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  )٢٠١٢ (٢٠٨٢قرار ال    
  ٢٠١٢ديسمرب / األولكانون ١٧ املعقودة يف ٦٨٩٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

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

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

 ١٩٨٨و  ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٢و   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٥و   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٠و   
  ،وبيانات رئيسه ذات الصلة باملوضوع) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ٢٠١١(

 إىل قراراته السابقة اليت متدد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل            يشريوإذ    
  ،)٢٠١٢ (٢٠٤١، حسبما نص عليه القرار ٢٠١٣مارس / آذار٢٣أفغانستان حىت 

  إىل قراراته بشأن جتنيد واستخدام األطفال والرتاعات املسلحة،وإذ يشري   
يـة يف أفغانـستان، وال سـيما اسـتمرار أعمـال             عن بالغ قلقه إزاء احلالة األمن      وإذ يعرب   

العنف واألنشطة اإلرهابية اليت تقـوم هبـا حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة واجلماعـات املـسلحة                 
غــري القانونيــة واجملرمــون والــضالعون يف جتــارة املخــدرات، ومــن العالقــات القويــة بــني أنــشطة  

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

 التزامه القوي بسيادة أفغانـستان واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة            وإذ يؤكد من جديد     
  ووحدهتا الوطنية،
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غانـستان لـدعم املـصاحلة بـني      على أمهية وجود عمليـة سياسـية شـاملة يف أف           وإذ يشدد   
  مجيع األفغان،

 بــأن احلالــة األمنيــة يف أفغانــستان قــد تطــورت، وأن بعــض أعــضاء حركــة  موإذ يــسلّ  
ــذوا الفكــر اإلرهــايب لتنظــيم القاعــدة        ــستان، وأهنــم نب ــصاحلوا مــع حكومــة أفغان ــد ت ــان ق طالب

  تان،وأتباعه، ويؤيدون التوصل إىل تسوية سلمية للرتاع املستمر يف أفغانس
 بأنــه علــى الــرغم مــن تطــور احلالــة يف أفغانــستان والتقــدم احملــرز يف عمليــة  موإذ يــسلّ  

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      

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

  املتحدة يف بذل هذه اجلهود،
ــد    ــستان يف جهودهــا الرام   وإذ يعيــد تأكي ــة أفغان ــدعم حكوم ــه الراســخ ب ــة إىل  التزام ي

املضي قدماً بعمليـة الـسالم واملـصاحلة، وفقـاً لبيـان كاُبـل واسـتنتاجات مـؤمتر بـون، ويف إطـار                       
) ٢٠١١ (١٩٨٨الدســتور األفغــاين وتطبيــق اإلجــراءات الــيت حــددها جملــس األمــن يف قــراره  

  وغريه من قرارات اجمللس ذات الصلة،
التــصاحل مــع حكومــة  بــالقرار الــذي اختــذه بعــض أعــضاء حركــة طالبــان بوإذ يرحــب  

أفغانـستان، ونبــذ الفكــر اإلرهــايب لتنظــيم القاعـدة وأتباعــه، وتأييــد التوصــل إىل تــسوية ســلمية   
ــراد واجلماعـــات واملؤســـسات     ــع أولئـــك األفـ للـــرتاع املـــستمر يف أفغانـــستان، وإذ حيـــث مجيـ
ــن       ــتقرار واألمـ ــسلم واالسـ ــد الـ ــان يف هتديـ ــة الطالبـ ــع حركـ ــشتركون مـ ــذين يـ ــات الـ والكيانـ

  فغانستان على قبول عرض املصاحلة املقدم من حكومة أفغانستان،أ يف
ــد    ــال       وإذ يكــرر تأكي ــشكل فع ــام اجلــزاءات احلــايل ب ــهام نظ ــة إىل ضــمان إس  احلاج

اجلهــود اجلاريــة ملكافحــة التمــرد ودعــم أعمــال حكومــة أفغانــستان الراميــة إىل املــضي قــدما  يف
  يف أفغانستان،باملصاحلة بغية إحالل السالم واالستقرار واألمن 

 بطلب حكومة أفغانستان إىل جملس األمن بأن يدعم املصاحلة الوطنيـة            وإذ حييط علما    
بسبل منها الرفع من قوائم اجلزاءات اليت تضعها األمم املتحـدة ألمسـاء األفغـان الـذين يـدخلون               

ســتقرار يف املــصاحلة، والــذين توقفــوا بالتــايل عــن املــشاركة يف األنــشطة الــيت هتــدد الــسلم واال  
  واألمن يف أفغانستان، أو عن دعم تلك األنشطة،
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ن من يـدخلون    ـــزاءات ع ـــع اجل ـــة لرف ـــة الواجب ـــالء العناي ــزامه إي ـن اعت ــ ع وإذ يعرب   
  يف املصاحلة،

 ٢٠١٢أبريـل   / بتعيني الرئيس اجلديد للمجلـس األعلـى للـسالم يف نيـسان            وإذ يرحب   
  سالم واملصاحلة اليت يقودها األفغان وميلكوهنا،بوصف ذلك خطوة هامة يف عملية ال

ــشدد   ــم املتحــدة االضــطالع      وإذ ي ــذي تواصــل األم ــد ال ــدور احملــوري واحملاي ــى ال  عل
جمــال تعزيــز الــسالم واالســتقرار واألمــن يف أفغانــستان، وإذ يعــرب عــن تقــديره وتأييــده  يف بــه

اص ألفغانـستان مـن أجـل مـساعدة     القوي للجهود املستمرة اليت يبذهلا األمـني العـام وممثلـه اخلـ      
  اجمللس األعلى للسالم يف ما يبذله من جهود لتحقيق السالم واملصاحلة،

ــد    ــرر تأكيـ ــصادرة     وإذ يكـ ــدرات الـ ــشروع للمخـ ــري املـ ــاج غـ ــة اإلنتـ ــه ملكافحـ  دعمـ
ــشروع بتلــك        مــن ــا ومكافحــة االجتــار غــري امل ــة املتجهــة إليه ــسالئف الكيميائي ــستان وال أفغان

ئف، وذلــك يف البلــدان اجملــاورة والبلــدان الواقعــة علــى طــول طــرق هتريــب  املخــدرات والــسال
  املخدرات وبلدان املقصد والبلدان املنتجة للسالئف،

 االختطــاف وأخــذ الرهــائن بغــرض مجــع األمــوال أو احلــصول علــى أعمــال وإذ يــدين  
  تنازالت سياسية، وإذ يعرب عن احلاجة للتصدي هلذا األمر،

  صل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبوجب الفوإذ يتصرف  
  

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

 يف قائمـة األفـراد والكيانـات املنـتمني       )٢٠١١ (١٩٨٨جرى إدراجهم قبل تاريخ اختاذ القرار       
املؤســـسات والكيانـــات الـــذين  فـــضال عـــن ســـائر األفـــراد واجلماعـــات و إىل حركـــة طالبـــان

لسالم واالستقرار واألمـن يف أفغانـستان وفقـا ملـا تقـرره      ا هتديد يشتركون مع حركة طالبان يف   
  :)“اللجنة” (١٩٨٨ من القرار ٣٠ اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة

ــصادية        )أ(   ــوارد االقت ــة أو امل ــوال واألصــول املالي ــد األم ــاء بتجمي ــام دون إبط القي
ــؤالء  ــة      األخــرى هل ــوال املتأتي ــك األم ــا يف ذل ــات، مب ــراد واجلماعــات واملؤســسات والكيان  األف

ممتلكات ختصهم، أو ختص أفرادا يتصرفون نيابـة عنـهم أو يـأمترون بـإمرهتم، أو يتحكمـون        من
فيها بشكل مباشـر أو غـري مباشـر، وكفالـة عـدم إتاحـة تلـك األمـوال أو أي أمـوال أو مـوارد                          

ئدة هـؤالء بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة أو عـن طريـق رعاياهـا                   مالية أو اقتصادية أخرى لفا    
  أشخاص موجودين يف أراضيها؛ أو
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م منع دخول هؤالء األفـراد إىل أراضـيها أو مـرورهم العـابر هبـا، علـى أال ُيلـزِ                     )ب(  
أي شيء يف هذه الفقرة أي دولة بـرفض دخـول رعاياهـا إىل أراضـيها أو مطالبتـهم مبغادرهتـا؛                     

بق هذه الفقرة حيث يكـون الـدخول أو املـرور العـابر ضـروريا للقيـام بـإجراءات              وعلى أال تنط  
قــضائية أو عنــدما حتــدد اللجنــة، حالــة حبالــة فقــط، أن الــدخول أو املــرور العــابر لــه مــا يــربره، 

يشمل احلاالت اليت يتصل فيها ذلـك مباشـرة بـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان                     مبا
  لتعزيز املصاحلة؛

ــراد         )ج(    ــع أو النقــل، املباشــر أو غــري املباشــر، إىل هــؤالء األف ــد أو البي ــع التوري من
واجلماعــات واملؤســسات والكيانــات، مــن أراضــيها أو مــن جانــب رعاياهــا خــارج أراضــيها    

باســتخدام الــسفن أو الطــائرات الــيت حتمــل أعالمهــا، لألســلحة والعتــاد ذي الــصلة جبميــع     أو
 والذخائر، واملركبات واملعدات العسكرية، واملعـدات شـبه العـسكرية،      أنواعه، مبا فيه األسلحة   

وقطــع الغيــار الالزمــة ملــا ســبق ذكــره، وكــذلك منــع تقــدمي أي مــشورة فنيــة أو مــساعدة            
  تدريب يتصل باألنشطة العسكرية؛ أو

 أن تشمل األعمال أو األنشطة الـيت تـبني أن فـردا أو مجاعـة أو مؤسـسة                   يقرر  - ٢  
ــشكل  ــا ي ــايل شــروط     أو كيان ــستويف بالت ــستان وي ــسالم واالســتقرار واألمــن يف أفغان ــدا لل  هتدي

  : أعاله، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي١اإلدراج يف القائمة مبوجب الفقرة 
املشاركة يف متويل األعمال أو األنشطة أو التخطـيط هلـا أو تـسهيل القيـام هبـا               )أ(  

  ع األعمال التالية أو بامسها أو بالنيابة عنها أو دعما هلا؛أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبا، باقتران م
ـــتوريأو    )ب(    ـــد األسلحـ ــصل هب ـ ــا يت ـــة وم ـــا مـ ـــن معــ ــم   ــ ــا هل ــيهم أو بيعه دات إل

  نقلها إليهم؛ أو
  أو التجنيد حلساهبم؛  )ج(  
املـدرجني يف القائمـة   تقدمي أي شـكل آخـر مـن الـدعم ألعمـال أو أنـشطة           أو    )د(  

كـة طالبـان    األفراد واجلماعـات واملؤسـسات والكيانـات الـذين يـشتركون مـع حر             وغريهم من   
   السالم واالستقرار واألمن يف أفغانستان؛هتديد يف

 أن اإلدراج يف القائمة حيق على أي مؤسسة أو كيان ميلكه أو يـتحكم                يؤكد  - ٣  
 مؤسـسة  فيه، بشكل مباشـر أو غـري مباشـر، أو يدعمـه بـأي شـكل آخـر أي فـرد أو مجاعـة أو          

  كيان مدرج يف القائمة؛ أو



S/RES/2082 (2012)  
 

12-65274 5 
 

 أن وســائل التمويــل أو الــدعم املــذكورة تــشمل، علــى ســبيل املثــال    يالحــظ  - ٤  
احلـــصر، اســـتخدام العائـــدات املتأتيـــة أساســـا مـــن زراعـــة املخـــدرات وســـالئفها الـــصادرة   ال
  أفغانستان أو العابرة هلا، وإنتاجها واالجتار هبا على حنو غري مشروع؛ من

أعاله تنطبق على املوارد املالية واالقتـصادية       ) أ (١ أن مقتضيات الفقرة     يؤكد  - ٥  
جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، املـوارد املـستخدمة يف تـوفري خـدمات       

املـدرجني يف هـذه القائمـة،    النشر على اإلنترنت أو ما يتصل هبا مـن خـدمات تـستغل يف دعـم           
 الذين يـشتركون مـع حركـة طالبـان        كياناتالؤسسات و املماعات و اجلفراد و وكذلك سائر األ  

  ؛يف هتديد السالم واالستقرار واألمن يف أفغانستان
أعاله تنطبـق أيـضا علـى       ) أ (١ أن املقتضيات الواردة يف الفقرة       يؤكد كذلك   - ٦  

  ئمة؛دفع فديات لألفراد أو اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانات املدرجة أمساؤهم يف القا
 أنه جيوز للدول األعـضاء الـسماح بـأن تـضاف إىل احلـسابات اجملمـدة وفقـا                يقرر  - ٧  

 أعاله أي مدفوعات لصاحل املدرجة أمساؤهم من أفراد أو مجاعـات أو مؤسـسات        ١ألحكام الفقرة   
  ؛ أعاله وجممدة١ املدفوعات خاضعة ألحكام الفقرة تلكأو كيانات، شريطة أن تظل 

  
  االستثناءات    

 بقـــراره القاضـــي بأنـــه جيــــوز جلميـــع الـــدول األعـــضاء االســــتفادة       ريـــذكّ   - ٨  
أعـــاله، ) أ (١األحكـــام املتعلقـــة باالســـتثناءات املتاحـــة مـــن التـــدابري الـــواردة يف الفقـــرة   مـــن

القرار بــ، بــصيغته املعدلــة )٢٠٠٢ (١٤٥٢ مــن القــرار ٢ و ١واملنــصوص عليهــا يف الفقــرتني 
  ء على االستفادة من تلك األحكام؛، ويشجع الدول األعضا)٢٠٠٦ (١٧٣٥

 علــى أمهيــة وجــود عمليــة سياســية شــاملة يف أفغانــستان لــدعم الــسالم يــشدد  - ٩  
تنـسيق    اللجنـة، يف   لنظـر واملصاحلة بني مجيع األفغان، ويـدعو حكومـة أفغانـستان إىل أن تقـدم               

سـفرهم إىل    ؤكـد أن  وثيق مع اجمللس األعلى للسالم، أمساء األفراد املدرجني يف القائمة الذين ت           
موقع حمدد أو مواقع حمددة ضروري للمشاركة يف اجتماعات تعقد دعمـا للـسالم واملـصاحلة،                

  :ويطلب أن تتضمن تلك الرسائل، بقدر اإلمكان، املعلومات التالية
  ؛رقم جواز السفر أو رقم وثيقة السفر للشخص املدرج يف القائمة  )أ(  
سافر إليه الشخص املـدرج يف القائمـة أو املواقـع    املوقع احملدد الذي يتوقع أن ي   )ب(  

  ؛احملددة اليت يتوقع أن يسافر إليها، ونقاط العبور املتوقعة لذلك الشخص، إن وجدت
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ــيت ال جيــب أن تتعــدى       )ج(    ــة، ال ــرة الزمني ــسعة شــهور الفت ــراد  ت ــع لألف ــيت يتوق ، ال
  املدرجني يف القائمة السفر خالهلا؛

علـى األفـراد    ) ب( ١ السفر املفـروض مبوجـب الفقـرة          عدم انطباق حظر   يقرر  - ١٠  
 مكررا أعاله، عندما تقرر اللجنـة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،            ٩احملددين عمال بالفقرة    

الــدخول أو العبــور مــربر، ويقــرر كــذلك أن أي اســتثناء مــن ذلــك القبيــل توافــق عليــه  ذلــك أن 
وقع احملـدد أو املواقـع احملـددة، ويوجـه اللجنـة             ألي سفر لذلك امل    املطلوبةلفترة  لاللجنة مينح فقط    

جتديد اسـتثناءات ممنوحـة      بأن تبت يف مجيع طلبات االستثناء هذه، وكذلك يف طلبات تعديل أو           
خـالل عـشرة أيـام      أو يف طلب مقـدم مـن دولـة عـضو إللغـاء اسـتثناءات ممنوحـة سـابقا،                    سابقا،  

  القائمـة يظلـون، بغـض النظـر عـن أي         يف ؛ ويؤكد أن األفراد املـدرجني      تلك الطلبات  استالم من
  ؛القرار  من هذا١استثناء من حظر السفر، خاضعني للتدابري األخرى املنصوص عليها يف الفقرة 

إىل حكومة أفغانستان أن تقـدم إىل اللجنـة، عـن طريـق فريـق الرصـد،             يطلب    - ١١  
لتنظـر فيـه وتـستعرضه،    تقريرا عن سفر كل فرد مبوجب استثناء ممنوح، فـور انتـهاء االسـتثناء،          

ــات      ــدمي معلومـ ــى تقـ ــة علـ ــضاء املعنيـ ــدول األعـ ــشجع الـ ــضاء،  وتـ ــسب االقتـ ــة، حـ إىل اللجنـ
  حاالت عدم امتثال؛ أي عن
  

  إدراج األمساء يف القائمة
 مجيــع الــدول األعــضاء، ال ســيما حكومــة أفغانــستان، علــى أن تــوايف يــشجع  - ١٢  

ــراد واجلماعــات واملؤســسات وال    ــة بأمســاء األف ــأي وســيلة    اللجن ــشاركون، ب ــذين ي ــات ال كيان
   إلدراجها يف القائمة؛، أعاله٢كانت، يف متويل أو دعم األعمال أو األنشطة املبينة يف الفقرة 

 إىل قـراره بــأن تقـوم الــدول األعـضاء، لــدى اقتـراح أمســاء علـى اللجنــة      يـشري   - ١٣  
ت ذات الصلة باالسم املقتـرح      إلدراجها يف القائمة، مبوافاة اللجنة بأكرب قدر ممكن من املعلوما         

إدراجــه، ال ســيما مــا يكفــي مــن املعلومــات لتحديــد هويــة األفــراد واجلماعــات واملؤســسات    
املنظمـة الدوليـة    والكيانات بصورة دقيقة وجازمـة، وقـدر اإلمكـان، باملعلومـات الـيت تقتـضيها                

ريـق الرصـد بـأن     إلصدار إخطار خاص هبذا الشأن؛ ويـشري علـى ف          )اإلنتربول(للشرطة اجلنائية   
يقدم تقريرا إىل اللجنة عـن اخلطـوات األخـرى الـيت ميكـن اختاذهـا لتحـسني املعلومـات احملـددة                      
للهوية، فضال عـن اخلطـوات الـيت تكفـل وجـود اإلخطـارات اخلاصـة املـشتركة بـني اإلنتربـول                      
ــراد ومجاعــات            ــن أف ــة م ــن أُدرجــت أمســاؤهم يف القائم ــع م ــا خيــص مجي ــم املتحــدة فيم واألم

  سات وكيانات؛ومؤس
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 إىل قراره بأن تقـوم الـدول األعـضاء، عنـد اقتراحهـا أمسـاء علـى اللجنـة                    يشري  - ١٤  
إلدراجها يف القائمة، مبوافاهتا أيضا ببيان مفصل يوضح األسباب الداعية إىل ذلـك، وأنـه جيـوز               

ل نشر بيان األسباب، بناء على طلـب يقـدم هبـذا الـصدد، باسـتثناء العناصـر الـيت حتـددها الـدو                      
األعضاء باعتبارها عناصر سرية، وأنه جيـوز اسـتخدام بيـان األسـباب إلعـداد املـوجز الـسردي                   

   أدناه؛١٥ ألسباب اإلدراج يف القائمة املبيَّن يف الفقرة
أن تتـــيح علـــى موقعهـــا الـــشبكي، وقـــت إدراج اســـم بـــ علـــى اللجنـــة يـــشري  - ١٥  

عنيــة الــيت تقتــرح إدراج أمســاء    القائمــة ومبــساعدة فريــق الرصــد وبالتنــسيق مــع الــدول امل       يف
  القائمة، موجزاً سرديا يبني أسباب اإلدراج؛ يف

 جبميــــع أعــــضاء اللجنــــة وفريــــق الرصــــد أن يطلعــــوا اللجنــــة علــــى يهيـــب   - ١٦  
معلومــات قــد تتــوافر لــديهم بــشأن طلــب يــرد مــن إحــدى الــدول األعــضاء إلدراج اســم     أي
هـا بـشأن اإلدراج يف القائمـة وتـستمد منـها            القائمة، لكي تستعني هبا للجنة عنـد اختـاذ قرار          يف

  ؛١٥ العناصر اليت ميكن إضافتها إىل املوجز السردي ألسباب اإلدراج املبيَّن يف الفقرة
 إىل األمانــة العامـة أن تنــشر علـى املوقـع الــشبكي للجنـة، فـور إضــافة       يطلـب   - ١٧  

ــة للنــشر عــن صــاحب االســم،      ــع املعلومــات القابل مبــا يف ذلــك املــوجز  اســم إىل القائمــة، مجي
السردي ألسـباب إدراجـه يف القائمـة، ويـشدد علـى أمهيـة إتاحـة املـوجزات الـسردية ألسـباب                      

  ؛بأسرع ما ميكناإلدراج يف القائمة جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة 
 الـــدول األعـــضاء، عنـــد نظرهـــا يف اقتـــراح إدراج اســـم جديـــد  حيـــث بقـــوة  - ١٨  

ع حكومة أفغانستان بشأن إدراج االسم يف القائمـة قبـل تقدميـه إىل              القائمة، على التشاور م    يف
ــود إلحــالل الــسالم            ــن جه ــه م ــا تبذل ــستان فيم ــة أفغان ــع حكوم ــسيق م ــضمان التن ــة، ل اللجن

 مجيع الـدول األعـضاء الـيت تنظـر يف اقتـراح إدراج اسـم جديـد يف القائمـة           ويشجعواملصاحلة؛  
  ء؛تلتمس املشورة من البعثة، عند االقتضا أن

 أن تقوم اللجنة، بعـد نـشر اسـم أدرج يف القائمـة ويف غـضون ثالثـة أيـام                     يقرر  - ١٩  
مــن تــاريخ إضــافته إىل القائمــة، بإخطــار حكومــة أفغانــستان والبعثــة الدائمــة ألفغانــستان والبعثــة 
 الدائمة للدولة أو الدول اليت ُيعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وأن تقوم، يف حـال األفـراد                  

  ؛أو الكيانات من غري األفغانيني، بإخطار الدولة أو الدول اليت حيمل الشخص جنسيتها
  

  رفع األمساء من القائمة    
أن تعجــل شــطب أمســاء األفــراد والكيانــات ممــن مل تعــد  بــ علــى اللجنــة يــشري  - ٢٠  

دة،  أعاله من القائمة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـ               ٢ تسري عليهم املعايري املبينة يف الفقرة     
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دخلــوا ويطلــب إىل اللجنــة أن تــويل االعتبــار الواجــب لطلبــات رفــع أمســاء األفــراد الــذين قــد    
   بــــشأن احلــــوار٢٠١٠يوليــــه / متــــوز٢٠وفقــــا لبيــــان مــــؤمتر كابــــل املــــؤرخ املــــصاحلة،  يف

الدوليــة، مبــا فيهــا تنظــيم   أي صــلة باملنظمــات اإلرهابيــة همــع كــل مــن ينبــذ العنــف وال تربطــ 
القاعدة، وحيترم الدستور، مبا يف ذلك أحكامه املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال سيما حقوق املـرأة،               
ولديــه اإلرادة للمــشاركة يف بنــاء أفغانــستان تــنعم بالــسالم، وعلــى النحــو املفــصل يف املبــادئ   

 بـدعم مـن حكومـة       ٢٠١١رب  ديسم/ كانون األول  ٥والنتائج اخلتامية ملؤمتر بون الذي ُعقد يف        
  أفغانستان واجملتمع الدويل؛

الدول األعضاء على التشاور مع حكومة أفغانستان بشأن طلبـات          حيث بقوة     - ٢١  
رفع األمساء من القائمة قبل تقدميها إىل اللجنة، وضـمان التنـسيق مـع حكومـة أفغانـستان فيمـا                     

  تبذله من جهود إلحالل السالم واملصاحلة؛
ىل قـراره بأنـه جيـوز لألفـراد والكيانـات الـذين يلتمـسون رفـع أمسـائهم                    إ يشري  - ٢٢  

القائمة دون رعاية إحـدى الـدول األعـضاء أن يقـدموا طلبـات الرفـع مـن القائمـة إىل آليـة                         من
  ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٠مركز التنسيق املنشأة عمال بالقرار 

ــة علــى دعــم وتيــسري التعــاون بــني حكومــة أفغانــستان وال   يــشجع  - ٢٣   ــة  البعث لجن
إلتاحـة معلومــات كافيــة للجنــة تـسمح هلــا بــالنظر يف طلبــات الرفـع مــن القائمــة، ويــشري علــى    

  :النظر يف طلبات الرفع من القائمة وفقا للمبادئ التالية، حيثما كان ذلك مناسباباللجنة 
ينبغي أن تشمل طلبات الرفـع مـن القائمـة املتعلقـة بـاألفراد الـذين مت التـصاحل                     )أ(  

 عن اجمللس األعلى للـسالم عـن طريـق حكومـة أفغانـستان              ة صادر رسالةاإلمكان،  معهم، قدر   
، يف حــال وثــائقتؤكــد وقــوع التــصاحل معهــم وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باملــصاحلة، أو 

تم التصاحل معهم يف إطار برنـامج تعزيـز الـسالم، تثبـت التـصاحل معهـم يف إطـار                    ياألفراد الذين   
  ضال عن معلومات راهنة عن عنوان الفرد وسبل االتصال به؛الربنامج السابق؛ ف

ينبغي أن تشمل طلبات الرفـع مـن القائمـة املتعلقـة بـاألفراد الـذين تولـوا سـابقا                  )ب(  
 ومل تعــد تــسري علــيهم معــايري اإلدراج    ٢٠٠٢مناصــب يف تنظــيم حركــة طالبــان قبــل عــام      

ار، قــدر اإلمكــان، رســالة مــن حكومــة  مــن هــذا القــر٢ القائمـة علــى النحــو املــبني يف الفقــرة  يف
ــن يف        ــسالم واالســتقرار واألم ــدد ال ــيت هت ــال ال ــالً األعم ــد فع ــرد ال يؤي ــستان تؤكــد أن الف  أفغان

  ؛ر أيضا معلومات راهنة عن عنوان الفرد وسبل االتصال بهـــارك فيها، وتوفــان وال يشــأفغانست
املبلـغ عـن وفـاهتم شـهادة     ينبغي أن تـشمل طلبـات الرفـع مـن القائمـة لألفـراد           )ج(  

ه أو أي دولــة ــــ إقامتدولــــةا أو ـرد جنــسيتهـة الــيت حيمــل الفـــن الدولــــــة صــادرة عــــاة رمسيـوفــ
  معنية؛ أخرى
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 اللجنـــة علـــى أن توجـــه الـــدعوة، عنـــد االقتـــضاء، إىل ممثـــل حكومـــة   حيـــث  - ٢٤  
 أمسـاء بعـض األفـراد       أفغانستان للمثول أمام اللجنة ملناقـشة األسـس املوضـوعية إلدراج أو رفـع             

وقـف أو رفـض   باللجنة يشمل احلاالت اليت تقوم فيها     واجلماعات واملؤسسات والكيانات، مبا     
  طلب وارد من حكومة أفغانستان؛

ــب  - ٢٥   ــه خــاص،      يطل ــستان بوج ــة أفغان ــضاء، وإىل حكوم ــدول األع  إىل كــل ال
إىل النظـر يف تطبيـق أحكـام    ا تشري إىل أن هناك ما يدعو   ترد إليه تبلغ اللجنة بأي معلومات      أن

ــرة  ــن ُرفعــت أمســاؤهم          ١الفق ــان مم ــة أو مؤســسة أو كي ــرد أو مجاع ــى ف ــرار عل ــذا الق ــن ه  م
القائمة، ويطلب كذلك إىل حكومة أفغانـستان أن تـوايف اللجنـة بتقريـر سـنوي عـن وضـع                 من

  نة السابقة؛األفراد الذين أفيد بأنه مت التصاحل معهم ورفعت اللجنة أمساءهم من القائمة يف الس
ــ علــى اللجنــة يــشري  - ٢٦   النظر يف أي معلومــات تــدل علــى أن فــردا  بــأن تعجــل ب

، ٢ األفراد الذين ُرفعت أمساؤهم من القائمة قد عـاد إىل ممارسـة األنـشطة املبينـة يف الفقـرة                   من
،  مـن هـذا القـرار   ٢٠مبا يف ذلك االخنراط يف أعمال تتناىف مع شروط املصاحلة املبينة يف الفقرة  

االقتــضاء، أن تقــدم طلبــا حــسب  إىل حكومــة أفغانــستان أو أي دولــة عــضو أخــرى، ويطلــب
  بإعادة إدراج اسم الفرد املعين يف القائمة؛

تقوم، يف أقـرب وقـت ممكـن بعـد أن تتخـذ اللجنـة         سـ   أن األمانة العامـة    ؤكدي  - ٢٧  
ــستان و       ــة أفغان ــرار إىل حكوم ــك الق ــة ذل ــة، بإحال ــن القائم ــع اســم م ــرارا برف ــة  ق ــة الدائم البعث

ألفغانــستان لغــرض اإلخطــار، وينبغــي أن تقــوم األمانــة العامــة أيــضا، يف أقــرب وقــت ممكــن،   
الدائمة للدولة أو الدول اليت ُيعتقد أن الفرد أو الكيان املعين موجـود             البعثات   أوبإخطار البعثة   

الدولـة أو الـدول   تقـوم، يف حـال األفـراد أو الكيانـات مـن غـري األفغـانيني، بإخطـار            فيها، وأن 
 اإلخطـار  ذلـك اليت حيمل الـشخص جنـسيتها، ويـشري إىل قـراره بـأن تتخـذ الـدول الـيت تتلقـى              

 بإخطار أو إبالغ الفـرد      أقرب وقت التدابري الالزمة، وفقا لقوانينها وممارساهتا احمللية، للقيام يف         
  ؛الكيان املعين بقرار رفع امسه من القائمة أو
  

  ااستعراض القائمة وتعهده
 أن الرتاع الدائر يف أفغانستان، واحلاجة املاسة اليت تستـشعرها حكومـة             يدرك  - ٢٨  

أفغانستان واجملتمع الدويل إلجياد حل سياسي سـلمي للـرتاع، يتطلـب إدخـال التعـديالت علـى          
ها، وحيث اللجنـة علـى      رفعالقائمة يف أواهنا وبسرعة، مبا يف ذلك إضافة أمساء أفراد وكيانات و           

لبات إدراج األمساء يف القائمة ورفعها منها يف الوقت املناسـب، ويطلـب إىل اللجنـة            البت يف ط  
أن تــستعرض كــل قيــد مــن قيــودات القائمــة بــصفة منتظمــة، مبــا يف ذلــك، حــسب االقتــضاء،   

طريق إجراء عمليات استعراض لألفراد الذين ُيعدون ممن مشلتهم عمليـة املـصاحلة واألفـراد                عن
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ــودات  ــر القي ــذين تفتق ــاهتم،      ال ــغ عــن وف ــراد املبل ــة، واألف ــد اهلوي  اخلاصــة هبــم إىل عناصــر حتدي
والكيانــات الــيت يــرد بــشأهنا مــا يفيــد أو يؤكــد أهنــا مل تعــد قائمــة، ويــشري علــى اللجنــة بــأن      
تــستعرض وتعــدل مبادئهــا التوجيهيــة لعمليــات االســتعراض هــذه، ويطلــب مــن فريــق الرصــد   

  :يموافاة اللجنة كل اثين عشر شهرا مبا يل
ـــقائم  )أ(   ـــة األفـ ـــراد املدرجـ ـــة أمســاؤهم علـ ــة  الذيـ ـــى القائم ــة  ـ ــرب احلكوم ن تعت

ق ذات الــصلة علــى النحــو املــبني  األفغانيــة أهنــم مــشمولون بعمليــة مــصاحلة، مــشفوعة بالوثــائ  
  ؛)أ (٢٣ الفقرة يف

ن أفـراد وكيانـات ممـن تفتقـر القيـودات           ـقائمة املدرجة أمسـاؤهم يف القائمـة مـ          )ب(  
  خلاصة هبم إىل عناصر حتديد اهلوية الضرورية لكفالة التنفيذ الفعال للتدابري املفروضة عليهم؛ا

قائمة باألفراد املبلغ عن وفاهتم من بـني أولئـك املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة،                   )ج(  
والكيانــات الــيت يــرد بــشأهنا مــا يفيــد أو يؤكــد أهنــا مل تعــد قائمــة، مــشفوعة بالوثــائق املطلوبــة 

  ؛)ج (٢٣ الفقرة يف
ــرر  - ٢٩   ــالفقرة     يق ــرارات املتخــذة عمــال ب ــتثناء الق ــه، باس ــن ١٠ أن ــرار،   م ــذا الق ه

ستة شهور، وحيـث أعـضاء اللجنـة علـى      ينبغي أن تبقى أمام اللجنة أي مسألة معلقة أكثر من            ال
  ؛أن تستكمل مبادئها التوجيهية، حسب االقتضاءب، ويشري على اللجنة الرد خالل ثالثة شهور

 اللجنــة علــى تــأمني وجــود إجــراءات عادلــة وواضــحة تتبعهــا يف القيــام  حيــث  - ٣٠  
بعملها، ويشري على اللجنة باستعراض مبادئها التوجيهية وفقا لذلك، ويف أقـرب وقـت ممكـن،        

ــالفقرات    ــق بـ ــا يتعلـ ــيما يف مـ ، ٢٤، و ١٧، و ١٤، و ١٣، و ١١، و ١٠، و٩، و ٨ وال سـ
  ؛٣٢، و ٢٩، و ٢٨ و

ول األعضاء واملنظمات الدولية املعنية على إيفاد ممـثلني لالجتمـاع            الد يشجع  - ٣١  
  و باللجنة لتبادل املعلومات ومناقشة املسائل ذات الصلة؛

  
  التعاون مع حكومة أفغانستان    

ــستان عــن    يرحــب  - ٣٢   ــة أفغان ــدمها حكوم ــيت تق ــة ال ــوى   باإلحاطــات الدوري حمت
ر يف ردع التهديـدات الـيت تـستهدف الـسالم          القائمة وعما للجزاءات احملـددة األهـداف مـن أثـ          

  واالستقرار واألمن يف أفغانستان، وكذلك دعم عملية املصاحلة اليت تقودها أفغانستان؛
 علــى مواصــلة التعــاون يف مــا بــني اللجنــة وحكومــة أفغانــستان وبعثــة  يــشجع  - ٣٣  

ة األفـراد والكيانـات   األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، بطرق مـن بينـها حتديـد هويـ         
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 مـن هـذا القـرار،    ٢ ممن يشاركون يف متويل أو دعم أعمال أو أنشطة من تلك املبينة يف الفقـرة    
  وتوفري معلومات تفصيلية عن هؤالء األفراد والكيانات، ودعوة ممثلي البعثة ملخاطبة اللجنة؛

إدراج  برغبة حكومة أفغانستان يف مساعدة اللجنـة يف تنـسيق طلبـات        يرحب  - ٣٤  
  مساء يف القائمة ورفعها منها، ويف تقدمي مجيع املعلومات ذات الصلة إىل اللجنة؛األ
  

  فريق الرصد    
، هبدف مساعدة اللجنة يف الوفاء بواليتها، أن يقـوم فريـق الرصـد التـابع       يقرر  - ٣٥  

، )٢٠٠٤ (١٥٢٦ مــن القــرار ٧، املنــشأ عمــال بــالفقرة ١٢٦٧للجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار  
 شهرا، وترد والية الفريق يف املرفق ألف هبـذا القـرار،            ٣٦قدمي الدعم أيضا هلذه اللجنة لفترة       بت

  ويطلب إىل األمني العام بذل مجيع الترتيبات الالزمة لتحقيق ذلك؛
 معلومات عن حـاالت عـدم االمتثـال للتـدابري           جيمع إىل فريق الرصد أن      يوعز  - ٣٦  

ــة علــى علــم هبــذه احلــاالت،   املفروضــة مبوجــب هــذا القــرار وأن يبقــ   وكــذلك تيــسري ي اللجن
ويـشجع أعـضاء اللجنـة      . املساعدة، بنـاء علـى طلـب الـدول األعـضاء، يف جمـال بنـاء القـدرات                 

على التصدي ملـسائل عـدم االمتثـال وعرضـها علـى فريـق الرصـد أو اللجنـة؛ ويـوعز أيـضا إىل                        
  تخذة للتصدي لعدم االمتثال؛فريق الرصد أن يقدم توصيات إىل اللجنة بشأن اإلجراءات امل

  
  التنسيق والدعوة    

 احلاجة إىل احملافظـة علـى االتـصال مـع اجلهـات املعنيـة مـن جلـان تابعـة                      يدرك  - ٣٧  
 ١٢٦٧جمللس األمن ومنظمات دولية وأفرقة خرباء، مبـا يف ذلـك اللجنـة املنـشأة عمـال بـالقرار                 

ــم املتحــدة ا    )١٩٩٩( ــب األم ــاب، ومكت ــة مكافحــة اإلره ــة،   ، وجلن ملعــين باملخــدرات واجلرمي
، )٢٠٠٤ (١٥٤٠واملديريـــة التنفيذيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب، واللجنـــة املنـــشأة عمـــال بـــالقرار  

سيما بالنظر إىل استمرار وجود تنظيم القاعدة وأي خليـة أو مجاعـة مرتبطـة بـه أو منـشقة                     وال
  على الرتاع األفغاين؛لذلك  السليب األثرأو متفرعة عنه يف املنطقة و

 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان على تقدمي املـساعدة            يشجع  - ٣٨  
إىل اجمللس األعلى للسالم، بناء على طلبه، لتشجيع األفراد املدرجني يف القائمـة علـى الـدخول                 

  يف املصاحلة؛
  

  عمليات االستعراض    
عـد مثانيـة عـشر شـهرا     أن يستعرض تنفيذ التـدابري املبينـة يف هـذا القـرار ب         يقرر    - ٣٩  

  وأن جيري التعديالت الالزمة، حسب االقتضاء، لدعم السالم واالستقرار يف أفغانستان؛
  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٤٠  
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  املرفق األول
  

 من هـذا القـرار، يعمـل فريـق الرصـد حتـت إشـراف اللجنـة ويـضطلع                 ٣٥وفقا للفقرة     
  :باملسؤوليات التالية

تقدمي تقريرين خطيني شاملني ومستقلني إىل اللجنـة، أوهلمـا يف موعـد أقـصاه                 )أ(  
، عــن تنفيــذ ٢٠١٤أبريــل / نيــسان٣١، واآلخــر يف موعــد أقــصاه ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٣١

 مـن هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك تقـدمي توصـيات        ١الدول األعضاء للتدابري املشار إليها يف الفقرة     
  ري واختاذ تدابري جديدة حمتملة؛حمددة لتحسني تنفيذ التداب

تقــــدمي املــــساعدة إىل اللجنــــة عنــــد استعراضــــها املنــــتظم لألمســــاء املدرجــــة   )ب (  
القائمة، عن طريق أمور منها السفر واالتصال بالدول األعـضاء، بغيـة إعـداد سـجل اللجنـة               يف

  اخلاص بالوقائع والظروف املتصلة بإدراج أي اسم يف القائمة؛
جنة يف متابعة الطلبات املقدمة إىل الدول األعضاء للحـصول علـى        مساعدة الل   )ج(  

   من هذا القرار؛١معلومات، مبا يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرة 
ــه، حــسب       )د (   ــة الستعراضــه واملوافقــة علي ــامج عمــل شــامل إىل اللجن تقــدمي برن

ة الـيت يتـوخى تنفيـذها اضـطالعا مبـسؤولياته،           االقتضاء، يورد فيه فريق الرصد تفاصيل األنـشط       
  مبا فيها األسفار املقترحة؛

 معلومــات بالنيابــة عــن اللجنــة بــشأن حــاالت عــدم االمتثــال املبلــغ عنــه   مجــع  )هـ(  
الـدول    من هذا القرار، بطرق منها مجع املعلومات املقدمة مـن        ١للتدابري املشار إليها يف الفقرة      
 املشتبه يف عدم امتثاهلا، وتقدمي دراسات إفراديـة، سـواء مببـادرة             األعضاء والتعامل مع األطرف   

  منها أو بناء على طلب اللجنة، إىل اللجنة لتستعرضها؛
تقدمي توصيات إىل اللجنة ميكن أن تستعني هبا الدول األعضاء يف تنفيـذ التـدابري                 )و (  

  ؛قترح إضافتها إىل القائمة من هذا القرار ويف إعداد املعلومات امل١املشار إليها يف الفقرة 
مساعدة اللجنة على النظر يف مقترحات إدراج أمساء يف القائمة، بطـرق منـها                )ز(  

جتميع املعلومـات املتعلقـة باالسـم املقتـرح إدراجـه يف القائمـة وتعميمهـا علـى اللجنـة، وإعـداد                      
  ؛١٥ مشروع املوجز السردي املشار إليه يف الفقرة

 جيِـّد أو جيـدر باملالحظـة مـن ظـروف قـد تـسوِّغ رفـع                  إطالع اللجنة علـى مـا       )ح(  
  اسم من القائمة، كاملعلومات املعلنة عن شخص متوىف؛
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التشاور مع الـدول األعـضاء قبـل الـسفر إىل الـدول األعـضاء الـيت يقـع عليهـا               )ط (  
  االختيار، على أساس برنامج عمله الذي أقرته اللجنة؛

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

موافــاة اللجنــة مبعلومــات إضــافية عــن هويــة املدرجــة أمســاؤهم يف القائمـــة           )ك(  
ذلك من املعلومات اليت تساعد اللجنة يف جهودها الرامية إىل استكمال القائمـة بأحـدث                وغري

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

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

ــا      )م(   ت واهليئــات األخــرى ذات الــصلة،   التــشاور مــع الــدول األعــضاء واملنظم
فيها بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان، وإجـراء حـوار منـتظم مـع ممثليهـا                         مبا
نيويورك ويف العواصم، مع مراعاة التعليقات اليت ترد منـها، وال سـيما مـا يتعلـق منـها بـأي                      يف

  من هذا املرفق؛) أ(قرة مسائل قد ترد يف تقارير فريق الرصد املشار إليها يف الف
ــها   االســتخبارالتــشاور مــع دوائــر    )ن (   ات واألمــن يف الــدول األعــضاء، بــسبل من

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

  ذ العملي لتجميد األصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذلك التدبري؛لالطالع على التنفي
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(  

رجـة أمسـاؤهم يف القائمـة املوحـدة هبـدف إضـافتها إن أمكـن               على صور فوتوغرافية لألفراد املد    
  إىل اإلخطارات اخلاصة اليت تصدر عن املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛

ــة األخــرى وأفرقــة اخلــرباء التابعــة هلــا،       )ص (   مــساعدة هيئــات جملــس األمــن الفرعي
املــشار إليــه يف القــرار الطلــب، علــى تعزيــز تعاوهنــا مــع املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة    عنــد

  ؛)٢٠٠٦ (١٦٩٩
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مساعدة اللجنة يف تيسري تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات الالزمة لتعزيـز         )ق(  
  تنفيذ التدابري، بناء على طلب من الدول األعضاء؛

خطيـة،   أو/إفادة اللجنة، بانتظام أو بناء على طلبها، بتقدمي إحاطـات شـفوية و              )ر (  
  ؛هبا ، مبا يف ذلك زياراته إىل الدول األعضاء واألنشطة اليت يضطلععن عمل فريق الرصد

تقــدمي تقــارير دوريــة، حــسب االقتــضاء، عــن الــصالت بــني تنظــيم القاعــدة       )ش(  
واألفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات ممن يستوفون شروط اإلدراج يف القائمـة مبوجـب          

   الصلة؛ من هذا القرار أو أي من القرارات ذات١الفقرة 
مجع معلومات، مبا يف ذلك مجعها من حكومـة أفغانـستان، عـن الـسفر الـذي                   )ت(  

، وتقــدمي تقريــر عــن ذلــك إىل اللجنــة، ١٠ و ٩يــتم مبوجــب اســتثناء ممنــوح، عمــال بــالفقرتني 
  حسب االقتضاء؛

  .االضطالع بأي مسؤولية أخرى حتددها اللجنة  )ث(  
  


	القرار 2082 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6890 المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2012

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن الإرهاب الدولي والتهديد الذي يشكله بالنسبة لأفغانستان، ولا سيما قراراته 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1363 (2001) و 1373 (2001) و 1390 (2002) و 1452 (2002) و 1455 (2003) و 1526 (2004) و 1566 (2004) و 1617 (2005) و 1624 (2005) و 1699 (2006) و 1730 (2006) و 1735 (2006) و 1822 (2008) و 1904 (2009) و 1988 (2011) و 1989 (2011) وبيانات رئيسه ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ يشير إلى قراراته السابقة التي تمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان حتى 23 آذار/مارس 2013، حسبما نص عليه القرار 2041 (2012)،
	وإذ يشير إلى قراراته بشأن تجنيد واستخدام الأطفال والنزاعات المسلحة،
	وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الأمنية في أفغانستان، ولا سيما استمرار أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة غير القانونية والمجرمون والضالعون في تجارة المخدرات، ومن العلاقات القوية بين أنشطة الإرهاب والمخدرات غير المشروعة، وما يؤدي إليه ذلك من تهديدات محدقة بالسكان المحليين، بمن فيهم الأطفال وقوات الأمن الوطني والأفراد العسكريون والمدنيون الدوليون،
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،
	وإذ يشدد على أهمية وجود عملية سياسية شاملة في أفغانستان لدعم المصالحة بين جميع الأفغان،
	وإذ يسلّم بأن الحالة الأمنية في أفغانستان قد تطورت، وأن بعض أعضاء حركة طالبان قد تصالحوا مع حكومة أفغانستان، وأنهم نبذوا الفكر الإرهابي لتنظيم القاعدة وأتباعه، ويؤيدون التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع المستمر في أفغانستان،
	وإذ يسلّم بأنه على الرغم من تطور الحالة في أفغانستان والتقدم المحرز في عملية المصالحة، فإن الحالة في أفغانستان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وإذ يعيد تأكيد ضرورة التصدي لهذا التهديد بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، مشددا في هذا الصدد على الدور الهام الذي تؤديه الأمم المتحدة في بذل هذه الجهود،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه الراسخ بدعم حكومة أفغانستان في جهودها الرامية إلى المضي قدماً بعملية السلام والمصالحة، وفقاً لبيان كابُل واستنتاجات مؤتمر بون، وفي إطار الدستور الأفغاني وتطبيق الإجراءات التي حددها مجلس الأمن في قراره 1988 (2011) وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة،
	وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه بعض أعضاء حركة طالبان بالتصالح مع حكومة أفغانستان، ونبذ الفكر الإرهابي لتنظيم القاعدة وأتباعه، وتأييد التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع المستمر في أفغانستان، وإذ يحث جميع أولئك الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة الطالبان في تهديد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان على قبول عرض المصالحة المقدم من حكومة أفغانستان،
	وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى ضمان إسهام نظام الجزاءات الحالي بشكل فعال في الجهود الجارية لمكافحة التمرد ودعم أعمال حكومة أفغانستان الرامية إلى المضي قدما بالمصالحة بغية إحلال السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان،
	وإذ يحيط علما بطلب حكومة أفغانستان إلى مجلس الأمن بأن يدعم المصالحة الوطنية بسبل منها الرفع من قوائم الجزاءات التي تضعها الأمم المتحدة لأسماء الأفغان الذين يدخلون في المصالحة، والذين توقفوا بالتالي عن المشاركة في الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان، أو عن دعم تلك الأنشطة،
	وإذ يعرب عــن اعتـزامه إيــلاء العنايـــة الواجبـــة لرفـــع الجـــزاءات عـــن من يدخلون في المصالحة،
	وإذ يرحب بتعيين الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للسلام في نيسان/أبريل 2012 بوصف ذلك خطوة هامة في عملية السلام والمصالحة التي يقودها الأفغان ويملكونها،
	وإذ يشدد على الدور المحوري والمحايد الذي تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع به في مجال تعزيز السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، وإذ يعرب عن تقديره وتأييده القوي للجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام وممثله الخاص لأفغانستان من أجل مساعدة المجلس الأعلى للسلام في ما يبذله من جهود لتحقيق السلام والمصالحة،
	وإذ يكرر تأكيد دعمه لمكافحة الإنتاج غير المشروع للمخدرات الصادرة من أفغانستان والسلائف الكيميائية المتجهة إليها ومكافحة الاتجار غير المشروع بتلك المخدرات والسلائف، وذلك في البلدان المجاورة والبلدان الواقعة على طول طرق تهريب المخدرات وبلدان المقصد والبلدان المنتجة للسلائف،
	وإذ يدين أعمال الاختطاف وأخذ الرهائن بغرض جمع الأموال أو الحصول على تنازلات سياسية، وإذ يعرب عن الحاجة للتصدي لهذا الأمر،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	التدابير

	1 - يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير التالية فيما يخص الأفراد والكيانات الذين جرى إدراجهم قبل تاريخ اتخاذ القرار 1988 (2011) في قائمة الأفراد والكيانات المنتمين إلى حركة طالبان فضلا عن سائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان وفقا لما تقرره اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 30 من القرار 1988 (”اللجنة“):
	(أ) القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تخصهم، أو تخص أفرادا يتصرفون نيابة عنهم أو يأتمرون بإمرتهم، أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكفالة عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو موارد مالية أو اقتصادية أخرى لفائدة هؤلاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أشخاص موجودين في أراضيها؛
	(ب) منع دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضيها أو مرورهم العابر بها، على ألا يُلزِم أي شيء في هذه الفقرة أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها أو مطالبتهم بمغادرتها؛ وعلى ألا تنطبق هذه الفقرة حيث يكون الدخول أو المرور العابر ضروريا للقيام بإجراءات قضائية أو عندما تحدد اللجنة، حالة بحالة فقط، أن الدخول أو المرور العابر له ما يبرره، بما يشمل الحالات التي يتصل فيها ذلك مباشرة بدعم الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان لتعزيز المصالحة؛
	(ج) منع التوريد أو البيع أو النقل، المباشر أو غير المباشر، إلى هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، للأسلحة والعتاد ذي الصلة بجميع أنواعه، بما فيه الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، وكذلك منع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية؛
	2 - يقرر أن تشمل الأعمال أو الأنشطة التي تبين أن فردا أو جماعة أو مؤسسة أو كيانا يشكل تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان ويستوفي بالتالي شروط الإدراج في القائمة بموجب الفقرة 1 أعلاه، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
	(أ) المشاركة في تمويل الأعمال أو الأنشطة أو التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، باقتران مع الأعمال التالية أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها؛
	(ب) أو توريــد الأسلحــة وما يتصل بهــا مـــن معـــدات إليهم أو بيعها لهم أو نقلها إليهم؛
	(ج) أو التجنيد لحسابهم؛
	(د) أو تقديم أي شكل آخر من الدعم لأعمال أو أنشطة المدرجين في القائمة وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان؛
	3 - يؤكد أن الإدراج في القائمة يحق على أي مؤسسة أو كيان يملكه أو يتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يدعمه بأي شكل آخر أي فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان مدرج في القائمة؛
	4 - يلاحظ أن وسائل التمويل أو الدعم المذكورة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام العائدات المتأتية أساسا من زراعة المخدرات وسلائفها الصادرة من أفغانستان أو العابرة لها، وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع؛
	5 - يؤكد أن مقتضيات الفقرة 1 (أ) أعلاه تنطبق على الموارد المالية والاقتصادية بجميع أشكالها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموارد المستخدمة في توفير خدمات النشر على الإنترنت أو ما يتصل بها من خدمات تستغل في دعم المدرجين في هذه القائمة، وكذلك سائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان؛
	6 - يؤكد كذلك أن المقتضيات الواردة في الفقرة 1 (أ) أعلاه تنطبق أيضا على دفع فديات للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة؛
	7 - يقرر أنه يجوز للدول الأعضاء السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه أي مدفوعات لصالح المدرجة أسماؤهم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل تلك المدفوعات خاضعة لأحكام الفقرة 1 أعلاه ومجمدة؛
	الاستثناءات

	8 - يذكّر بقراره القاضي بأنه يجوز لجميع الدول الأعضاء الاستفادة من الأحكام المتعلقة بالاستثناءات المتاحة من التدابير الواردة في الفقرة 1 (أ) أعلاه، والمنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1452 (2002)، بصيغته المعدلة بالقرار 1735 (2006)، ويشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من تلك الأحكام؛
	9 - يشدد على أهمية وجود عملية سياسية شاملة في أفغانستان لدعم السلام والمصالحة بين جميع الأفغان، ويدعو حكومة أفغانستان إلى أن تقدم لنظر اللجنة، في تنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلام، أسماء الأفراد المدرجين في القائمة الذين تؤكد أن سفرهم إلى موقع محدد أو مواقع محددة ضروري للمشاركة في اجتماعات تعقد دعما للسلام والمصالحة، ويطلب أن تتضمن تلك الرسائل، بقدر الإمكان، المعلومات التالية:
	(أ) رقم جواز السفر أو رقم وثيقة السفر للشخص المدرج في القائمة؛
	(ب) الموقع المحدد الذي يتوقع أن يسافر إليه الشخص المدرج في القائمة أو المواقع المحددة التي يتوقع أن يسافر إليها، ونقاط العبور المتوقعة لذلك الشخص، إن وجدت؛
	(ج) الفترة الزمنية، التي لا يجب أن تتعدى تسعة شهور، التي يتوقع للأفراد المدرجين في القائمة السفر خلالها؛
	10 - يقرر عدم انطباق حظر السفر المفروض بموجب الفقرة 1 (ب) على الأفراد المحددين عملا بالفقرة 9 مكررا أعلاه، عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن ذلك الدخول أو العبور مبرر، ويقرر كذلك أن أي استثناء من ذلك القبيل توافق عليه اللجنة يمنح فقط للفترة المطلوبة لأي سفر لذلك الموقع المحدد أو المواقع المحددة، ويوجه اللجنة بأن تبت في جميع طلبات الاستثناء هذه، وكذلك في طلبات تعديل أو تجديد استثناءات ممنوحة سابقا، أو في طلب مقدم من دولة عضو لإلغاء استثناءات ممنوحة سابقا، خلال عشرة أيام من استلام تلك الطلبات؛ ويؤكد أن الأفراد المدرجين في القائمة يظلون، بغض النظر عن أي استثناء من حظر السفر، خاضعين للتدابير الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا القرار؛
	11 - يطلب إلى حكومة أفغانستان أن تقدم إلى اللجنة، عن طريق فريق الرصد، تقريرا عن سفر كل فرد بموجب استثناء ممنوح، فور انتهاء الاستثناء، لتنظر فيه وتستعرضه، وتشجع الدول الأعضاء المعنية على تقديم معلومات إلى اللجنة، حسب الاقتضاء، عن أي حالات عدم امتثال؛
	إدراج الأسماء في القائمة

	12 - يشجع جميع الدول الأعضاء، لا سيما حكومة أفغانستان، على أن توافي اللجنة بأسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشاركون، بأي وسيلة كانت، في تمويل أو دعم الأعمال أو الأنشطة المبينة في الفقرة 2 أعلاه، لإدراجها في القائمة؛
	13 - يشير إلى قراره بأن تقوم الدول الأعضاء، لدى اقتراح أسماء على اللجنة لإدراجها في القائمة، بموافاة اللجنة بأكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة بالاسم المقترح إدراجه، لا سيما ما يكفي من المعلومات لتحديد هوية الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات بصورة دقيقة وجازمة، وقدر الإمكان، بالمعلومات التي تقتضيها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لإصدار إخطار خاص بهذا الشأن؛ ويشير على فريق الرصد بأن يقدم تقريرا إلى اللجنة عن الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لتحسين المعلومات المحددة للهوية، فضلا عن الخطوات التي تكفل وجود الإخطارات الخاصة المشتركة بين الإنتربول والأمم المتحدة فيما يخص جميع من أُدرجت أسماؤهم في القائمة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات؛
	14 - يشير إلى قراره بأن تقوم الدول الأعضاء، عند اقتراحها أسماء على اللجنة لإدراجها في القائمة، بموافاتها أيضا ببيان مفصل يوضح الأسباب الداعية إلى ذلك، وأنه يجوز نشر بيان الأسباب، بناء على طلب يقدم بهذا الصدد، باستثناء العناصر التي تحددها الدول الأعضاء باعتبارها عناصر سرية، وأنه يجوز استخدام بيان الأسباب لإعداد الموجز السردي لأسباب الإدراج في القائمة المبيَّن في الفقرة 15 أدناه؛
	15 - يشير على اللجنة بأن تتيح على موقعها الشبكي، وقت إدراج اسم في القائمة وبمساعدة فريق الرصد وبالتنسيق مع الدول المعنية التي تقترح إدراج أسماء في القائمة، موجزاً سرديا يبين أسباب الإدراج؛
	16 - يهيب بجميع أعضاء اللجنة وفريق الرصد أن يطلعوا اللجنة على أي معلومات قد تتوافر لديهم بشأن طلب يرد من إحدى الدول الأعضاء لإدراج اسم في القائمة، لكي تستعين بها للجنة عند اتخاذ قرارها بشأن الإدراج في القائمة وتستمد منها العناصر التي يمكن إضافتها إلى الموجز السردي لأسباب الإدراج المبيَّن في الفقرة 15؛
	17 - يطلب إلى الأمانـة العامة أن تنشر على الموقع الشبكي للجنة، فور إضافة اسم إلى القائمة، جميع المعلومات القابلة للنشر عن صاحب الاسم، بما في ذلك الموجز السردي لأسباب إدراجه في القائمة، ويشدد على أهمية إتاحة الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة بأسرع ما يمكن؛
	18 - يحث بقوة الدول الأعضاء، عند نظرها في اقتراح إدراج اسم جديد في القائمة، على التشاور مع حكومة أفغانستان بشأن إدراج الاسم في القائمة قبل تقديمه إلى اللجنة، لضمان التنسيق مع حكومة أفغانستان فيما تبذله من جهود لإحلال السلام والمصالحة؛ ويشجع جميع الدول الأعضاء التي تنظر في اقتراح إدراج اسم جديد في القائمة أن تلتمس المشورة من البعثة، عند الاقتضاء؛
	19 - يقرر أن تقوم اللجنة، بعد نشر اسم أدرج في القائمة وفي غضون ثلاثة أيام من تاريخ إضافته إلى القائمة، بإخطار حكومة أفغانستان والبعثة الدائمة لأفغانستان والبعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وأن تقوم، في حال الأفراد أو الكيانات من غير الأفغانيين، بإخطار الدولة أو الدول التي يحمل الشخص جنسيتها؛
	رفع الأسماء من القائمة

	20 - يشير على اللجنة بأن تعجل شطب أسماء الأفراد والكيانات ممن لم تعد تسري عليهم المعايير المبينة في الفقرة 2 أعلاه من القائمة، على أساس كل حالة على حدة، ويطلب إلى اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب لطلبات رفع أسماء الأفراد الذين قد دخلوا في المصالحة، وفقا لبيان مؤتمر كابل المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010 بشأن الحوارمع كل من ينبذ العنف ولا تربطه أي صلة بالمنظمات الإرهابية الدولية، بما فيها تنظيم القاعدة، ويحترم الدستور، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، ولديه الإرادة للمشاركة في بناء أفغانستان تنعم بالسلام، وعلى النحو المفصل في المبادئ والنتائج الختامية لمؤتمر بون الذي عُقد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 بدعم من حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي؛
	21 - يحث بقوة الدول الأعضاء على التشاور مع حكومة أفغانستان بشأن طلبات رفع الأسماء من القائمة قبل تقديمها إلى اللجنة، وضمان التنسيق مع حكومة أفغانستان فيما تبذله من جهود لإحلال السلام والمصالحة؛
	22 - يشير إلى قراره بأنه يجوز للأفراد والكيانات الذين يلتمسون رفع أسمائهم من القائمة دون رعاية إحدى الدول الأعضاء أن يقدموا طلبات الرفع من القائمة إلى آلية مركز التنسيق المنشأة عملا بالقرار 1730 (2006)؛
	23 - يشجع البعثة على دعم وتيسير التعاون بين حكومة أفغانستان واللجنة لإتاحة معلومات كافية للجنة تسمح لها بالنظر في طلبات الرفع من القائمة، ويشير على اللجنة بالنظر في طلبات الرفع من القائمة وفقا للمبادئ التالية، حيثما كان ذلك مناسبا:
	(أ) ينبغي أن تشمل طلبات الرفع من القائمة المتعلقة بالأفراد الذين تم التصالح معهم، قدر الإمكان، رسالة صادرة عن المجلس الأعلى للسلام عن طريق حكومة أفغانستان تؤكد وقوع التصالح معهم وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمصالحة، أو وثائق، في حال الأفراد الذين يتم التصالح معهم في إطار برنامج تعزيز السلام، تثبت التصالح معهم في إطار البرنامج السابق؛ فضلا عن معلومات راهنة عن عنوان الفرد وسبل الاتصال به؛
	(ب) ينبغي أن تشمل طلبات الرفع من القائمة المتعلقة بالأفراد الذين تولوا سابقا مناصب في تنظيم حركة طالبان قبل عام 2002 ولم تعد تسري عليهم معايير الإدراج في القائمة على النحو المبين في الفقرة 2 من هذا القرار، قدر الإمكان، رسالة من حكومة أفغانستان تؤكد أن الفرد لا يؤيد فعلاً الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستــان ولا يشــارك فيها، وتوفـــر أيضا معلومات راهنة عن عنوان الفرد وسبل الاتصال به؛
	(ج) ينبغي أن تشمل طلبات الرفع من القائمة للأفراد المبلغ عن وفاتهم شهادة وفـاة رسميــة صادرة عــن الدولـة التي يحمل الفـرد جنسيتهـا أو دولــة إقامتــه أو أي دولة أخرى معنية؛
	24 - يحث اللجنة على أن توجه الدعوة، عند الاقتضاء، إلى ممثل حكومة أفغانستان للمثول أمام اللجنة لمناقشة الأسس الموضوعية لإدراج أو رفع أسماء بعض الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، بما يشمل الحالات التي تقوم فيها اللجنة بوقف أو رفض طلب وارد من حكومة أفغانستان؛
	25 - يطلب إلى كل الدول الأعضاء، وإلى حكومة أفغانستان بوجه خاص، أن تبلغ اللجنة بأي معلومات ترد إليها تشير إلى أن هناك ما يدعو إلى النظر في تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا القرار على فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان ممن رُفعت أسماؤهم من القائمة، ويطلب كذلك إلى حكومة أفغانستان أن توافي اللجنة بتقرير سنوي عن وضع الأفراد الذين أفيد بأنه تم التصالح معهم ورفعت اللجنة أسماءهم من القائمة في السنة السابقة؛
	26 - يشير على اللجنة بأن تعجل بالنظر في أي معلومات تدل على أن فردا من الأفراد الذين رُفعت أسماؤهم من القائمة قد عاد إلى ممارسة الأنشطة المبينة في الفقرة 2، بما في ذلك الانخراط في أعمال تتنافى مع شروط المصالحة المبينة في الفقرة 20 من هذا القرار، ويطلب إلى حكومة أفغانستان أو أي دولة عضو أخرى، حسب الاقتضاء، أن تقدم طلبا بإعادة إدراج اسم الفرد المعني في القائمة؛
	27 - يؤكد أن الأمانة العامة ستقوم، في أقرب وقت ممكن بعد أن تتخذ اللجنة قرارا برفع اسم من القائمة، بإحالة ذلك القرار إلى حكومة أفغانستان والبعثة الدائمة لأفغانستان لغرض الإخطار، وينبغي أن تقوم الأمانة العامة أيضا، في أقرب وقت ممكن، بإخطار البعثة أو البعثات الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان المعني موجود فيها، وأن تقوم، في حال الأفراد أو الكيانات من غير الأفغانيين، بإخطار الدولة أو الدول التي يحمل الشخص جنسيتها، ويشير إلى قراره بأن تتخذ الدول التي تتلقى ذلك الإخطار التدابير اللازمة، وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، للقيام في أقرب وقت بإخطار أو إبلاغ الفرد أو الكيان المعني بقرار رفع اسمه من القائمة؛
	استعراض القائمة وتعهدها

	28 - يدرك أن النزاع الدائر في أفغانستان، والحاجة الماسة التي تستشعرها حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي سلمي للنزاع، يتطلب إدخال التعديلات على القائمة في أوانها وبسرعة، بما في ذلك إضافة أسماء أفراد وكيانات ورفعها، ويحث اللجنة على البت في طلبات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها في الوقت المناسب، ويطلب إلى اللجنة أن تستعرض كل قيد من قيودات القائمة بصفة منتظمة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، عن طريق إجراء عمليات استعراض للأفراد الذين يُعدون ممن شملتهم عملية المصالحة والأفراد الذين تفتقر القيودات الخاصة بهم إلى عناصر تحديد الهوية، والأفراد المبلغ عن وفاتهم، والكيانات التي يرد بشأنها ما يفيد أو يؤكد أنها لم تعد قائمة، ويشير على اللجنة بأن تستعرض وتعدل مبادئها التوجيهية لعمليات الاستعراض هذه، ويطلب من فريق الرصد موافاة اللجنة كل اثني عشر شهرا بما يلي:
	(أ) قائمــة الأفــراد المدرجــة أسماؤهم علــى القائمة  الذيــن تعتبر الحكومة الأفغانية أنهم مشمولون بعملية مصالحة، مشفوعة بالوثائق ذات الصلة على النحو المبين في الفقرة 23 (أ)؛
	(ب) قائمة المدرجة أسماؤهم في القائمة مـن أفراد وكيانات ممن تفتقر القيودات الخاصة بهم إلى عناصر تحديد الهوية الضرورية لكفالة التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة عليهم؛
	(ج) قائمة بالأفراد المبلغ عن وفاتهم من بين أولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة، والكيانات التي يرد بشأنها ما يفيد أو يؤكد أنها لم تعد قائمة، مشفوعة بالوثائق المطلوبة في الفقرة 23 (ج)؛
	29 - يقرر أنه، باستثناء القرارات المتخذة عملا بالفقرة 10 من هذا القرار، لا ينبغي أن تبقى أمام اللجنة أي مسألة معلقة أكثر من ستة شهور، ويحث أعضاء اللجنة على الرد خلال ثلاثة شهور، ويشير على اللجنة بأن تستكمل مبادئها التوجيهية، حسب الاقتضاء؛
	30 - يحث اللجنة على تأمين وجود إجراءات عادلة وواضحة تتبعها في القيام بعملها، ويشير على اللجنة باستعراض مبادئها التوجيهية وفقا لذلك، وفي أقرب وقت ممكن، ولا سيما في ما يتعلق بالفقرات 8، و 9، و10، و 11، و 13، و 14، و 17، و 24، و 28، و 29، و 32؛
	31 - يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على إيفاد ممثلين للاجتماع باللجنة لتبادل المعلومات ومناقشة المسائل ذات الصلة؛ و
	التعاون مع حكومة أفغانستان

	32 - يرحب بالإحاطات الدورية التي تقدمها حكومة أفغانستان عن محتوى القائمة وعما للجزاءات المحددة الأهداف من أثر في ردع التهديدات التي تستهدف السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، وكذلك دعم عملية المصالحة التي تقودها أفغانستان؛
	33 - يشجع على مواصلة التعاون في ما بين اللجنة وحكومة أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، بطرق من بينها تحديد هوية الأفراد والكيانات ممن يشاركون في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة من تلك المبينة في الفقرة 2 من هذا القرار، وتوفير معلومات تفصيلية عن هؤلاء الأفراد والكيانات، ودعوة ممثلي البعثة لمخاطبة اللجنة؛
	34 - يرحب برغبة حكومة أفغانستان في مساعدة اللجنة في تنسيق طلبات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها، وفي تقديم جميع المعلومات ذات الصلة إلى اللجنة؛
	فريق الرصد

	35 - يقرر، بهدف مساعدة اللجنة في الوفاء بولايتها، أن يقوم فريق الرصد التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1267، المنشأ عملا بالفقرة 7 من القرار 1526 (2004)، بتقديم الدعم أيضا لهذه اللجنة لفترة 36 شهرا، وترد ولاية الفريق في المرفق ألف بهذا القرار، ويطلب إلى الأمين العام بذل جميع الترتيبات اللازمة لتحقيق ذلك؛
	36 - يوعز إلى فريق الرصد أن يجمع معلومات عن حالات عدم الامتثال للتدابير المفروضة بموجب هذا القرار وأن يبقي اللجنة على علم بهذه الحالات، وكذلك تيسير المساعدة، بناء على طلب الدول الأعضاء، في مجال بناء القدرات. ويشجع أعضاء اللجنة على التصدي لمسائل عدم الامتثال وعرضها على فريق الرصد أو اللجنة؛ ويوعز أيضا إلى فريق الرصد أن يقدم توصيات إلى اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة للتصدي لعدم الامتثال؛
	التنسيق والدعوة

	37 - يدرك الحاجة إلى المحافظة على الاتصال مع الجهات المعنية من لجان تابعة لمجلس الأمن ومنظمات دولية وأفرقة خبراء، بما في ذلك اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999)، ولجنة مكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، ولا سيما بالنظر إلى استمرار وجود تنظيم القاعدة وأي خلية أو جماعة مرتبطة به أو منشقة أو متفرعة عنه في المنطقة والأثر السلبي لذلك على النزاع الأفغاني؛
	38 - يشجع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان على تقديم المساعدة إلى المجلس الأعلى للسلام، بناء على طلبه، لتشجيع الأفراد المدرجين في القائمة على الدخول في المصالحة؛
	عمليات الاستعراض

	39 - يقرر أن يستعرض تنفيذ التدابير المبينة في هذا القرار بعد ثمانية عشر شهرا وأن يجري التعديلات اللازمة، حسب الاقتضاء، لدعم السلام والاستقرار في أفغانستان؛
	40 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
	المرفق الأول
	وفقا للفقرة 35 من هذا القرار، يعمل فريق الرصد تحت إشراف اللجنة ويضطلع بالمسؤوليات التالية:
	(أ) تقديم تقريرين خطيين شاملين ومستقلين إلى اللجنة، أولهما في موعد أقصاه 31 أيلول/سبتمبر 2013، والآخر في موعد أقصاه 31 نيسان/أبريل 2014، عن تنفيذ الدول الأعضاء للتدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار، بما في ذلك تقديم توصيات محددة لتحسين تنفيذ التدابير واتخاذ تدابير جديدة محتملة؛
	(ب) تقديم المساعدة إلى اللجنة عند استعراضها المنتظم للأسماء المدرجة في القائمة، عن طريق أمور منها السفر والاتصال بالدول الأعضاء، بغية إعداد سجل اللجنة الخاص بالوقائع والظروف المتصلة بإدراج أي اسم في القائمة؛
	(ج) مساعدة اللجنة في متابعة الطلبات المقدمة إلى الدول الأعضاء للحصول على معلومات، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار؛
	(د) تقديم برنامج عمل شامل إلى اللجنة لاستعراضه والموافقة عليه، حسب الاقتضاء، يورد فيه فريق الرصد تفاصيل الأنشطة التي يتوخى تنفيذها اضطلاعا بمسؤولياته، بما فيها الأسفار المقترحة؛
	(هـ) جمع معلومات بالنيابة عن اللجنة بشأن حالات عدم الامتثال المبلغ عنه للتدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار، بطرق منها جمع المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء والتعامل مع الأطرف المشتبه في عدم امتثالها، وتقديم دراسات إفرادية، سواء بمبادرة منها أو بناء على طلب اللجنة، إلى اللجنة لتستعرضها؛
	(و) تقديم توصيات إلى اللجنة يمكن أن تستعين بها الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار وفي إعداد المعلومات المقترح إضافتها إلى القائمة؛
	(ز) مساعدة اللجنة على النظر في مقترحات إدراج أسماء في القائمة، بطرق منها تجميع المعلومات المتعلقة بالاسم المقترح إدراجه في القائمة وتعميمها على اللجنة، وإعداد مشروع الموجز السردي المشار إليه في الفقرة 15؛
	(ح) إطلاع اللجنة على ما يجِدّ أو يجدر بالملاحظة من ظروف قد تسوِّغ رفع اسم من القائمة، كالمعلومات المعلنة عن شخص متوفى؛
	(ط) التشاور مع الدول الأعضاء قبل السفر إلى الدول الأعضاء التي يقع عليها الاختيار، على أساس برنامج عمله الذي أقرته اللجنة؛
	(ي) تشجيع الدول الأعضاء على تقديم أسماء ومعلومات إضافية عن هوية أصحاب هذه الأسماء بغية إدراجها في القائمة، وفقا لتعليمات اللجنة؛
	(ك) موافاة اللجنة بمعلومات إضافية عن هوية المدرجة أسماؤهم في القائمة وغير ذلك من المعلومات التي تساعد اللجنة في جهودها الرامية إلى استكمال القائمة بأحدث المعلومات وكفالة دقتها قدر الإمكان؛
	(ل) تجميع المعلومات عن تنفيذ التدابير وتقييم هذا التنفيذ ورصده وتقديم تقارير وتوصيات بشأنه؛ وإجراء دراسات إفرادية، حسب الاقتضاء، وبحوث متعمقة في أي مسائل أخرى ذات صلة، حسب توجيهات اللجنة؛
	(م) التشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الأخرى ذات الصلة، بما فيها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وإجراء حوار منتظم مع ممثليها في نيويورك وفي العواصم، مع مراعاة التعليقات التي ترد منها، ولا سيما ما يتعلق منها بأي مسائل قد ترد في تقارير فريق الرصد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا المرفق؛
	(ن) التشاور مع دوائر الاستخبارات والأمن في الدول الأعضاء، بسبل منها المنتديات الإقليمية، بغرض تيسير تبادل المعلومات وتعزيز إنفاذ التدابير؛
	(س) التشاور مع ممثلي القطاع الخاص المعنيين، بما في ذلك المؤسسات المالية، للاطلاع على التنفيذ العملي لتجميد الأصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذلك التدبير؛
	(ع) العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بغرض تعزيز الوعي بالتدابير والتقيد بها؛
	(ف) العمل مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومع الدول الأعضاء للحصول على صور فوتوغرافية للأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة الموحدة بهدف إضافتها إن أمكن إلى الإخطارات الخاصة التي تصدر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
	(ص) مساعدة هيئات مجلس الأمن الفرعية الأخرى وأفرقة الخبراء التابعة لها، عند الطلب، على تعزيز تعاونها مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المشار إليه في القرار 1699 (2006)؛
	(ق) مساعدة اللجنة في تيسير تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات اللازمة لتعزيز تنفيذ التدابير، بناء على طلب من الدول الأعضاء؛
	(ر) إفادة اللجنة، بانتظام أو بناء على طلبها، بتقديم إحاطات شفوية و/أو خطية، عن عمل فريق الرصد، بما في ذلك زياراته إلى الدول الأعضاء والأنشطة التي يضطلع بها؛
	(ش) تقديم تقارير دورية، حسب الاقتضاء، عن الصلات بين تنظيم القاعدة والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ممن يستوفون شروط الإدراج في القائمة بموجب الفقرة 1 من هذا القرار أو أي من القرارات ذات الصلة؛
	(ت) جمع معلومات، بما في ذلك جمعها من حكومة أفغانستان، عن السفر الذي يتم بموجب استثناء ممنوح، عملا بالفقرتين 9 و 10، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة، حسب الاقتضاء؛
	(ث) الاضطلاع بأي مسؤولية أخرى تحددها اللجنة.

