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  )٢٠٠٩ (١٩٠٤القرار     
ــسته         ــن يف جلــ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــود٦٢٤٧الــ ــانون ١٧ة يف  املعقــ  كــ

  ٢٠٠٩ديسمرب /األول
  

  إن جملس األمن،  
، )٢٠٠١ (١٣٦٣، و )٢٠٠٠(   ١٣٣٣  ، و)١٩٩٩ (١٢٦٧ إىل قراراته إذ يشري  

 ،)٢٠٠٣ (١٤٥٥   و ،)٢٠٠٢ (١٤٥٢ و ،)٢٠٠٢ (١٣٩٠ و ،)٢٠٠١ (١٣٧٣ و
، )٢٠٠٥ (١٦٢٤  و، )٢٠٠٥(   ١٦١٧، و )٢٠٠٤ (١٥٦٦، و )٢٠٠٤ (١٥٢٦  و
وإىل   ، )٢٠٠٨ (١٨٢٢و  ،)٢٠٠٦ (١٧٣٥   و،)٢٠٠٦ (١٧٣٠   و،)٢٠٠٦ (١٦٩٩  و

  الصلة،  ذات اجمللس رئيس بيانات
األخطـار  أشـد   أحـد   ميثـل   ومظـاهره   أشـكاله    أن اإلرهاب جبميع     وإذ يؤكد من جديد     

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

 هبـــم مـــن مجاعـــات املـــرتبطنيســـائر  والطالبـــانبـــن الدن وحركـــة  لتنظـــيم القاعـــدة وأســـامة 
بيــة إجراميــة متواصــلة ومتعــددة  يرتكبونــه مــن أعمــال إرها ملــا   وأفــراد، وكيانــاتومؤســسات

ــاء وغريهــم مــن     ــدنيني األبري ــل امل ــدمري املمتلكــات و  هتــدف إىل قت ــضحايا وت  دعــائم زعزعــةال
  ،االستقرار
أخطـار  مـا يـنجم عـن األعمـال اإلرهابيـة مـن              ضـرورة مكافحـة      وإذ يؤكد من جديد     

ملتحــدة والقــانون  وفقــا مليثــاق األمــم ا،ميــع الوســائلجبم واألمــن الــدوليني، وذلــك الــسالهتــدد 
لـدويل  قـانون ا  ال و القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان        اممبـا يف ذلـك مـا ينطبـق مـن أحكـ            الدويل،  
األمـم  تؤديـه  هذا الصدد على الـدور اهلـام الـذي     يف ، مشددا  الدويل  والقانون اإلنساين  لالجئني

  ،وتنسيقهااجلهود هذه املتحدة يف قيادة 
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حوادث اختطـاف األشـخاص وأخـذهم رهـائن           عدد ياد إزاء ازد  وإذ يعرب عن قلقه     
على أيدي مجاعات ومؤسسات وكيانات وأفراد مـرتبطني بتنظـيم القاعـدة أو أسـامة بـن الدن              

  تنازالت سياسية،انتزاع أو  موالمقايضتهم باأل بغية الطالبان حركة أو
ة الـصادر   باملخـدرات  نيغري املشروع  دعمه ملكافحة اإلنتاج واالجتار      تأكيد وإذ يكرر   

البلـدان اجملـاورة والبلـدان الواقعـة        يفوذلـك   املتجهة إليهـا،     الكيميائية   السالئف أفغانستان و  من
   والبلدان املنتجة للسالئف،ة إليهاهجَّ املخدرات والبلدان املَوهتريبعلى طول طرق 

يتــسم باملثــابرة نــه ال ميكــن التغلــب علــى اإلرهــاب إال باتبــاع هنــج  أ علــى يــشددوإذ   
نطوي على مشاركة مجيع الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة وتعاوهنـا بفعاليـة                ويوالشمول  

  ،ملنع التهديدات اإلرهابية وإضعافها وعزهلا وشل قدرهتا
يف أداة هامــــة  ميثــــاق األمــــم املتحــــدة  مبوجــــب أن اجلــــزاءات تــــشكل وإذ يؤكــــد  
علـى ضـرورة التنفيـذ      م واألمـن الـدوليني واسـتعادهتما، وإذ يـشدد يف هـذا الـصدد                السال صيانة

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

ــرارين  ــدة ”) (٢٠٠٠ (١٣٣٣و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القـ ــة املوحـ ــتكماهل)“القائمـ ــوفري واسـ ا بتـ
 عنـد   ،شطب أمسـاء منـها    لـ  حاليـا، وتقـدمي طلبـات        هـا فياألمساء املدرجة   معلومات إضافية ختص    

 مـن هـذا القـرار       ١من ينبغي أن خيضعوا للتدابري املشار إليها يف الفقـرة           يد هوية   االقتضاء، وحتد 
  من مجاعات ومؤسسات وكيانات وأفراد آخرين إلدراج أمسائهم يف القائمة، 

ــ   ــةالتحــديات ب علمــايط وإذ حي ــن التحــديات  و القانوني ــا م ــه الــدول    غريه ــيت تواج ال
 بالتحـسينات   وإذ يرحـب   مـن هـذا القـرار،        ١الفقـرة   مبوجـب   ما تنفذه من تـدابري       األعضاء يف 

 عـن عزمـه     وإذ يعـرب   القائمـة املوحـدة،      نوعيـة واالرتقـاء ب  اللجنـة   جـراءات   إاليت أُدخلت علـى     
  ،الوضوح يف اإلجراءاتف وكفالة اإلنصا مساعيه من أجلمواصلة 
ذات طابع   من هذا القرار     ١لتدابري املشار إليها يف الفقرة      أن ا  على   تأكيدالوإذ يكرر     

  معايري جنائية حمددة مبوجب القانون الوطين،على وقائي وال تعتمد 
اعتمـاد اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة                 ب وإذ يرحب   
، وبإنشاء فرقة العمل املعنيـة      ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٨ يف ،)A/RES/60/288( اإلرهاب   ملكافحة

بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب لكفالة التنسيق واالتساق بصفة عامة يف اجلهود الـيت تبـذهلا                
  منظومة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،
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مكتـب   للـشرطة اجلنائيـة و      بالتعاون املـستمر بـني اللجنـة واملنظمـة الدوليـة           وإذ يرحب   
املـساعدة التقنيـة وبنـاء      تقـدمي    يف جمـاالت  ة، وال سـيما     األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـ       

مـع فرقـة العمـل املعنيـة         التعـاون مواصـلة   على  األمم املتحدة، ويشجع    مجيع هيئات   القدرات، و 
عامة يف اجلهود الـيت تبـذهلا       بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب لكفالة التنسيق واالتساق بصفة          

  منظومة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،
مــا ميثلــه تنظــيم القاعــدة وأســامة بــن الدن وحركــة  اســتمرار  وإذ يالحــظ مــع القلــق  

م  الـسال علـى خطـر   الطالبان وسائر املرتبطني هبم من مجاعات ومؤسسات وكيانات وأفراد من           
وإذ يؤكـد   ،  )١٩٩٩ (١٢٦٧ القـرار    ختـاذ لـى ا  ، بعد انقضاء عـشر سـنوات ع       واألمن الدوليني 

   تصميمه على التصدي جلميع جوانب ذلك اخلطر،من جديد
   ، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةوإذ يتصرف  
  التدابري  
) ب (٤ أن تتخذ مجيع الـدول التـدابري املفروضـة سـابقا مبوجـب الفقـرة                 يقرر  - ١  

ــرار  ــن القــــــ ــرة)١٩٩٩ (١٢٦٧  مــــــ ــرار  ) ج (٨ ، والفقــــــ ــن القــــــ   ،)٢٠٠٠ (١٣٣٣مــــــ
الدن  فيمـا يتعلـق بتنظـيم القاعـدة وأسـامة بـن             ) ٢٠٠٢ (١٣٩٠   مـن القـرار      ٢ و   ١ والفقرتني
، علـى النحـو      وأفـراد  مجاعات ومؤسـسات وكيانـات    من   هبم   املرتبطنيسائر  و الطالبانوحركة  
ــشار ــالقرار     املـ ــدة عمـــال بـ ــة املعـ ــه يف القائمـ ــرار ) ١٩٩٩ (١٢٦٧إليـ ) ٢٠٠٠ (١٣٣٣والقـ

  ؛)“املوحدة القائمة ”(
ــوارد ا       )أ(   ــة أو امل ــوال واألصــول املالي ــد األم ــاء بتجمي ــام دون إبط ــصادية القي القت

، مبـا يف ذلـك األمـوال املتأتيـة       وأولئـك األفـراد    اجلماعات واملؤسسات والكيانات  األخرى هلذه   
، أو يتحكمـون    همأمر بـ  نمن ممتلكات ختصهم، أو ختص أفرادا يتصرفون نيابة عنـهم أو يـأمترو            

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

  أشخاص موجودين يف أراضيها؛  أيرعاياها أو
ــراد إىل أراضــيه      )ب(   ــؤالء األف ــع دخــول ه ــورهم ا من ــريطة أال ، أراضــيهاأو عب ش

تطلـب  أن من مواطنيها مـن دخـول أراضـيها أو      يكون يف هذه الفقرة ما يلزم دولة بأن متنع أيا           
منــها، وأال تنطبــق هــذه الفقــرة إذا كــان الــدخول أو العبــور ضــروريا للوفــاء         منــه اخلــروج  

ة، أن هلـذا    ة علـى حـد    ما أو يف احلاالت اليت تقرر فيهـا اللجنـة، يف كـل حالـ               إجراءات قضائية ب
  ؛ربرهأسبابا تالدخول أو العبور 
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، مبـا يف ذلـك   ا جبميـع أنواعهـ  معـدات مـا يتـصل هبـا مـن     األسلحة و توريد  منع    )ج(  
 العـسكرية، وقطـع الغيـار       ة، واملعـدات شـبه     العـسكري  عدات واملركبات وامل  ،األسلحة والذخائر 

 وأ األفـراد    أولئـك ، إىل   ةمباشرأو غري   ة  مباشربطرق  ،  هانقلها أو   بيع أو   الالزمة ملا سبق ذكره،   
 من أراضـيها أو مـن جانـب رعاياهـا خـارج أراضـيها              واملؤسسات والكيانات، تلك اجلماعات   

باستخدام السفن أو الطائرات اليت حتمل أعالمها، وكـذلك منـع تقـدمي أي مـشورة فنيـة أو                    أو
  تدريب يتصل باألنشطة العسكرية؛ مساعدة أو

أن فـردا أو مجاعـة      تـدل علـى      األعمـال أو األنـشطة الـيت          أن يؤكد من جديـد     - ٢   
  : تشملالطالبانبتنظيم القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركة “ مرتبط”مؤسسة أو كيانا  أو

املـــشاركة يف متويـــل أعمـــال أو أنـــشطة يقـــوم هبـــا تنظـــيم القاعـــدة أو أســـامة   )أ(  
ة ، أو مجاعـة منـشقة أو متفرعـ        مرتبطـة هبـم    الطالبـان أو أي خليـة أو مجاعـة        الدن أو حركـة      بن

أو أو التخطيط هلذه األعمال أو األنشطة أو تيسري القيام هبا أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبـا،                 ،  عنهم
  ؛ أوم أو دعما هلبامسهم أو بالنيابة عنهم  أومعهماملشاركة يف ذلك 

أسـامة بـن      إىل تنظـيم القاعـدة أو      توريد األسلحة ومـا يتـصل هبـا مـن معـدات             )ب(  
  ؛ أو أو بيعها هلم أو نقلها إليهمالطالباندن أو حركة ال

   أو؛الطالبانالتجنيد حلساب تنظيم القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركة   )ج(  
ألعمال أو األنشطة اليت يقـوم هبـا تنظـيم          تقدمي أي أشكال أخرى من الدعم ل        )د(  

 أو منـشقة أو  ة مرتبطـة هبـم  مجاعـ  أو أي خليـة أو   الطالبانحركة   القاعدة أو أسامة بن الدن أو     
  ؛متفرعة عنهم

سة أو  أي مؤسـ  اإلدراج يف القائمـة حيـق علـى         أن  علـى    تأكيـد اليعيد كـذلك      - ٣  
 أو  اجلماعـات أو املؤسـسات     تلـك    تحكم فيـه، بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر،           تـ  لكه أو كيان مت 
 أو  الطالبـان حركـة   بتنظيم القاعـدة أو أسـامة بـن الدن أو            نياملرتبطأو أولئك األفراد     اتالكيان

  أي مؤسسة أو كيان يدعم هذه اجلهات؛
على املوارد املالية واالقتـصادية     أعاله تنطبق   ) أ (١الفقرة  مقتضيات   أن   يؤكد  - ٤  

، على سبيل املثال ال احلصر، املـوارد املـستخدمة يف تـوفري خـدمات     يف ذلكا مبجبميع أشكاهلا،   
أسـامة   وأدعـم تنظـيم القاعـدة         يف غلت تـست  خـدما مـا يتـصل هبـا مـن         أو  النشر على اإلنترنـت     

  وسائر من يرتبط هبم من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛ الطالبانحركة  وأالدن  بن
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أعاله تنطبـق أيـضا علـى       ) أ (١ أن املقتضيات الواردة يف الفقرة       يؤكد كذلك   - ٥  
هم يف القائمــة  أمســاؤةاملدرجــ أو األفــرادلجماعــات أو املؤســسات أو الكيانــات ل فــدياتدفــع 

  املوحدة؛
 أنـه جيـوز للـدول األعـضاء الـسماح بـأن تـضاف إىل احلـسابات اجملمـدة                    يقرر  - ٦  

أمسـاؤهم مـن أفـراد أو مجاعـات أو      املدرجة أعاله أي مدفوعات لصاحل    ١وفقا ألحكام الفقرة    
أن  و  أعـاله  ١مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه املدفوعات خاضعة ألحكـام الفقـرة              

  ؛جممدة تبقى
حكــام املتعلقــة باالســتثناءات دول األعــضاء علــى االســتفادة مــن األالــشجع يــ  - ٧  

 مـن  ٢  و١ يف الفقـرتني  املنـصوص عليهـا  أعـاله، و ) أ (١املتاحة من التدابري الـواردة يف الفقـرة         
ــرار  ــة  )٢٠٠٢ (١٤٥٢الق ــصيغتها املعدل ــرار مبوجــب، ب ــشري ، )٢٠٠٦ (١٧٣٥ الق ــى وي عل

ــة أن ــستعرضاللجنـ ــراءات  إ تـ ــتثناءجـ ــا  االسـ ــامبادئ يف املنـــصوص عليهـ ــسري  هـ ــة لتيـ  التوجيهيـ
ملواصلة كفالة منح االستثناءات ألسباب إنـسانية علـى حنـو           و،   الدول األعضاء  علىاستخدامها  

  سريع وشفاف؛
  

   املوحدةاإلدراج يف القائمة    
، بـأي   مـن يـشتركون   بأمساء    الدول األعضاء على أن توايف اللجنة      كل يشجع  - ٨  

يلة كانت، يف متويل أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة وأسامة بـن الدن وحركـة الطالبـان أو                  وس
 من مجاعات ومؤسسات وكيانات وأفـراد إلدراج أمسـائهم          ،دعم تلك األعمال أو األنشطة    يف  

  تأكيـده  تعيـد  و )٢٠٠٥ (١٦١٧ مـن القـرار      ٢ الفقـرة    مـا تبينـه   حنـو   ، علـى     املوحدة يف القائمة 
 جهـة تنـسيق وطنيـة معنيـة مبـسألة          كذلك الدول األعضاء على تعيني       ويشجع ، أعاله ٢الفقرة  

   األمساء املدرجة يف القائمة املوحدة؛
 علــى ســبيل املثــال  ، تــشملاملــذكورةالــدعم  وأ وســائل التمويــل نيالحــظ أ  - ٩  

وسـالئف  زراعـة املخـدرات األفغانيـة املـصدر         مـن    أساسااملتأتية  عائدات  ال استخدام   ،احلصر ال
  ؛ هبا على حنو غري مشروعوإنتاجها واالجتار ،ك املخدراتتل

حكومـة أفغانـستان وبعثـة       بـني و التعاون بـني اللجنـة       مواصلة دعوته إىل    يكرر  - ١٠  
ــات        ــراد والكيان ــد األف ــها حتدي ــستان، بطــرق مــن بين ــساعدة إىل أفغان األمــم املتحــدة لتقــدمي امل

علـى النحـو     هـا دعم أو الطالبـان  وحركـة    املشاركة يف متويـل أعمـال أو أنـشطة تنظـيم القاعـدة            
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٠٦من القرار  ٣٠ املبني يف الفقرة
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 مــن ٥ تتقيــد بأحكــام الفقــرة علــى الــدول األعــضاء أن أن يؤكــد مــن جديــد  - ١١  
 عنـدما تقتـرح علـي اللجنـة       ) ٢٠٠٨ (١٨٢٢ من القرار    ١٢والفقرة   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٥القرار  

يقـرر  و،  الداعيـة إىل ذلـك  سـباب األبيانـا مفـصال ب   ن تقـدم    يف القائمـة املوحـدة، وأ     إدراج أمساء   
، باسـتثناء    جيـري التقـدم بـه يف هـذا الـشأن            بناء على طلـب    األسبابه جيوز نشر بيان      أن كذلك

إعـداد املـوجز    توظيف بيـان األسـباب يف   الدول األعضاء سرية، وأنه جيوز      العناصر اليت تعتربها  
   أدناه؛١٤بيَّن يف الفقرة  امل،السردي ألسباب اإلدراج يف القائمة

،  املوحـدة  إدراج اسـم جديـد يف القائمـة       الـدول األعـضاء الـيت تقتـرح         يشجع    - ١٢  
 يف القائمة قبل اعتماد هـذا القـرار، أن تبـّين         أمساءإدراج  وكذلك الدول األعضاء اليت اقترحت      

هـي  ،  تلـك الدولـة  ، بنـاء علـى طلـب    عـن كـون دولـة عـضو     إذا كان جيوز للجنة أن تفـصح      ما
  ؛صاحبة طلب اإلدراج يف القائمة

إدراج أمسـاء يف القائمـة   ، عنـد اقتـراح   إىل أن تـستخدم     الـدول األعـضاء    يدعو  - ١٣  
االســـتمارة املوحـــدة إلدراج األمســـاء يف القائمـــة، فـــور اعتمـــاد تلـــك  املوحـــدة علـــى اللجنـــة،

اللجنـة  زود   أن تـ    الـدول األعـضاء    مـن  يطلـب و ،لـشبكي للجنـة   وقع ا امل ونشرها على    االستمارة
تعريفيــة العلومــات امل، وال ســيما  إدراجــهاملقتــرحاالســم  عــنبــأكرب قــدر ممكــن مــن املعلومــات 

هوية األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانـات بـصورة دقيقـة          التعرف على   تتيح  اليت  كافية  ال
 املوحــدة إلدراج ســتمارةاال، حــسب االقتــضاء، أن تــستكملبــ علــى اللجنــة ويــشري، وجازمــة

  هذا القرار؛ وفقا ألحكام  مساء يف القائمة املوحدةاأل
لدى إدراج اسـم أو أمسـاء      ،   ها الشبكي موقع تتيح على  بأن    على اللجنة  يشري  ‐ ١٤  

مبــساعدة فريــق الرصــد    يف القائمــة املوحــدة، مــوجزا ســرديا يــبني أســباب اإلدراج، وذلــك      
ــدول   ــسيق مــع ال ــشري كــذ دراج يف القائمــة،  طلــب اإلصــاحبةوبالتن ــأن  لكوي ــة ب ــى اللجن  عل

بـذل  ،  صـاحبة طلـب اإلدراج يف القائمـة       وبالتنـسيق مـع الـدول       مبساعدة فريق الرصـد     تواصل،  
الــيت األمســاء  إدراج ســبابألاملــوجزات الــسردية هــا الــشبكي جهودهــا لكــي ُتتــاح علــى موقع 

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٢ كانت قد أُضيفت إىل القائمة املوحدة قبل تاريخ اختاذ القرار
ــة    الـــدول األعـــضاء يـــشجع  - ١٥   ــة علـــى إبـــالغ اللجنـ ــة املعنيـ واملنظمـــات الدوليـ

مـا   عند اسـتعراض فيها  حبيث يتسىن للجنة أن تنظر    ،ذات صلة وإجراءات قضائية   قرارات   أيب
أو لــدى اســتكمال يكــون مــدرجا يف القائمــة مــن أمســاء تتــصل بتلــك القــرارات واإلجــراءات   

  ؛ اإلدراج يف القائمةاملوجز السردي ألسباب
ــدعو  - ١٦   ــق ال  ي ــة وفري ــع أعــضاء اللجن ــى أي   مجي ــة عل ــوا اللجن  رصــد إىل أن يطلع

، يـرد مـن الـدول األعـضاء بغيـة إدراج اسـم يف القائمـة              بشأن طلب    افر لديهم  تتو معلومات قد 
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 تـستمد منـها  عند اختاذ قرارها بشأن اإلدراج يف القائمة و بتلك املعلومات   اللجنة  كيما تستعني   
  ؛١٤ اإلدراج املبيَّن يف الفقرة دي ألسباباملوجز السرضافتها إىل  اليت ميكن إالعناصر

ــة بـــأن  يـــشري  - ١٧   ــة   علـــى اللجنـ ــا التوجيهيـ ــة لتمديـــد املـــدةتعـــدل مبادئهـ  الزمنيـ
ــستوجب إدراج األمســاء املقترحــة يف القائمــة    للتحقــق مــن  ألعــضائها  املتاحــة األســباب الــيت ت

 املتخـذة   لتدابريا لكفالة تنفيذ    وية املعنيني باألمر   عن ه  علوماتاملتوفري ما يكفي من     لاملوحدة، و 
عامـل الوقـت مـن اسـتثناءات     يقتـضيه  تستوجبه الظـروف الطارئـة أو   ما  ، مع مراعاة  تنفيذا تاما 

بنـاء علـى     ،أنـه جيـوز   ويالحظ  ،  مساء يف القائمة  األ فيما خيص إدراج     ختضع لتقدير رئيس اللجنة   
  ؛دول أعمال اللجنةاج يف القائمة يف جإدراج طلبات اإلدرطلب أحد أعضاء اللجنة،

ويف نــشر اســم أدرج يف القائمــة املوحــدة  قــوم األمانــة العامــة، بعــد أن تيقــرر  - ١٨  
 ُيعتقـد  الـيت ، بإبالغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان إضافته إىل تلك القائمة   من   ثالثة أيام غضون  

ــ أن الفــرد أو ــة  يف والقيــام، ان موجــود فيهــا، الكي البلــد الــذي حيمــل  بــإبالغ ، شــخاصاألحال
ــسيته   ــشخص جن ــوافرت هــذه املعلومــ  (ال ــا ت ــرة  )اتإذا م ــا للفق ــرار  ١٠، وفق  ١٧٣٥ مــن الق

اسـم إىل  فـور إضـافة   ،  نشر يف املوقع الـشبكي للجنـة      ت من األمانـة العامة أن      ويطلب،  )٢٠٠٦(
ــع املعلومــات    ــشر عــن صــاحب االســم  القائمــة املوحــدة، مجي ــة للن ملــوجز لــك ا، مبــا يف ذالقابل

  ؛ يف القائمة إدراجهالسردي ألسباب
الـيت  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٢ من القرار    ١٧لفقرة   ا أحكامكذلك    من جديد  يؤكد  - ١٩  

أو  إلشـعار    ،املمكنة، وفقا لقوانينها وممارسـاهتا احملليـة        التدابري    مجيع أن تتخذ تقتضي من الدول    
شفع هـذا اإلشـعار   وأن تـ ، القائمـة بـإدراج امسـه يف      الوقـت املناسـب     يف  الكيـان    الفـرد أو  إبالغ  

القائمــة،  إدراج االســم يفاملترتبــة علــى ، وبوصــف لآلثــار بــاملوجز الــسردي ألســباب اإلدراج
النظـر   ذات الصلة، واإلجـراءات الـيت تتبعهـا اللجنـة يف             على النحو املنصوص عليه يف القرارات     

 إىل أمـني املظـامل وفقـا        لبـات تلك الط مبا يف ذلك إمكانية تقدمي      يف طلبات الشطب من القائمة،      
ــرتني  ــاين    ٢١  و٢٠للفق ــه الث ــرار ومرفق ــذا الق ــرار   ،هل ــة ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢وأحكــام الق املتعلق

  ؛املتاحةباالستثناءات 
  

  أمني املظامل/الشطب من القائمة    
 اللجنـة، عنـد نظرهـا يف        بتقدمي املساعدة إىل  مظامل  مكتب أمني   يقوم   أن يقرر - ٢٠  

 شـهرا اعتبـارا     ١٨ لفتـرة أوليـة مـدهتا         وأن ُينشأ هذا املكتب    ن القائمة، طلبات شطب األمساء م   
 مـن األمـني العـام أن يقـوم، بالتعـاون الوثيـق مـع اللجنـة،                  ويطلـب من تاريخ اختاذ هذا القـرار،       

مـؤهالت عاليـة     خالق رفيعـة وباحليـاد والنــزاهة وتكـون ذات         تمتع بـأ  ة ت  مرموق يةبتعيني شخص 
ــ وخــربة يف اجملــاالت ذات  ــاب      ال ــسان ومكافحــة اإلره ــوق اإلن ــانون وحق ــل الق ــن قبي صلة، م
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 يف املرفــق الثــاين هلــذا املنــصوص عليهــاكلــف بالواليــة للمظــامل، وتكــأمني عمــل لواجلــزاءات، ل
منحـازة،   طريقـة مـستقلة وغـري      ب  املـذكورة   كذلك أن يـؤدي أمـني املظـامل املهـام          ويقررالقرار،  

  أية حكومة؛وأن ميتنع عن التماس أو تلقي تعليمات من 
الكيانــات  ، طلبــاتاألمــني أن يتلقــى مكتــب أمــني املظــامل، بعــد تعــيني  يقــرر  - ٢١  
 يف  املنـصوص عليهـا    شطب أمسائهم من القائمة املوحدة، وفقا لإلجـراءات          الراغبني يف  واألفراد

 ١٧٣٠املرفــق الثــاين هلــذا القــرار، وأن تكــف آليــة مركــز التنــسيق املنــشأة مبوجــب القــرار          
ــ،  الطلبــات بعــد تعــيني أمــني املظــامل  تلــك تلقــي عــن) ٢٠٠٦( ــسيق  شري إىلوي  أن مركــز التن

شــطب أمســائهم مــن قــوائم اجلــزاءات  طلبــات الكيانــات و األفــراد الــراغبني يفسيواصــل تلقــي 
  األخرى؛
 مــن أجــل  علــى اللجنــة بــأن تواصــل العمــل، وفقــا ملبادئهــا التوجيهيــة،  يــشري  - ٢٢  

 الـيت  الطلبـات يتعني إدراجـه يف جـدول أعماهلـا مـن      مافيا، النظر، بناء على طلب أحد أعضائه   
أعـضاء يف تنظـيم القاعـدة أو        أمسـاء    مـن القائمـة املوحـدة     لكي تـشطب     ءتقدمها الدول األعضا  

حركة الطالبان أو أشخاص مرتبطني بتنظيم القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركة الطالبـان ممـن       
   يف القرارات ذات الصلة؛هااملنصوص علياملعايري  مل تعد تسري عليهم

ثبتـت وفـاهتم      الدول على أن تقدم طلبات شطب أمساء األفـراد الـذين           يشجع  - ٢٣  
، مـع   املـضمحلة أمسـاء الكيانـات     شـطب    أي أصـول، و    كـشف  عـدم    سـيما يف حـال     ، وال رمسيا

 انـت يف األصـول الـيت ك  عـدم حتويـل    لكفالة املطلوبةالقيام يف الوقت نفسه باختاذ مجيع التدابري        
ــراد أو تلــك   ــراد آخــرين مــدرجني يف القائمــة    حــوزة هــؤالء األف ــات أو أف ــات إىل كيان  الكيان

   وال يف املستقبل؛ احلايل الوقت أو توزيعها عليهم، ال يفاملوحدة
 جتميد أصول الفرد املتوىف أو الكيـان      قرار   إلغاء   لدى،   الدول األعضاء  يشجع  - ٢٤  
، )٢٠٠١ (١٣٧٣ القـرار    مقتـضيات لـى مراعـاة     ع،   مـن القائمـة    إثر شـطب امسـه    يف   املضمحل

يف حتقيـق  جتميـدها  الـيت ألغـي قـرار        األصـول     أن تـستغل   ، على وجـه اخلـصوص، دون      احليلولةو
  ؛مقاصد إرهابية 

 اللجنـة علـى أن تـويل، عنـد النظـر يف طلبـات شـطب األمسـاء، العنايـة                     يشجع  - ٢٥  
 أعــضاء ويــدعو، التأســيس أو اجلنــسية اإلقامــة أو ودولاملقدمــة لألمســاء  الــدول الواجبــة آلراء

   مربرات اعتراضهم على طلب شطب األمساء املعنية؛لشرح اللجنة إىل بذل قصاراهم
إثـر  يعمـم علـى اللجنـة مـرة كـل سـتة أشـهر، ويف         من فريق الرصد أن  يطلب  - ٢٦  

، قائمـة األفـراد     )٢٠٠٨ (١٨٢٢ مـن القـرار      ٢٥ لفقـرة املنـصوص عليـه يف ا     إجناز االسـتعراض    
الـيت  تقييم للمعلومات  ب مشفوعةيف القائمة املوحدة،    بلغ عن وفاهتم من بني املدرجة أمساؤهم        امل
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لمعلومـات املتعلقـة بوضـع األصـول        لتقيـيم   ،  قدر املـستطاع  ب، من قبيل شهادة الوفاة، و     ختصهم
 أيــا مــن أن يتلقــوا كيانــات أو أفــراد يكــون يف مقــدورهموأمســاء أي  مكــان وجودهــاواجملمـدة  

إذا كـان إدراجهـا       على اللجنة باستعراض هذه األمساء للبت فيمـا        ويشريول اجملمدة،   هذه األص 
فر معلومـات   ا تتـو  الـذين  اللجنـة علـى شـطب أمسـاء األفـراد            ويـشجع ،  الزمايزال   يف القائمة ال  

  عن وفاهتم؛ موثوقة
مـن    من شطب االسم     ثالثة أيام عمل   أن تقوم األمانة العامة، يف غضون        يقرر  - ٢٧  

يـان موجـود     ُيعتقـد أن الفـرد أو الك       الـيت مة املوحدة، بإبالغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان         القائ
تــوافرت هــذه    إذا مــا، ، البلــد الــذي حيمــل الــشخص جنــسيته    شــخاصحالــة األ  فيهــا، ويف 

وفقـا لقوانينـها     أن تقـوم الـدول الـيت تتلقـى هـذا اإلشـعار باختـاذ تـدابري،                   بـ  ويطالب؛  اتاملعلوم
الفـرد أو الكيـان املعـين بـشطب     إعـالم   أو   للقيـام يف الوقـت املناسـب بإشـعار         لية،ا احمل اهتوممارس

  ؛ امسه من القائمة
  

  استعراض القائمة املوحدة وتعهدها    
سيما الدول املقدمة لألمسـاء ودول اإلقامـة          الدول األعضاء، وال   مجيع يشجع  - ٢٨  

اجلماعـات واملؤسـسات والكيانـات      هوية   عناجلنسية، على موافاة اللجنة مبعلومات إضافية        أو
، الوثـائق الداعمـة  املـشفوعة ب   مـن املعلومـات   ذلـك  وغـري مـة   ئاملدرجـة أمسـاؤهم يف القا      واألفراد
ــشمل ــكوي ــات   ذل ــي اســتكمال البيان ــات واجلماعــات واملؤســس  عــن الوضــع العمل ات  للكيان

حبـسهم  عن  أو   القائمة    األفراد املدرجة أمساؤهم يف    حتركات وعن   املدرجة أمساؤها يف القائمة،   
  اهلامة، مىت توافرت هذه املعلومات؛وقائع وغري ذلك من الأو وفاهتم 
 بالتقــدم الكــبري الــذي أحرزتــه اللجنــة يف استعراضــها جلميــع األمســاء   يرحــب  - ٢٩  

عليهـا   ويـشري ،  )٢٠٠٨ (١٨٢٢ مـن القـرار      ٢٥املدرجة يف القائمـة املوحـدة، عمـال بـالفقرة           
 مـن مجيـع   ويطلـب ، ٢٠١٠يونيـه  / حزيران٣٠تعراض يف موعد أقصاه بأن تستكمل هذا االس 

هبـذا االسـتعراض يف      املعلومات املتـصلة   اللجنة للحصول على     طلباتالدول املعنية أن ترد على      
  ؛٢٠١٠مارس / آذار١موعد أقصاه 

يوليـه  / متـوز ٣٠ من فريق الرصد أن يقـدم إىل اللجنـة يف موعـد أقـصاه              يطلب  - ٣٠  
عـن   و،)٢٠٠٨ (١٨٢٢ مـن القـرار    ٢٥ نتائج االستعراض املبني يف الفقـرة         تقريرا عن  ٢٠١٠

  اجلهود اليت تبذهلا اللجنة والدول األعضاء وفريق الرصد إلجراء هذا االستعراض؛
يف املنـصوص عليـه       من فريق الرصـد أن يقـوم، بعـد إجنـاز االسـتعراض             يطلب  - ٣١  
 يف املدرجــة أمســاؤهم ســنويا بقائمــة ، مبوافــاة اللجنــة)٢٠٠٨ (١٨٢٢ مــن القــرار ٢٥الفقــرة 
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البيانـات الالزمـة الـيت       اخلاصـة هبـم إىل       تفتقر القيـودات  ممن  أفراد  كيانات و القائمة املوحدة من    
علـى اللجنـة     ويـشري كفالـة التنفيـذ الفعـال للتـدابري املفروضـة علـيهم،              من أجـل     ،حتدد هويتهم 

  ؛ الزمايزال لقائمة الإذا كان إدراجها يف ا باستعراض هذه األمساء للبت فيما
  املنـصوص عليـه    تقوم، عقب إجنـاز االسـتعراض     على اللجنة بأن    كذلك   يشري  - ٣٢  
األمسـاء املدرجـة    ميـع    جل  سـنوي   اسـتعراض  ، بإجراء )٢٠٠٨ (١٨٢٢ من القرار    ٢٥ يف الفقرة 

األمساء املعنية علـى     أثناءهتعمم  ثالث سنوات أو أكثر،     ستعرض منذ   مما مل ي  يف القائمة املوحدة    
 وفقــا لإلجــراءات معروفــة، مــىت كانــتأو اجلنــسية، /الــدول املقدمــة لألمســاء ودول اإلقامــة و 

 وكفالـة دقتـها   القائمة املوحدة    من أجل استكمال   املبادئ التوجيهية للجنة،     املنصوص عليها يف  
نــة يف طلــب  أن نظــر اللجشري إىلويــ، اســتمرار مــربرات اإلدراج لتثبــت مــن اوقــدر اإلمكــان 

 يف املرفـق الثـاين      املنـصوص عليهـا   ما بعد تاريخ اختاذ هذا القرار، وفقا لإلجـراءات           شطب اسم 
  ؛لذلك االسم استعراض هو مبرتلةهلذا القرار، 

  
  تنفيذ التدابري    

ــدي  - ٣٣   ــة كـــرر تأكيـ ــام  أمهيـ ــة  الـــدول مجيـــعقيـ ــراءات املالئمـ أو ، بتحديـــد اإلجـ
  أعــاله١ الفقــرة يف املنــصوص عليهــا جوانــب التــدابري لكــعنــد االقتــضاء، لتنفيــذ اســتحداثها 

  كامال؛ تنفيذا
ــشجع - ٣٤   ــى مواصــلة   ي ــة عل ــأمنياللجن ــتم    ت ــة وواضــحة ي  وجــود إجــراءات عادل

 منــها، فــضال عــن مــنح اوشــطبهأيف القائمــة املوحــدة  الكيانــات واألفــرادأمســاء مبوجبــها إدراج 
أن تبقـي مبادئهـا التوجيهيـة قيـد االسـتعراض           بـ  على اللجنة    ويشري،  استثناءات ألسباب إنسانية  

  هلذه األهداف؛ دعمااملستمر 
أن تقــوم، علــى ســبيل األولويــة، باســتعراض مبادئهــا      بــ علــى اللجنــة  يــشري  - ٣٥  

 ٢٢  و١٨  و١٧  و١٤  و١٣  و٧ سـيما الفقـرات   أحكام هذا القـرار، وال   ملراعاة  التوجيهية  
  ؛٤١  و٣٤  و٢٣ و

اد ممـثلني لالجتمـاع     على إيف املعنية   واملنظمات الدولية   الدول األعضاء  يشجع  - ٣٦  
جــراء مناقــشات أكثــر تعمقــا بــشأن املــسائل ذات الــصلة، ويرحــب باإلحاطــات         إلباللجنــة

تنفيـذ التـدابري    لتبذلـه مـن جهـود        املهتمـة بـاألمر بـشأن مـا       الطوعية اليت تقدمها الدول األعضاء      
 الـيت تعيـق تنفيـذ التـدابري         اخلاصـة  التحـديات    يف ذلـك    أعـاله، مبـا    ١ املنصوص عليهـا يف الفقـرة     

  ؛كامالًتنفيذاً 



S/RES/1904 (2009)  
 

09-65660 11 
 

ــرا عــن   يطلــب  - ٣٧   ــة أن تقــدم إىل اجمللــس تقري ــق   فيمــااســتنتاجاهتا إىل اللجن يتعل
ــ  وأن حتــدد اخلطــوات الالزمــة  ، مــن أجــل تنفيــذ التــدابري الــدول األعــضاءالــيت تبــذهلا هود اجلب

 لتحسني التنفيذ وتقدم توصيات بشأهنا؛

اللجنة بـأن حتـدد احلـاالت احملتملـة لعـدم االمتثـال للتـدابري املتخـذة             على يشري  - ٣٨  
 إىلويطلـب    وأن تقرر مسار العمـل املالئـم يف كـل حالـة علـى حـدة،                  أعاله ١مبوجب الفقرة   

ــا يف عملــها بــشأن  التقــدم عــن  يفيــد الــرئيس أن  يف ، املــسألة هــذهالــذي حتــرزه اللجنــة مرحلي
  ؛ أدناه٤٦ إىل اجمللس عمال بالفقرة تقارير الدورية املقدمةال

ــد يف أســرع وقــت ممكــن،  مجيــع الــدول األعــضاء علــى أن تكفــل،   حيــث   - ٣٩   عن
 أعـاله، إلغـاء اجلـوازات ووثـائق الـسفر األخـرى       ١  يف الفقـرة املنـصوص عليهـا   لتدابري  اتنفيذها  
املمارســات  للقــوانني وواملــسروقة واملفقــودة وســحبها مــن التــداول، وفقــاً     واملزيفــة املــزورة 

الوثـائق مـع الـدول األعـضاء األخـرى عـن طريـق        تلـك  تبادل املعلومـات بـشأن   أن ت الداخلية، و 
  قاعدة بيانات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛

 لقوانينـها    الدول األعـضاء علـى أن تتبـادل مـع القطـاع اخلـاص، وفقـاً                يشجع  - ٤٠  
ــد    ــات املوجــودة يف قواع ــة، املعلوم ــة    وممارســاهتا الداخلي ــائق اهلوي ــة بوث ــة املتعلق ــا الوطني  بياناهت

واملـــسروقة واملفقـــودة الـــيت تـــدخل يف نطـــاق والياهتـــا القـــضائية،  املزيفـــةو املـــزورة الـــسفر أو
 يـستخدم   يف القائمـة طرفـا مـدرجا   ما اكُتشف أن، مىت  املعلومات الالزمةتقدم إىل اللجنة  وأن

  ؛مزورةوثائق سفر  احلصول على ائتمان أو ال سيما بغرضوهوية مزيفة، 
ــة   يــشري  - ٤١   ــة بــأن تعــدل مبادئهــا التوجيهي ــديها أي  علــى اللجن  حبيــث ال تبقــى ل
تقرر اللجنة يف كـل حالـة علـى حـدة أن هنـاك ظروفـا        مل  ستة أشهر، ما  أكثر من معلقة  مسألة  
 علــى أي عــضو مــن ويــشري كــذلك، ية تــستدعي وقتــا إضــافيا للنظــر يف بعــض املــسائلاســتثنائ

ما بـأن يقـدم بعـد ثالثـة أشـهر مـن              طلب مزيدا من الوقت للنظر يف اقتراح      أن ي بة  أعضاء اللجن 
  أحرزه من تقدم يف حل مجيع املسائل املعلقة؛ ذلك معلومات مستوفاة عما

 على اللجنة بأن جتري استعراضا شامال جلميع املسائل املعلقـة املعروضـة             يشري  - ٤٢  
ــاريخ اختــاذ هــذا القــرار،  حــىتعليهــا  العمــل، قــدر  أعــضاءها كــذلك علــى  وحيــث  ،هــاوحيث ت

  ؛٢٠١٠ديسمرب /ل كانون األو٣١ يف موعد أقصاه حل مجيع املسائل املعلقة اإلمكان، على
  

  التنسيق والدعوة    
ــدكــرري  - ٤٣   ــاون اجلــاري بــ    تأكي ــز التع ــة مكافحــة    ضــرورة تعزي ــة وجلن ني اللجن
إىل أفرقة اخلـرباء التابعـة لكـل    ، إضافة )٢٠٠٤ (١٥٤٠ واللجنة املنشأة عمال بالقرار  اإلرهاب
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 والتنـسيق بـشأن زيـارات البلـدان         االقتـضاء، تعزيـز تبـادل املعلومـات        بسبل منـها، حـسب       منها
 والوكـاالت ، والعالقـات مـع املنظمـات     ورصـدها املـساعدة التقنيـة  تيسري كل حسب واليته، و  
 ويعرب عـن اعتزامـه    ها،  سائر املسائل اليت هتم اللجان الثالث مجيع      بشأن  الدولية واإلقليمية، و  

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

   ؛يف مكان مشتركمن العمل يف أقرب وقت ممكن  األفرقة تتمكنالالزمة لكي 
 فريق الرصد ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى                عيشج  - ٤٤  
 املـشتركة، بالتعـاون مـع املديريـة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب وجلنـة اخلـرباء                   أنشطتهمامواصلة  

تبذلــه مــن جهــود   ، ملــد يــد املــساعدة إىل الــدول األعــضاء فيمــا  ١٥٤٠املنــشأة عمــال بــالقرار  
يف ذلك من خـالل تنظـيم حلقـات عمـل             القرارات ذات الصلة، مبا    لالمتثال اللتزاماهتا مبوجب  

  دون إقليمية؛إقليمية و
أو ، يف قيـام رئـيس اللجنـة         حيثما وأيان لزم األمـر     أن تنظر،    إىل اللجنة  يطلب  - ٤٥  

 أعـاله تنفيـذا   ١ أعضائها بزيارات إىل بلدان خمتارة لتعزيز تنفيذ التـدابري املـشار إليهـا يف الفقـرة     
 ١٢٦٧لقـرارات  تثـال امتثـاال تامـا هلـذا القـرار ول     عاال، بغيـة تـشجيع الـدول علـى االم       كامال وف 

 ١٥٢٦ ، و    )٢٠٠٣ (١٤٥٥ ، و    )٢٠٠٢ (١٣٩٠ ، و    )٢٠٠٠ (١٣٣٣ ، و    )١٩٩٩(
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٢ ، و)٢٠٠٦ (١٧٣٥ ، و)٢٠٠٥ (١٦١٧ ، و)٢٠٠٤(

س، عـن  إىل اجمللـ أن تقدم عن طريـق رئيـسها تقريـرا شـفويا           إىل اللجنة    يطلب  - ٤٦  
لرصـد،   اللجنـة وفريـق ا  أعمـال جممل حال  يوما على األقل، عن    ١٨٠طريق رئيسها، مرة كل     

اإلرهـاب واللجنـة     التقارير املقدمـة مـن رئيـسي جلنـة مكافحـة            مع  باالقتران، حسب االقتضاء،    
الـدول األعـضاء     يف ذلك تقدمي إحاطـات إىل مجيـع          ، مبا )٢٠٠٤ (١٥٤٠املنشأة عمال بالقرار    

   باألمر؛املهتمة
  

  فريق الرصد    
 واملنـشأ   مقـره يف نيويـورك      الـذي يوجـد    والية فريق الرصد احلـايل     متديد   يقرر  - ٤٧  
تقــدمي بغيــة  شــهرا، ١٨إضــافية مــدهتا  ، لفتــرة )٢٠٠٤( ١٥٢٦ مــن القــرار ٧ لفقرةبــا عمــال

 ،لجنـة حتت إشـراف ال  ،   الفريق  وأن يضطلع  املساعدة للجنة يف تنفيذ واليتها ودعم أمني املظامل       
الترتيبــات يتخــذ أن إىل األمــني العــام  ويطلــب  األول،  يف املرفــقاملنــصوص عليهــاباملــسؤوليات 
  الغرض؛ الالزمة هلذا
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  عمليات االستعراض    
ــرر  - ٤٨   ــستعرض يق ــضونأن ي ــهرا، أو١٨  يف غ ــر    ش ــزم األم ــل إذا ل ــدابري ، أق الت

   ؛ هذه التدابريزيز تعزيادة يف إمكانية للنظرأعاله  ١  يف الفقرةاملنصوص عليها
  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٤٩  
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  املرفق األول
 من هذا القرار، يعمل فريق الرصد حتت إشراف اللجنة املنشأة عمـال             ٤٧وفقا للفقرة     
  : ويضطلع باملسؤوليات التالية،)١٩٩٩ (١٢٦٧بالقرار 

يف موعـد أقـصاه     هلمـا   تقدمي تقريرين خطيني شاملني ومستقلني إىل اللجنـة، أو          )أ(  
  /شـــباط ٢٢يف موعـــد أقـــصاه  واآلخـــر  أعـــاله،٣٠ وفقـــا للفقـــرة ،٢٠١٠ يوليـــه/متـــوز ٣٠
 مـن هـذا القـرار،       ١للتـدابري املـشار إليهـا يف الفقـرة          األعـضاء    تنفيـذ الـدول      عن،  ٢٠١١ فرباير
  تحسني تنفيذ التدابري واختاذ تدابري جديدة حمتملة؛ لتوصيات حمددةتقدمي  يف ذلك مبا

تقدمي املـساعدة ألمـني املظـامل عنـد اضـطالعه بواليتـه احملـددة يف املرفـق الثـاين                   )ب(  
  القرار؛ هلذا

تقدمي املساعدة إىل اللجنة عند استعراضها املنتظم لألمسـاء املدرجـة يف القائمـة             )ج(  
 سـجل اللجنـة     إعـداد املوحدة، عن طريق أمور منـها الـسفر واالتـصال بالـدول األعـضاء، بغيـة                 

  ص بالوقائع والظروف املتصلة باألمساء املدرجة يف القائمة؛اخلا
، والقـوائم  )٢٠٠٣( ١٤٥٥ من القرار  ٦الفقرة  بحتليل التقارير املقدمة عمال       )د(  

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

 للحـصول علـى   املقدمة إىل الدول األعضاء الطلبات  مساعدة اللجنة يف متابعة       )هـ(  
   من هذا القرار؛١ يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرة ، مبامعلومات
ــامج عمــل شــامل إىل اللجنــة     )و(   ــه، حــسب   التقــدمي برن ستعراضــه واملوافقــة علي
 مبـسؤولياته،   الـيت يتـوخى تنفيـذها اضـطالعا        األنـشطة تفاصيل  ق الرصد   فري فيه   يورد االقتضاء،

مكافحة اإلرهـاب   للجنة  التنسيق الوثيق مع املديرية التنفيذية      ب وذلك،  األسفار املقترحة فيها   مبا
سبل لـ  االزدواجيـة وتعزيـز   ل جتنبـا  ،١٥٤٠للجنة املنـشأة عمـال بـالقرار        التابع  رباء  اخلفريق  مع  و

  ؛التآزر
رباء اخلـ مكافحـة اإلرهـاب وفريـق       للجنـة   مع املديريـة التنفيذيـة      عاون الوثيق   الت  )ز(  

 وتبـادل املعلومـات معهمـا مـن أجـل حتديـد جمـاالت               ١٥٤٠للجنة املنشأة عمـال بـالقرار       التابع  
يف ذلـك يف    واملساعدة يف تـسهيل التنـسيق الفعلـي بـني اللجـان الـثالث، مبـا           ،االلتقاء والتداخل 

  ؛التقارير جمال تقدمي
تنفيــذ  يف إطــار املــضطلع هبــا  يف مجيــع األنــشطة  فعــالاملــشاركة علــى حنــو     )ح(  

يف ذلـك ضـمن فرقـة        ، مبـا   وتقدمي الدعم هلـا    استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب     
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 الــيت أنــشئت لــضمان التنــسيق واالتــساق  ،العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب  
سـيما مـن خـالل      ، وال  مكافحة اإلرهاب اليت تبذهلا منظومة األمـم املتحـدة         الشاملني يف جهود  

  ؛ العاملة املعنيةأفرقتها
ــساعدة اللجنــة يف    )ط(   ــدم االمتثــال للتــدابري املــشار إليهــا يف      حتليــل م حــاالت ع
، مـن   فريـق الرصـد  قيـام مات املقدمة من الـدول األعـضاء و        املعلو جبمع من هذا القرار     ١ الفقرة
  وبناء على طلب اللجنة، بتقدمي دراسات إفرادية إىل اللجنة لتقوم باستعراضها؛أسه تلقاء نف

ــة ميكــن أن تــستعني هبــا الــدول األعــضاء يف تنفيــذ       )ي(   تقــدمي توصــيات إىل اللجن
إىل   إضــافتها املقتــرحاملعلومــات مــن هــذا القــرار ويف إعــداد ١قــرة التــدابري املــشار إليهــا يف الف

   القائمة املوحدة؛
سـيما    يف األمساء املقتـرح إدراجهـا يف القائمـة، وال          على النظر مساعدة اللجنة     )ك(  

تعميمهـا علـى اللجنـة،    وإدراجـه يف القائمـة    املتعلقة باالسم املقترح     جتميع املعلومات عن طريق   
  ؛١٤وإعداد مشروع املوجز السردي املشار إليه يف الفقرة 

 شـطب  تـسوِّغ  قـد  ملالحظة مـن ظـروف  ما جيِّد أو جيدر با إطالع اللجنة على    )ل(  
   ؛كاملعلومات املعلنة عن شخص متوىف، اسم من القائمة

التشاور مـع الـدول األعـضاء قبـل الـسفر إىل الـدول األعـضاء املختـارة، علـى                     )م(  
   اللجنة؛تقره الذي عملالأساس برنامج 

اب أو التنــسيق والتعــاون مــع مراكــز التنــسيق الوطنيــة املعنيــة مبكافحــة اإلرهــ     )ن(  
  مياثلها من هيئات التنسيق يف البلد الذي تتم زيارته، حسب االقتضاء؛ ما

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

املدرجــة أمســاؤهم يف ألشــخاص اهويــة  عــن موافــاة اللجنــة مبعلومــات إضــافية  )ع(  
مـن أجـل اسـتكمال القائمـة      اللجنـة يف جهودهـا    الـيت تـساعد   املعلومات  ذلك من  وغريالقائمة  

  ؛املوحدة بآخر املعلومات وكفالة دقتها قدر املستطاع
 الطالبـان املـتغري للتهديـد الـذي يـشكله تنظـيم القاعـدة وحركـة               ابع  دراسة الط   )ف(  

ــدابري ملواجهتــ  ــاحثني واهليئــات   عــن طريــق يف ذلــك  ه، مبــاوعــن أفــضل الت إقامــة حــوار مــع الب
  األكادميية املختصة، بالتشاور مع اللجنة، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة؛
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 ورصـده وتقـدمي تقـارير     علومات عن تنفيذ التدابري وتقييم هذا التنفيذ      املجتميع    )ص(  
مـــن هـــذا القـــرار ) أ (١فقـــرة يف الوتوصـــيات بـــشأنه، مبـــا يـــشمل التـــدابري املنـــصوص عليهـــا 

تنظــيم القاعــدة وأســامة بــن الدن   مــن قبــلإلنترنــت اإلجرامــي لســتغالل االيتعلــق مبنــع  فيمــا
 وإجـراء   ؛ وسـائر مـن يـرتبط هبـم مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسـسات وكيانـات                  الطالبانوحركة  

 حـسب   ،أي مـسائل أخـرى ذات صـلة       يف   ة متعمق حبوثدراسات إفرادية، حسب االقتضاء؛ و    
  يهات اللجنة؛توج

، بطــرق منــها ذات الــصلةالتــشاور مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات األخــرى   )ق(  
عواصـم، مـع مراعـاة التعليقـات الـيت تـرد       الشـىت  إجراء حوار منتظم مع ممثليها يف نيويورك ويف      

يتعلــق منــها بــأي مــسائل قــد تــرد يف تقــارير فريــق الرصــد املــشار إليهــا يف  ســيما مــا منــها، وال
  من هذا املرفق؛) أ( الفقرة

يف ذلــك مــن  التــشاور مــع دوائــر املخــابرات واألمــن يف الــدول األعــضاء، مبــا   )ر(  
   اإلقليمية، بغرض تيسري تبادل املعلومات وتعزيز إنفاذ التدابري؛لتقياتخالل امل
يف ذلــك املؤســسات املاليــة،  التــشاور مــع ممثلــي القطــاع اخلــاص املعنــيني، مبــا   )ش(  

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

  بالتدابري واالمتثال هلا؛
ومــع الــدول األعــضاء للحــصول   املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــةعالعمــل مــ  )ث(  

اإلخطـارات   أمكـن إىل  إلضـافتها إن أمساؤهم يف القائمة  درجة  ملألفراد ا فوتوغرافية ل على صور   
   عن املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛ اليت تصدراخلاصة

 عند الطلـب،  ،اخلرباء التابعة هلا  ، وأفرقة   جملس األمن األخرى  هيئات  اعدة  مس  )خ(  
  ؛)٢٠٠٦( ١٦٩٩قرار  املشار إليه يف الاملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيةتعزيز تعاوهنا مع على 

أو خطيـة،    إحاطـات شـفوية      بتقـدمي ،  بانتظام أو بناء على طلبـها      اللجنة،   إفادة  )ذ(  
  ؛األنشطة اليت يضطلع هباو  األعضاءإىل الدول زياراته  يشمل عمل فريق الرصد، مباعن

  . أخرى حتددها اللجنةةاالضطالع بأي مسؤولي  )ض(  
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  لثايناملرفق ا
باملهـام التاليـة    االضـطالع    مكتب أمـني املظـامل       ُيخّولالقرار،   من هذا    ٢٠وفقا للفقرة     

مـدرج  كيـان    أومؤسـسة فـرد أو مجاعـة أو   قبـل   مـن    شطب من القائمة مقـدم     طلب   تلقيعند  
  ).‘‘الطلبمقدم ’’(أو باسم هذا الفرد أو تلك اجلماعة أو املؤسسة يف القائمة املوحدة امسه 

  
  )ناشهر(مجع املعلومات     

  :أمني املظامل مبا يلييقوم   من القائمة االسمشطب طلب تلقيعند   - ١
  طلب الشطب من القائمة؛ بتلقيقرار اإل  )أ(  
طلبــات الــشطب  بــاإلجراءات العامــة املتبعــة يف معاجلــة  الطلــب مقــدم عــالمإ  )ب(  

  القائمة؛ من
ــة علــى مــا يطرحــه مقــدم الطلــب مــن أســئلة حمــددة بــشأن       )ج(   إجــراءات  اإلجاب
   اللجنة؛

إلدراج األصـلية    للمعـايري  املطلـوب  وجـه  الطلـب علـى ال     عدم استيفاء  حال   يف  )د(  
 مقــدم الطلــب عالمإبــ  القيــام مــن هــذا القــرار،٢ املــبني يف الفقــرة حــسبيف القائمــة، األمســاء 
   وإعادة الطلب إليه لكي ينظر فيه؛باألمر

مـني  مكـررا أل  ا، وإذا كـان طلبـ    اكـرر م أو   االتحقق مما إذا كان الطلـب جديـد         )هـ(  
  . لكي ينظر فيهالطلبمقدم  أي معلومات إضافية، إعادته إىل يتضمنال املظامل و

علـى الفـور     أمـني املظـامل      يحيلـها ف،  يهامقدم اليت مل جير إعادهتا إىل     الشطب   أما طلبات   - ٢
دول /دولـة ، و يف القائمـة   إدراج أمساء أصـحاهبا    اقترحتاليت  الدول  /أعضاء اللجنة، والدولة  إىل  

أخـرى يعتربهـا    دول   واجلنسية أو التأسـيس، وهيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، وأي             اإلقامة  
أو مـن هيئـات األمـم املتحـدة     هـذه الـدول   مـن  أمـني املظـامل   ويطلـب  . أمني املظامل معنية باألمر   

شـطب  طلـب   ب مالئمـة متـصلة   أن تقدم، يف غضون شهرين، أي معلومات إضـافية          ذات الصلة   
  :يلي ملعرفة ما مع هذه الدول أن يتحاور مني املظامل ألوجيوز. من القائمةاالسم 

  طلب الشطب من القائمة؛االستجابة ل وجاهة بشأن مدىهذه الدول آراء   )أ(  
يف هـــذه الـــدول الـــيت قـــد ترغـــب  االستيـــضاحاتســـئلة أو  أو األعلومـــاتامل  )ب(  

مــات  بــشأن طلــب الــشطب مــن القائمــة، مبــا يف ذلــك أي معلو      الطلــبإحالتــها إىل مقــدم  
  . طلب الشطب من القائمةإليضاح الطلب مقدم أن يتخذهاخطوات ميكن  أو
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الـذي  فريـق الرصـد     مـن القائمـة إىل      طلـب الـشطب     أيضا على الفور    ظامل  امل حييل أمني   - ٣
  : مبا يلييف غضون شهرين يزود أمني املظامل

ة، القائمـ لفريـق الرصـد، املتـصلة بطلـب الـشطب مـن           مجيع املعلومات املتاحـة       )أ(  
تبادلتـها  ، والتقارير اإلخبارية، واملعلومـات الـيت سـبق أن            وإجراءاهتا احملاكمقرارات  مبا يف ذلك    

  لجنة أو فريق الرصد؛مع ال  أو املنظمات الدولية املعنيةالدول
 ذات صــلة تكــونالطلــب و  مقــدميتيحهــاالــيت  للمعلومــات وقائعيــةتقييمــات   )ب(  
   ؛الشطب من القائمةبطلب 

 الطلـب توجيههـا إىل مقـدم      فريـق الرصـد     االستيضاحات الـيت يـود      ة أو   سئلاأل  )ج(  
  .بشأن طلب الشطب من القائمة

لجنــة إىل الأمــني املظــامل يقــدم جلمــع املعلومــات،  املخصــصةشهرين الــويف هنايــة فتــرة   - ٤
 قـدمت  دول    أيّ ، مبـا يف ذلـك تفاصـيل عـن         مـستكمال للتقـدم احملـرز حـىت تارخيـه         تقريرا خطيا   

اعتـرب   ين إذا مدة تصل إىل شهر   مرة واحدة   أن ميدد هذه الفترة     مني املظامل   وجيوز أل . علوماتامل
، معـريا يف ذلـك االهتمـام الواجـب لطلبـات الـدول              زيد من الوقت جلمـع املعلومـات      أنه يلزم امل  

  .توفري املعلوماتلوقت إضايف  األعضاء من أجل إتاحة
  

  )ناشهر(احلوار     
جيـوز  ،  شاور للتـ   ملـدة شـهرين    فرصـة أمني املظامل    يتيح علومات،مجع امل عند انتهاء فترة      - ٥
ومــع املراعــاة الواجبــة لطلبــات إتاحــة وقــت  . الطلــبمــع مقــدم   حــوارعلــىذلــك شتمل يــ أن

ين إذا اعتـرب أنـه     مرة واحدة ملـدة تـصل إىل شـهر        أن ميدد هذه الفترة     مني املظامل   ، جيوز أل  إضايف
 ٧يف الفقـرة   املنـصوص عليـه  صياغة التقريـر الـشامل    ولـ  للتـشاور زيـد مـن الوقـت       املإتاحـة   يلزم  
  .أدناه
  :أن التشاورخالل فترة  ألمني املظاملو  - ٦

ــئلة  ي  )أ(   ــدم طــرح أس ــى مق ــبعل ــه  أو الطل ــتمس من ــات أو   يل ــضاحات معلوم إي
 تـرِد  أسـئلة أو طلبـات معلومـات          النظر يف الطلـب، مبـا يف ذلـك أيّ          علىإضافية تساعد اللجنة    

  اللجنة وفريق الرصد؛و املعنيةمن الدول 
ــردود    )ب(   ــل ال ــواردة مــن  حيي ــدم ال ــبمق ــق    الطل ــة وفري ــة واللجن ــدول املعني إىل ال
   ؛ملكتملالطلب ردوده غري امع مقدم ، ويتابع الرصد
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مقــدم  مــن  استفــسارات أخــرىاللجنــة وفريــق الرصــد أّي و مــع الــدولينــّسق  )ج(  
  . أو أّي ردود موّجهة إليهالطلب

فريــق الرصــد، مــن  مبــساعدةاملظــامل، يقــوم أمــني ،  املــذكورةالتــشاوررة  فتــهنايــةوعنـد    - ٧
  : ما يليحصرا ويتضمن على اللجنةُيعمم تقرير شامل بصياغة 
االسـم  شـطب  طلـب  ألمني املظامل، املتـصلة ب    املعلومات املتاحة   ا جلميع   تلخيص  )أ(  

ــضاء   مــن القائمــة  ــد مــصادرها حــسب االقت ــرم ال. ، مــع حتدي ــر وحيت ــر عناصــالتقري ــيت سرية ال ال
   أمني املظامل؛املوجهة إىلالدول األعضاء تتضمنها رسائل 

يف  ، مبــاطلــب الــشطب مــن القائمــةبظــامل فيمــا يتعلــق وصــفا ألنــشطة أمــني امل  )ب(  
   ؛الطلبمع مقدم التحاور ذلك 

بيانا باحلجج الرئيسية املتعلقة بطلب الشطب من القائمة، يقدُمه أمـني املظـامل               )ج(  
  .لهحتليل مجيع املعلومات املتاحة مالحظاهتا وعلى  بناء على إىل اللجنة

  
  )ناشهر(وقرارها بشأن الطلب لجنة المناقشة     

،  مـن قبـل اللجنـة   التقريـر الـشامل  املخصصة السـتعراض  ثالثني يوما انقضاء فترة ال بعد    - ٨
  . للنظر فيهأعماهلالجنة طلب الشطب من القائمة على جدول الرئيس يضع 

بعـرض   يقـوم أمـني املظـامل شخـصيا    ، طلـب الـشطب مـن القائمـة    يف اللجنة  نظر  اء  وأثن  - ٩
فريـق  مـن   مبـساعدة   وذلـك   ،   بـشأن الطلـب    ئهاعلـى أسـئلة أعـضا      جييـب و عليها   شامل ال تقريرال

   . االقتضاء عندالرصد
، توافـق عليـه   مـا إذا كانـت       ، تقـرر  طلب الشطب من القائمـة    أن تنظر اللجنة يف     بعد  و  - ١٠

  .يف اختاذ القرارات االعتيادية لك إجراءاهتامتبعة يف ذ
هـا  ظـامل قرارَ  أمـني امل   تبلـغ إذا قررت اللجنة املوافقة على طلب الشطب مـن القائمـة،            و  - ١١
  .املوحدة من القائمةُيشطب االسم  ويقوم أمني املظامل عندئذ بإبالغ مقدم القراَرو. هذا
قرارهـا هـذا    ظـامل    أمـني امل   تبلّـغ  إذا قررت اللجنة رفـض طلـب الـشطب مـن القائمـة،            و  - ١٢

ــضاحية   ،مــشفوعا ــضاء، بتعليقــات إي ــو حــسب االقت ــصلة بقرارهــا،   معلومــات أّيب إضــافية مت
  . االسم يف القائمةألسباب إدراجمستكمل  يسردومبوجز 

 أمــني يوّجــه طلــب الــشطب مــن القائمــة، هارفــَض  اللجنــة أمــني املظــاملغتبلّــبعــد أن و  - ١٣
 رسـالة  إىل اللجنـة،  مـسبقة مـع نـسخة    ، يف غـضون مخـسة عـشر يومـا      بالطلـ إىل مقـدم    املظامل  

  :تشتمل على ما يلي
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  ؛يف القائمة مدرجا امسه  علىاإلبقاَء اللجنة قراَرإبالغه   )أ(  
ــدر اإلمكــان وباالســتناد إىل ال إطالعــه  )ب(   ــر ، ق ــتقري ــذي وضــعه أمــني  شامل ال ال
ــة النظــر يف الطلــب وامل علــى املظــامل،  ــة القابلــة للنــشر الــيت مجعهــا أمــني   الوقاعلومــات عملي ئعي
   ؛املظامل

عمـال  ،  بـشأن القـرار    املظامل    أمنيَ  زودت هبا اللجنة    اليت املعلومات مجيع   إحالة  )ج(  
  . أعاله١٢بالفقرة 

ــرم  - ١٤ ــامل حيت ــني املظ ــالته مــع    أم ــع مراس ــدم  يف مجي ــبمق ــداوالت اللجنــة   الطل ــرية م  س
  .ول األعضاءالده وبني بيناملتبادلة  السرية والرسائل

  
  أمني املظاملمكتب اليت يتوالها خرى األهام امل    

  :مبا يليأمني املظامل يقوم باإلضافة إىل املهام احملددة أعاله،   - ١٥
مبادئهــا  اللجنــة، مبــا يف ذلــك إجــراءاتعــن القابلــة للنــشر علومــات تعمــيم امل  )أ(  

   يطلب هذه املعلومات؛كل َمن على، سائر الوثائق اليت تعّدهاالتوجيهية وصحائف الوقائع و
فيمـا يتعلـق    الة  احل عناوينهم معروفة، ب   مىت كانت  ،الكيانات أو األفراد  إخطار    )ب(  

 بعــد أن تكــون األمانــة العامــة قــد أبلغــت البعثــة الدائمــة للدولــة أو    إدراج أمســائهم يف القائمــة
  ؛ من هذا القرار١٨الدول رمسيا، عمال بالفقرة 

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


