـسري علـيهم املعـايري املبينــة يف الفقـرة        
                                                                                              إىل اللجنــة أن تــويل املراعــاة الواجبــة لطلبــات شــطب أمســاء األفــراد الــذين يــستوفون          ويطلــب

                                                                                                      شروط املصاحلة املتفق عليها بني حكومة أفغانـستان واجملتمـع املـدين، والـيت تـشمل نبـذ العنـف                    
      ة أو           أي خليـ     و أ                                                                      أي صلة بالتنظيمات اإلرهابية الدولية، مبا يشمل تنظيم القاعـدة،                       وعدم وجود   
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                                                                                      منشقة أو متفرعة عنه، واحترام الدستور األفغـاين، مبـا يف ذلـك حقـوق املـرأة                                  مجاعة مرتبطة أو  
                          واألشخاص املنتمني لألقليات؛ 

                                                                              الــدول األعــضاء إىل أن تقــوم، عنــد االقتــضاء، بتنــسيق طلباهتــا املتعلقــة       يــدعو  -    ١٩  
                            أفغانستان فيما تبذلـه مـن                                                                   من القائمة مع حكومة أفغانستان لضمان التنسيق مع حكومة                بالرفع

                           جهود إلحالل السالم واملصاحلة؛ 
      دون  ،                                                                         أن طلبــات الــشطب مــن القائمــة املقدمــة مــن األفــراد أو الكيانــات       يقــرر  -    ٢٠  
      ١٧٣٠                                                                               الــدول األعــضاء، جيــوز تقــدميها إىل مركــز التنــسيق املنــشأ عمــال بــالقرار          إحــدى         رعايــة 

   ؛ )    ٢٠٠٦ (
                                                                                بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان علـى دعـم التعـاون                 يشجع  -    ٢١  

                                                                                                  بني حكومة أفغانستان واللجنة وتيسريه لضمان حصول اللجنة علـى املعلومـات الكافيـة للنظـر                
                             مـن هـذا القـرار إىل          ٣٠                                   اللجنة املنشأة عمال بـالفقرة          على      ويشري                               يف طلبات الرفع من القائمة،      

   :                                                    ن القائمة وفقا للمبادئ التالية، حيثما كان ذلك مناسبا                     النظر يف طلبات الرفع م
                                                                                       ينبغــي أن تــشمل طلبــات الرفــع مــن القائمــة املتعلقــة بــاألفراد املــستفيدين مــن     ) أ   (  

ــة            ــق حكوم ــن طري ــسالم ع ــى لل ــس األعل ــن اجملل ــا صــادرا ع ــان، خطاب ــدر اإلمك ــصاحلة، ق                                                                                                     امل
                                      مبادئ التوجيهية املتعلقة باملـصاحلة،                                                               أفغانستان يؤكد أن وضع الفرد املشمول باملصاحلة ميتثل لل        

                                                                                                 أو يؤكــد، يف حــال األفــراد املــستفيدين مــن املــصاحلة يف إطــار برنــامج توطيــد الــسالم، وجــود  
                تلـك الوثـائق                                                صاحلة يف إطـار الربنـامج الـسابق؛ وأن تـشمل                                         الوثائق اليت تثبت استفادهتم مـن املـ   

                                     عنوان ومعلومات االتصال احلالية للفرد؛
                                                                              تشمل طلبات الرفع من القائمة املتعلقـة بـاألفراد الـذين تولـوا سـابقا                       ينبغي أن      ) ب   (  

                                                  ومل تعـد تـسري علـيهم معـايري اإلدراج يف                ٢٠٠٢                      طالبان قبـل عـام        ال                       مناصب يف تنظيم حركة     
                                                             مــن هــذا القــرار، قــدر اإلمكــان، خطابــا مــن حكومــة   ٣                                          القائمــة علــى النحــو املــبني يف الفقــرة 

                                                                  عليا أو يشارك يف أعمـال هتـدد الـسالم واالسـتقرار واألمـن                                                    أفغانستان يؤكد أن الفرد ال يؤيد ف      
                                           أيضا عنوان ومعلومات االتصال احلالية للفرد؛       اخلطاب     شمل  ي                 يف أفغانستان، وأن 

                       وفـاهتم شـهادة وفـاة             املبلغ عن                                              ينبغي أن تشمل طلبات الرفع من القائمة لألفراد     ) ج   (  
                           أو أي دولة أخرى معنية؛  ،          بلد إقامته                                               رمسية صادرة عن الدولة اليت حيمل الفرد جنسيتها، أو 

                                        إىل حكومـة أفغانــستان بوجـه خــاص، أن    و                            إىل كـل الــدول األعـضاء،         يطلـب   -    ٢٢  
ُ                        تـشري إىل أن فـردا أو مجاعـة أو مؤسـسة أو كيانـا ممـن ُرفعـت                    لديها           معلومات       بأي                تبلغ اللجنة                                                

ــيهم       ــسري عل ــة ت ــايري اإلدراج يف القائم ــد أصــبحت اآلن مع ــة ق ــن القائم          مبوجــب                                                                                         أمســاؤهم م
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                                                    إىل حكومــة أفغانــستان أن تــوايف اللجنــة بتقريــر                   ويطلــب كــذلك                        مــن هــذا القــرار،  ١         الفقــرة
                                                                                              سنوي عن وضع األفراد املزعوم استفادهتم من عملية املـصاحلة والـذين رفعـت اللجنـة أمسـاءهم             

          السابقة؛                   من القائمة يف السنة
                 أن فـردا مـن                                                                      اللجنة أن تعجـل بـالنظر يف أي معلومـات تـدل علـى                   على     يشري    -    ٢٣  

ُ                                                                                       األفــراد الــذين ُرفعــت أمســاؤهم مــن القائمــة قــد عــاد إىل ممارســة األنــشطة املبينــة يف الفقــرة                ٣  ،  
                       مـن هـذا القـرار،      ١٨                                                           يف ذلك االخنراط يف أعمال تتناىف مع شروط املصاحلة املبينة يف الفقرة     مبا

ــا          ويطلــب ــة عــضو أخــرى، أن تقــدم طلب ــ ،                                                                       إىل حكومــة أفغانــستان أو أي دول       ضاء،              عنــد االقت
                                        بإعادة إدراج اسم الفرد املعين يف القائمة؛

                                                                     األمانة العامة، يف أقرب وقت ممكن بعد أن تتخذ اللجنـة قـرارا                   تقوم         أن       يقرر  -    ٢٤  
                                                             ذلك القرار إىل حكومة أفغانستان والبعثة الدائمـة ألفغانـستان            بإحالة                           بشطب اسم من القائمة،     

                                                  ضا، يف أقـرب وقـت ممكـن، بإخطـار البعثـة                                                                     لغرض اإلخطار، وينبغي أن تقوم األمانـة العامـة أيـ          
                            ُ                                                                            الدائمة للدولة أو الدول اليت ُيعتقد أن الفرد أو الكيان املعين موجود فيها، وأن تقوم، يف حـال                  
                                                                                                        األفــراد أو الكيانــات مــن غــري األفغــانيني، بإخطــار الدولــة أو الــدول الــيت حيمــل الــشخص           

                                   خطــار التــدابري الالزمــة، وفقــا                                             أن تتخــذ الــدول الــيت تتلقــى هــذا اإل               ويقــرر كــذلك           جنــسيتها، 
                                                                                                           لقوانينها وممارساهتا احمللية، للقيام يف الوقت املناسب بإخطـار أو إبـالغ الفـرد أو الكيـان املعـين                   

   .                        بقرار رفع امسه من القائمة
  

                                استعراض القائمة املوحدة وتعهدها    
       كومـة                                                                        أن الرتاع الدائر يف أفغانستان، واحلاجة املاسة اليت تستـشعرها ح               يدرك  -    ٢٥  

                                                                                         أفغانستان واجملتمع الدويل إلجياد حل سياسي سـلمي للـرتاع، يتطلـب إدخـال التعـديالت علـى          
            اللجنـة        وحيـث                                                                                               القائمة يف أواهنا وبـسرعة، مبـا يف ذلـك إضـافة أمسـاء أفـراد وكيانـات وحـذفها،                     

                 إىل اللجنــة أن        ويطلــب                                                                          علــى البــت يف طلبــات رفــع األمســاء مــن القائمــة يف الوقــت املناســب،   
                                                                                                 ل قيـد مـن قيـودات القائمـة بـصفة منتظمـة، مبـا يف ذلـك، حـسب االقتـضاء، عـن                                   تستعرض كـ  

                                       ُ                                                            طريـق إجـراء عمليــات اسـتعراض لألفــراد الـذين ُيعـدون ممــن مشلتـهم عمليــة املـصاحلة واألفــراد        
ــراد املبلَّــ       ــة، واألف ــد اهلوي ــودات اخلاصــة هبــم إىل عناصــر حتدي ــر القي ــذين تفتق ــاهتم،                                                                 َّ                        ال                  غ عــن وف

                          اللجنـة بـأن تـضع                    ويـشري علـى                                                 ا ما يفيد أو يؤكد أهنا مل تعد قائمـة،                                    والكيانات اليت يرد بشأهن   
                                                 من فريـق الرصـد موافـاة اللجنـة كـل سـتة            ويطلب                                         مبادئ توجيهية لعمليات االستعراض هذه،      

   :           أشهر مبا يلي
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                                                                                     قائمــة األفــراد املدرجــة أمســاؤهم علــى القائمــة املوحــدة الــذين تعتــرب احلكومــة     ) أ (  
                                                                      ليــة مــصاحلة، مــشفوعة بالوثــائق ذات الــصلة علــى النحــو املــبني                                  األفغانيــة أهنــم مــشمولون بعم 

    ؛  ) أ   (  ٢١       الفقرة   يف
                                                                              املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة املوحـدة مـن أفـراد وكيانـات ممـن                             األفـراد       قائمة   ) ب (  

                                                                                                             تفتقر القيودات اخلاصة هبم إىل عناصر حتديـد اهلويـة الـضرورية لكفالـة التنفيـذ الفعـال للتـدابري                    
                املفروضة عليهم؛

                                                                  غ عن وفاهتم من بني املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة املوحـدة،                               َّ   قائمة األفراد املبلَّ     ) ج (  
                                                                                                           والكيانــات الــيت يــرد بــشأهنا مــا يفيــد أو يؤكــد أهنــا مل تعــد قائمــة، مــشفوعة بالوثــائق املطلوبــة 

   ؛ ) ج   (  ٢١       الفقرة   يف
                                                                               اللجنــة علــى تــأمني وجــود إجــراءات عادلــة وواضــحة تتبعهــا يف القيــام      حيــث  -    ٢٦  

                                                                           اللجنــة بوضــع مبــادئ توجيهيــة وفقــا لــذلك، ويف أقــرب وقــت ممكــن،              ويــشري علــى       لــها،    بعم
  ،   ٢٤    ، و   ٢١    ، و   ٢٠    ، و   ١٧    ، و   ١٢    ، و   ١١    ، و   ١٠    ، و  ٩                                  ســيما يف مــا يتعلــق بــالفقرات     وال
   ؛  ٢٧    ، و   ٢٥  و 

                                                                           الدول األعضاء واملنظمات الدولية املعنية على إيفاد ممـثلني لالجتمـاع                يشجع  -    ٢٧  
                             باإلحاطــات الدوريــة الــيت        ويرحــب                                      مــات ومناقــشة املــسائل ذات الــصلة،                         باللجنــة لتبــادل املعلو

                                                                        ا للجـزاءات احملـددة األهـداف مـن أثـر يف ردع التهديـدات الـيت                                        َّ    تقدمها حكومة أفغانستان عمَّـ    
                                         دعــم عمليــة املــصاحلة الــيت تقودهــا    ويف                                                     تــستهدف الــسالم واالســتقرار واألمــن يف أفغانــستان،  

            أفغانستان؛
         غانستان                   التعاون مع حكومة أف    

                                                                              علــى مواصــلة التعــاون يف مــا بــني اللجنــة وحكومــة أفغانــستان وبعثــة        يــشجع  -    ٢٨  
                                                                                                  األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، بطرق مـن بينـها حتديـد هويـة األفـراد والكيانـات            

                               مـن هـذا القـرار، وتـوفري      ٣                                                                 ممن يشاركون يف متويل أعمال أو أنشطة من تلك املبينـة يف الفقـرة        
                                                                       ات تفصيلية عن هؤالء األفراد والكيانات، ودعوة ممثلي البعثة ملخاطبة اللجنة؛     معلوم

                                                                      برغبة حكومة أفغانستان يف مساعدة اللجنـة يف تنـسيق طلبـات إدراج            يرحب  -    ٢٩  
                                                                       أمساء يف القائمة ورفعها منها، ويف تقدمي مجيع املعلومات ذات الصلة إىل اللجنة؛

  



S/RES/1988 (2011)  
 

11-37899 11 
 

                          إنشاء جلنة جديدة للجزاءات    
                                                 مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، جلنــة تابعــة    ٢٨                             أن ينــشئ، وفقــا للمــادة       يقــرر  -    ٣٠  

            ، لتـضطلع    ) “        اللجنـة  ”ُ                                   ُيـشار إليهـا أدنـاه بكلمـة          (                                                جمللس األمن تتألف مـن مجيـع أعـضاء اجمللـس            
   :              باملهام التالية

                                                                                         النظـــر يف طلبـــات إدراج أمســـاء يف القائمـــة، وطلبـــات رفـــع أمســـاء منـــها،           ) أ   (  
                                                                              هلـــا علـــى املعلومـــات ذات الـــصلة بالقائمـــة املوحـــدة املـــشار إليهـــا                             والتحـــديثات املقتـــرح إدخا

   ؛ ١       الفقرة   يف
                                                                                         النظـــر يف طلبـــات إدراج أمســـاء يف القائمـــة، وطلبـــات رفـــع أمســـاء منـــها،           ) ب (  

         األفـراد   ’ (                                                                                     والتحديثات املقترح إدخاهلا على املعلومات ذات الصلة جبزأي القائمة املوحدة ألـف             
                                                         الكيانــات وغريهــا مــن اجلماعــات واملؤســسات املرتبطــة    ’   (      وبــاء  )  ‘                             املرتبطــون حبركــة الطالبــان 

                                                                                     ، الــيت تظــل، حــىت تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، معلقــة ومعروضــة علــى اللجنــة   ) ‘                 حبركــة الطالبــان
                                                               بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبـان ومـا يـرتبط هبمـا              )     ١٩٩٩   (    ١٢٦٧                      املنشأة عمال بالقرار    
                   من أفراد وكيانات؛

   ؛ ١                                      ث القائمة املوحدة املشار إليها يف الفقرة                     القيام بانتظام بتحدي   ) ج (  
                                                                                جعــل املــوجزات الــسردية ألســباب اإلدراج املتعلقــة جبميــع قيــودات القائمــة       ) د (  

                                      املوحدة متاحة على موقع اللجنة الشبكي؛
                                        استعراض األمساء املدرجة يف القائمة املوحدة؛   )  هـ (  
                                 إىل اللجنـة بـشأن تنفيـذ                                                                  رفع تقارير دورية إىل اجمللـس عـن املعلومـات املقدمـة              ) و (  

                                                                         هذا القرار، مبا يف ذلك يف ما يتعلق بعدم االمتثال للتدابري اليت يفرضها القرار؛
ــراد         ) ز (   ــها إدراج أمســاء األف ــتم مبوجب ــة وواضــحة ي ــأمني وجــود إجــراءات عادل                                                                                    ت

                                                                                والكيانات يف القائمة املوحدة ورفعها منها، إضافة إىل منح االستثناءات ألسباب إنسانية؛
                                        النظر يف التقارير املقدمة من فريق الرصد؛   ) ح (  
   ؛ ١                                   رصد تنفيذ التدابري املفروضة يف الفقرة    ) ط (  
   ؛ ٩    و  ١        للفقرتني                             النظر يف طلبات االستثناء وفقا    ) ي (  
                                                                    وضع مبادئ توجيهية، حسب االقتضاء، لتسهيل تنفيذ التدابري املفروضة أعاله؛   ) ك (  
           ســيما دول                         األعــضاء املهتمــة، وال                                             تــشجيع إجــراء حــوار بــني اللجنــة والــدول   ) ل (  

                                                                                  املنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إىل االجتماع باللجنة ملناقشة تنفيذ التدابري؛
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                                                                              التماس أي معلومات تعتربها مفيدة، من مجيع الدول، بشأن اإلجـراءات الـيت                ) م (  
                                                اختذهتا لتنفيذ التدابري املفروضة أعاله بصورة فعالة؛

                 ُ                                                                   لومـات املتعلقـة مبـا ُيـزعم ارتكابـه مـن انتـهاكات أو عـدم االمتثـال                           فحص املع    ) ن (  
                                                            للتدابري الواردة يف هذا القرار، واختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهنا؛

                                                                                القيــام، بواســطة فريــق الرصــد ووكــاالت األمــم املتحــدة املتخصــصة، بتيــسري      ) س (  
                         ء على طلب الدول األعضاء؛                                                       املساعدة يف بناء القدرات الالزمة لتعزيز تنفيذ التدابري، بنا

ــاجلزاءات،         ) ع (   ــة ب ــصلة املعني                                                                                     التعــاون مــع غريهــا مــن جلــان جملــس األمــن ذات ال
   ؛ )    ١٩٩٩   (    ١٢٦٧                               سيما اللجنة املنشأة عمال بالقرار    وال
  

            فريق الرصد    
                                                                                ، هبدف مساعدة اللجنة يف الوفاء بواليتها، أن يقوم فريـق الرصـد املنـشأ                   يقرر  -    ٣١  

          شـهرا،    ١٨                                         بتقدمي الدعم أيضا هلذه اللجنة لفتـرة         )     ٢٠٠٤   (    ١٥٢٦      قرار           من ال   ٧              عمال بالفقرة   
                                                  إىل األمـني العـام بـذل مجيـع الترتيبـات                   ويطلـب                                                      وترد والية الفريق يف املرفق ألف هبـذا القـرار،           

                    الالزمة لتحقيق ذلك؛
  

                 التنسيق والدعوة    
           تابعـة                                                                             احلاجة إىل احملافظـة علـى االتـصال مـع اجلهـات املعنيـة مـن جلـان                       يدرك    -    ٣٢  

      ١٢٦٧                                                                                             جمللس األمن ومنظمات دولية وأفرقة خرباء، مبـا يف ذلـك اللجنـة املنـشأة عمـال بـالقرار                 
ــة،        )    ١٩٩٩ ( ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم ــاب، ومكت ــة مكافحــة اإلره                                                                                       ، وجلن

  ،  )    ٢٠٠٤   (    ١٥٤٠                                                                                      واملديريـــة التنفيذيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب، واللجنـــة املنـــشأة عمـــال بـــالقرار  
                                                    أي خليـة أو مجاعـة مرتبطـة بـه أو منـشقة                                                         بالنظر إىل استمرار وجود تنظيم القاعدة و            سيما     وال

                       سليب على الرتاع األفغاين؛  ال                يف املنطقة وأثرها               أو متفرعة عنه 
                                                                           بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان على تقدمي املـساعدة                يشجع  -    ٣٣  

                                                     تشجيع األفراد املدرجني يف القائمـة علـى الـدخول                                                      إىل اجمللس األعلى للسالم، بناء على طلبه، ل       
           يف املصاحلة؛

  
                 عمليات االستعراض    

                                                                                        أن يستعرض تنفيذ التـدابري املبينـة يف هـذا القـرار بعـد مثانيـة عـشر شـهرا                    يقرر  -    ٣٤  
                                                                         وأن جيري التعديالت الالزمة، حسب االقتضاء، لدعم السالم واالستقرار يف أفغانستان؛

   .                        ه املسألة قيد نظره الفعلي            أن يبقي هذ    يقرر  -    ٣٥  
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        املرفق 
                                                                                 من هـذا القـرار، يعمـل فريـق الرصـد حتـت إشـراف اللجنـة ويـضطلع                   ٣١              وفقا للفقرة     

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

ــشرين األول  ٣١                            ، واآلخــر يف موعــد أقــصاه      ٢٠١٢       مــارس  /      آذار  ٣١ ــوبر  /              ت        ، عــن     ٢٠١٢         أكت
                                           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؛
                                                                                تقدمي املساعدة إىل اللجنة عند استعراضها املنتظم لألمسـاء املدرجـة يف القائمـة              ) ب   (  

                                                                                                  عن طريق أمور منـها الـسفر واالتـصال بالـدول األعـضاء، بغيـة إعـداد سـجل اللجنـة                              املوحدة،  
                                                       اخلاص بالوقائع والظروف املتصلة بإدراج أي اسم يف القائمة؛

                                                                           مساعدة اللجنة يف متابعة الطلبات املقدمة إىل الدول األعضاء للحـصول علـى            ) ج   (  
                  من هذا القرار؛ ١              ليها يف الفقرة                                                  معلومات، مبا يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابري املشار إ

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

                         مبا فيها األسفار املقترحة؛
ــها حلــاالت عــدم ا     )ـ  ه   (   ــة يف حتليل ــا يف                                                مــساعدة اللجن ــدابري املــشار إليه ــال للت                                        المتث
                                                                                              من هذا القرار جبمع املعلومات املقدمة من الـدول األعـضاء وقيـام فريـق الرصـد، مـن                 ١        الفقرة  

                                                                                     تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة، بتقدمي دراسات إفرادية إىل اللجنة لتقوم باستعراضها؛
ــة ميكــن أن تــستعني هبــا الــدو      ) و   (   ــذ                                                            تقــدمي توصــيات إىل اللجن                      ل األعــضاء يف تنفي

                                                                   مــن هــذا القــرار ويف إعــداد املعلومــات املقتــرح إضــافتها إىل   ١                                     التــدابري املــشار إليهــا يف الفقــرة 
                 القائمة املوحدة؛

       سـيما                                                                           مساعدة اللجنة علـى النظـر يف مقترحـات إدراج أمسـاء يف القائمـة، وال            ) ز   (  
                                     القائمـة وتعميمهـا علـى اللجنـة،                                                                  عن طريق جتميع املعلومات املتعلقة باالسم املقترح إدراجـه يف         

   ؛  ١٣                                              وإعداد مشروع املوجز السردي املشار إليه يف الفقرة 
ّ                               ِّ                                      إطالع اللجنة علـى مـا جيِـّد أو جيـدر باملالحظـة مـن ظـروف قـد تـسوِّغ رفـع                          ) ح   (   ِ                    

                                               اسم من القائمة، كاملعلومات املعلنة عن شخص متوىف؛
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                           عـضاء الـيت يقـع عليهـا                                                               التشاور مع الـدول األعـضاء قبـل الـسفر إىل الـدول األ           ) ط   (  
                                                   االختيار، على أساس برنامج العمل الذي أقرته اللجنة؛

ــة           ) ي   (   ــات إضــافية عــن هوي ــدمي أمســاء ومعلوم ــى تق ــدول األعــضاء عل ــشجيع ال                                                                                     ت
                                                                      أصحاب هذه األمساء بغية إدراجها يف القائمة املوحدة، وفقا لتعليمات اللجنة؛

                                ملدرجــة أمســاؤهم يف القائمـــة                                                           موافــاة اللجنــة مبعلومــات إضــافية عــن هويــة ا         ) ك   (  
                                                                                     ذلك من املعلومات اليت تساعد اللجنة يف جهودها الرامية إىل اسـتكمال القائمـة املوحـدة           وغري

                                         بأحدث املعلومات وكفالة دقتها قدر اإلمكان؛
                                                                                   جتميع املعلومات عن تنفيذ التدابري وتقييم هذا التنفيذ ورصـده وتقـدمي تقـارير               ) ل   (  

                                                                   راسات إفرادية، حسب االقتـضاء، وحبـوث متعمقـة يف أي مـسائل                                       وتوصيات بشأنه؛ وإجراء د   
                                   أخرى ذات صلة، حسب توجيهات اللجنة؛

                                                                                 التــشاور مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات واهليئــات األخــرى ذات الــصلة،           ) م   (  
                                                                                                سيما بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان، وإجـراء حـوار منـتظم مـع ممثليهـا               وال

                                     سـيما مـا يتعلـق منـها بـأي                                                                    يف العواصم، مع مراعاة التعليقات اليت ترد منـها، وال                      يف نيويورك و  
               من هذا املرفق؛  )  أ (                                                      مسائل قد ترد يف تقارير فريق الرصد املشار إليها يف الفقرة 

                                                                                       التـــشاور مـــع دوائـــر املخـــابرات واألمـــن يف الـــدول األعـــضاء، بـــسبل منـــها      ) ن   (  
                                املعلومات وتعزيز إنفاذ التدابري؛                                   املنتديات اإلقليمية، بغرض تيسري تبادل 

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

ــوعي        ) ع   (   ــز ال ــصلة بغــرض تعزي ــة ذات ال ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي                                                                                       العمــل م
                      بالتدابري والتقيد هبا؛

                                                                                   العمــل مــع املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة ومــع الــدول األعــضاء للحــصول    ) ف   (  
                                                                                                      على صور فوتوغرافية لألفراد املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة املوحـدة هبـدف إضـافتها إن أمكـن                   

                                                              إىل اإلخطارات اخلاصة اليت تصدر عن املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛
ــة األخــرى وأفرقــة اخلــرباء التابعــة هلــا،          مــساع   ) ص   (                                                                                 دة هيئــات جملــس األمــن الفرعي

                                                                                                       الطلــب، علــى تعزيــز تعاوهنــا مــع املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة املــشار إليــه يف القــرار         عنــد
   ؛ )    ٢٠٠٦ (     ١٦٩٩
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                                                                          مساعدة اللجنة يف تيسري تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات الالزمة لتعزيـز          ) ق   (  
                                 ، بناء على طلب من الدول األعضاء؛             تنفيذ التدابري

                                                                                                إفـــادة اللجنـــة، بانتظـــام أو بنـــاء علـــى طلبـــها، بتقـــدمي إحاطـــات شــــفوية            ) ر   (  
                                                                                                     خطية، عن عمل فريـق الرصـد، مبـا يف ذلـك زياراتـه إىل الـدول األعـضاء واألنـشطة الـيت                          أو / و

           يضطلع هبا؛
             بط القائمـة                        وتوصيات بـشأن الـروا        كتايب          بتقرير           يوما     ٩٠     خالل                  موافاة اللجنة      ) ش   (  

                                                                                                       بني تنظـيم القاعـدة واألفـراد واجلماعـات واملؤسـسات والكيانـات ممـن حيـق إدراج أمسـائهم يف                     
                                                                  مـن هـذا القـرار، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى القيـودات             ١         الفقـرة                         القائمة املوحدة مبوجـب   

                   املـشار إليهـا يف          قائمـة    ال                                                                               اليت تظهر يف كل من قائمة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة و                
                                                                 من هذا القرار، وتقدمي ذلك التقرير وتلك التوصيات دوريا بعد ذلك؛ ١       الفقرة 

   .                                    االضطالع بأي مسؤولية أخرى حتددها اللجنة   ) ت (  
  
  


