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   )    ٢٠٠٥   (    ١٦١٧       القرار     
      ٢٠٠٥      يوليه  /   متوز    ٢٩            املعقودة يف     ٥٢٤٤                   ه جملس األمن يف جلسته         الذي اختذ    

  
             إن جملس األمن،  

  ،     ١٩٩٩         أكتــوبر  /              تــشرين األول  ١٥  خ       املــؤر  )     ١٩٩٩   (    ١٢٦٧               إىل قراراتــه         إذ يــشري  
        املــؤرخ   )     ٢٠٠١   (    ١٣٦٣    ، و     ٢٠٠٠        ديـسمرب   /              كــانون األول  ١٩        املـؤرخ    )     ٢٠٠٠   (    ١٣٣٣  و

ــه   يو /       متــوز  ٣٠       ١٣٩٠    ، و     ٢٠٠١        ســبتمرب  /         أيلــول  ٢٨        املــؤرخ   )     ٢٠٠١   (    ١٣٧٣    ، و     ٢٠٠١      لي
ــاين   ١٦        املــؤرخ   )     ٢٠٠٢ ( ــاير  /                  كــانون الث           كــانون   ٢٠        املــؤرخ   )     ٢٠٠٢   (    ١٤٥٢    ، و     ٢٠٠٢        ين

      ٢٠٠٣           ينـــــاير   /                        كـــــانون الثـــــاين  ١٧  خ          املـــــؤر  )     ٢٠٠٣   (    ١٤٥٥    ، و     ٢٠٠٢           ديـــــسمرب  /    األول
ــؤرخ   )     ٢٠٠٤   (    ١٥٢٦  و ــاين   ٣٠         املـ ــانون الثـ ــاير  /                    كـ ــؤرخ   )     ٢٠٠٤   (    ١٥٦٦    و     ٢٠٠٤         ينـ          املـ
                                        والبيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيسه،    ٢٠٠٤       أكتوبر  /          تشرين األول  ٨

                                                              أن اإلرهــاب جبميــع صــوره ومظــاهره يــشكل أحــد األخطــار                          وإذ يؤكــد مــن جديــد   
                                                                                           اجلسيمة اليت هتدد السلم واألمن وأن أي عمل من أعمال اإلرهاب هو عمل إجرامي ال ميكـن                 

                                                                     ف النظر عن توقيتـه أو هويـة مرتكبـه، وإذ يكـرر إدانتـه                                                    تربيره، بغض النظر عن دوافعه، وبصر     
                                                         وحركة الطالبان ومن يرتبط هبم مـن أفـراد ومجاعـات                               وأسامة بن الدن                             القاطعة لتنظيم القاعدة  

                                                        مــن أعمــال إرهابيــة إجراميــة متواصــلة ومتعــددة       ونــه    رتكب ي                                  ومؤســسات وكيانــات، وذلــك ملــا  
ــاء وغريهــم مــن الــضحا                                            يا وتــدمري املمتلكــات وتقــويض دعــائم                                                           هتــدف إىل قتــل املــدنيني األبري

  ،                  االستقرار إىل حد كبري

                                                                     إزاء اســتعمال شــىت الوســائط، مبــا فيهــا االنترنــت، مــن جانــب                        وإذ يعــرب عــن قلقــه  
                                                                                                        القاعـــدة  وأســـامة بـــن الدن وحركـــة الطالبـــان وشـــركائهم، مبـــا يف ذلـــك الدعايـــة اإلرهابيـــة 

      ١٥٦٦                           ملنـــشأة عمـــال بـــالقرار                                                                      والتحـــريض علـــى العنـــف اإلرهـــايب، وحيـــث األفرقـــة العاملـــة ا 
                        على النظر يف هذه املسائل،  )     ٢٠٠٤ (



S/RES/1617 (2005)
 

2 05-44658 
 

ــدوليني                           وإذ يؤكــد مــن جديــد                                                                      ضــرورة مكافحــة األخطــار احملدقــة بالــسلم واألمــن ال
                                                                                                           والنامجة عـن األعمـال اإلرهابيـة، وذلـك باسـتخدام مجيـع الوسـائل وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة                    

                                                    ر اهلام الذي تقوم به األمم املتحـدة يف قيـادة                                                            والقانون الدويل، ويشدد يف هذا الصدد على الدو       
                  هذا اجلهد وتنسيقه،

ــذ القــرار                وإذ يؤكــد    ــدول األعــضاء بتنفي ــع ال ــزام امللقــى علــى عــاتق مجي       ١٣٧٣                                                                            االلت
ــان أو تنظــيم القاعــدة، وأي         )     ٢٠٠١ ( ــق حبركــة الطالب ــا يتعل ــك فيم ــا يف ذل ــذا كــامال، مب                                                                                                تنفي

                                                        أو الكيانات هلا صلة بتنظـيم القاعـدة أو أسـامة                                                       جهات من األفراد أو اجلماعات أو املؤسسات        
                                                                                                        بن الدن أو حركة الطالبان وتكون قد شـاركت يف متويـل أنـشطة إرهابيـة أو التخطـيط هلـا أو                      
                                                                                                             تسهيلها أو التجنيد الرتكاهبا أو اإلعـداد هلـا أو ارتكاهبـا أو دعمهـا، وكـذلك التزامهـا بتيـسري                     

                                فقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة،                                       تنفيذ االلتزامات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب و

        مـن                       لإلدراج يف القائمـة                                             أمهية توضيح املقصود من اجلهات اليت ختضع             على           وإذ يؤكد     
ــات، يف ضــوء املعلومــات املتعلقــة بالطــابع املــتغري لتنظــيم       ــراد ومجاعــات ومؤســسات وكيان                                                                                                    أف

                          الـدعم التحليلـي ورصـد                                                                          القاعدة والتهديد الذي ميثله، وال سيما على النحو الذي أفاد به فريق       
  ، )  ‘‘          فريق الرصد  ’’ (        اجلزاءات 

                                                                                أمهيـــة تـــصنيف الـــدول األعـــضاء للجماعـــات اإلرهابيـــة عمـــال بأحكـــام             وإذ يؤكـــد  
   يف                                                                                                           القرارات ذات الصلة وتنفيذ التدابري القائمة تنفيذا صارما، باعتبار ذلـك تـدبريا وقائيـا هامـا                  

                      مكافحة النشاط اإلرهايب،

  )     ٢٠٠٢   (    ١٤٥٢                   مـن القـرار       ٢      و    ١                   حكـام الفقـرتني                           ضرورة أن تراعى أ             وإذ يالحظ   
ــواردة يف الفقــرة     ــدابري ال ــذ الت ــد تنفي ــة، عن   )     ١٩٩٩   (    ١٢٦٧               مــن القــرار    )  ب   ( ٤                                                                  مراعــاة كامل

  ، )    ٢٠٠٢   (    ١٣٩٠            من القرار  ٢    و  ١         والفقرتني   )     ٢٠٠٠   (    ١٣٣٣          من القرار   )  ج   ( ٨        والفقرة 

                     لولـة دون إتاحـة                                                                             مبـا تبذلـه منظمـة الطـريان املـدين الـدويل مـن جهـود للحي                          وإذ يرحب   
                                         وثائق السفر لإلرهابيني واألشخاص املرتبطني هبم،

ــة               وإذ يــشجع   ــة الدولي                                                                                    الــدول األعــضاء علــى العمــل يف إطــار منظمــة الــشرطة اجلنائي
ــسفر      )          اإلنتربــول ( ــائق ال                                                                                           ، وخاصــة مــن خــالل اســتخدام قاعــدة بيانــات اإلنتربــول املتعلقــة بوث

                                                  دابري املتخذة ضد اجلهات املرتبطـة بتنظـيم القاعـدة                                                  املسروقة واملفقودة، من أجل تعزيز تنفيذ الت      
  ، ا                                    وأسامة بن الدن وحركة الطالبان وشركائه

                                                                                        عن قلقه إزاء إمكانية استخدام اجلهات املرتبطـة بتنظـيم القاعـدة أو أسـامة                         وإذ يعرب   
                                                                                               بن الدن أو حركة الطالبان وشركائها ألنظمة الدفاع اجلـوي احملمولـة واملتفجـرات واألسـلحة                
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                                                                                                          د الكيميائية أو البيولوجية أو املـشعة أو النوويـة املتاحـة جتاريـا، ويـشجع الـدول األعـضاء                         واملوا
                                                        على النظر يف إمكانية اختاذ إجراءات للحد من هذه التهديدات،

                      االلتـزام بتخـصيص            علـى                                                      مجيع الدول، واهليئات الدولية واملنظمات اإلقليمية             وإذ حيث   
                                                          مـن أجـل مواجهـة التهديـد املتواصـل واملباشـر              ،       الدولية                                       املوارد، مبا يف ذلك من خالل الشراكة        

                                                                                                          للسالم واألمن الدوليني الذي ميثله تنظـيم القاعـدة وأسـامة بـن الدن وأعـضاء حركـة الطالبـان                     
                                          يرتبط هبم من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات،  ن   وم

      ظـيم                                                                                    أمهية مواجهة التهديد املتواصل للـسلم واألمـن الـدوليني الـذي ميثلـه تن                        وإذ يؤكد   
ــان ومــ     ــن الدن وأعــضاء حركــة الطالب ــراد ومجاعــات     ن                                                               القاعــدة وأســامة ب ــرتبط هبــم مــن أف                                         ي

                 ومؤسسات وكيانات،

                                          مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،         وإذ يتصرف  

   ٤                                                التدابري املفروضة سـابقا مبوجـب الفقـرة               وجوبا                         أن تتخذ مجيع الدول          يقرر  -   ١  
   ١            والفقـرتني     )     ٢٠٠٠   (    ١٣٣٣            من القرار     )  ج   ( ٨    رة          ، والفق  )    ١٩٩٩   (    ١٢٦٧            من القرار     )  ب (

                                                                   فيمـــا يتعلـــق بتنظــيم القاعـــدة وأســـامة بـــن الدن وحركـــة    )     ٢٠٠٢   (    ١٣٩٠                  مــن القـــرار   ٢  و 
                                                                                              الطالبــان وغريهــم مــن األفــراد واجلماعــات واملؤســسات والكيانــات املــرتبطني بتلــك اجلهــات،  

ــالقرار       ــدة عمــال ب ــة املع ــه يف القائم ــشار إلي ــى النحــو امل ــرار   )    ٩٩٩ ١   (    ١٢٦٧                                                                      عل       ١٣٣٣          والق
  ؛ ) “              القائمة املوحدة ”   ( )    ٢٠٠٠ (

ــة أو املــوارد        ) أ (   ــد األمــوال، وغريهــا مــن األصــول املالي ــام دون إبطــاء بتجمي                                                                                       القي
                                                                                                االقتصادية هلذه اجلماعات أو األفراد أو املؤسسات أو الكيانات مبا يف ذلك األمـوال املـستمدة                

                                                  مباشـرة أو غـري مباشـرة أو عـن طريـق                                                                    من املمتلكات اليت حيوزوهنا أو يتحكمون فيهـا بـصورة         
                                                                                           أشخاص يعملون حلساهبم أو بتوجيه منهم، وضمان عدم إتاحـة أي مـن هـذه األمـوال، أو أي             
                                                                                                    أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لفائدة هـؤالء األشـخاص، بـصورة مباشـرة أو                  

                                                     غري مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها؛

                                                       ُ                              خول هؤالء األفـراد إىل أراضـيها أو مـرورهم العـابر هبـا، علـى أال ُيلـزم                         منع د    ) ب (  
                                                                                                        أي شيء يف هذه الفقرة أي دولة بـرفض دخـول رعاياهـا إىل أراضـيها أو مطالبتـهم مبغادرهتـا؛                     
                                                                                                      وعلى أال تنطبق هذه الفقرة حيث يكـون الـدخول أو املـرور العـابر ضـروريا للقيـام بـإجراءات                

                ، حالـة حبالـة    )  ‘‘      اللجنة  ’’   ) (    ١٩٩٩   (    ١٢٦٧                       ة املنشأة عمال بالقرار           اللجن     تقرر                   قضائية أو عندما    
                                           فقط، أن الدخول أو املرور العابر له ما يربره؛
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                                                                                       منــع التوريــد والبيــع والنقــل املباشــر أو غــري املباشــر هلــذه اجلماعــات واألفــراد     ) ج (  
ـــانات، مـــن أراضيـــــــــها، أو مـــن جانـــب رعاياهـــا املوجـــودين خـــ       ارج                                                                                                      واملؤســـسات والكيـــــ

                                                                                                     أراضــيها، أو باســتخدام الــسفن أو الطــائرات الــيت ترفــع أعالمهــا، للــسالح ومــا يتــصل بــه مــن 
                                                                                                        العتاد جبميع أنواعه مبا فيه األسـلحة والـذخائر واملركبـات واملعـدات العـسكرية واملعـدات شـبه                  

   يب                                      أو املـساعدة أو تـوفري التـدر               التقنية                                                         العسكرية وقطع الغيار الالزمة ملا سبق ذكره، واملشورة         
                        املتصل باألنشطة العسكرية؛

                       أن فـردا أو مجاعـة                    تـدل علـى                                           أن األعمـال أو األنـشطة الـيت                          يؤكد من جديـد     -   ٢  
   :      تشمل        الطالبان                                       بتنظيم 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 (  
                                                   مرتبطـة هبـم، أو مجاعـة منـشقة أو متفرعـة                                                    الطالبـان أو أي خليـة أو مجاعـة                       ن أو حركـة       الد   بن

                                                                                                      عنهم، أو التخطيط هلذه األعمال أو األنشطة أو تيسري القيام هبا أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبـا، أو                  
      ؛ أو                                 بامسهم أو بالنيابة عنهم أو دعما هلم                      املشاركة يف ذلك معهم أو

              أسـامة بـن                                                           تـصل هبـا مـن معـدات إىل تنظـيم القاعـدة أو                                    توريد األسلحة ومـا ي       ) ب (  
      ؛ أو                                               الدن أو حركة الطالبان أو بيعها هلم أو نقلها إليهم

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

                                                                   حركة الطالبان أو أي خليـة أو مجاعـة مرتبطـة هبـم أو منـشقة أو                           أسامة بن الدن أو                القاعدة أو   
              متفرعة عنهم؛

                                                              علـى أن اإلدراج يف القائمـة حيـق علـى أي مؤسـسة أو                        تأكيـد   ال              يعيد كـذلك      -   ٣  
                                                                                          تـتحكم فيـه، بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر، تلـك اجلماعـات أو املؤسـسات أو                                    كيان متلكه أو  

     أو           الطالبـان                                              بتنظيم القاعدة أو أسـامة بـن الدن أو حركـة       ن   و           راد املرتبط                         الكيانات أو أولئك األف   
                                  أي مؤسسة أو كيان يدعم هذه اجلهات؛

         ، عنـد    )    ٢٠٠٤   (    ١٥٢٦                   مـن القـرار        ١٧                                   أن تتصرف الدول وفقا للفقرة           يقرر  -   ٤  
                   بتزويـد اللجنـة                         مـن اآلن فـصاعدا                          أن تقـوم أيـضا       و                                                  اقتراح أمساء إلدراجهـا يف القائمـة املوحـدة،          

                                                                                       ن للحالة يصف األساس الذي يقدم املقترح بناء عليه؛ ويشجع كذلك الدول على كـشف                   ببيا
                                                                                                أي مؤسسات وكيانات ميتلكها أو يـتحكم فيهـا الـشخص املقتـرح إدراجـه يف القائمـة بـشكل                

                   مباشر أو غري مباشر؛
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           األشــخاص  ،                             كتابــة وبالقــدر املمكــن   ،                                  الــدول املعنيــة بــأن تعلــم            يطلــب إىل  -   ٥  
                                                                                     يف القائمة املوحدة بالتدابري املفروضة علـيهم وباملبـادئ التوجيهيـة للجنـة،                               والكيانات املدرجني 

  ؛ )    ٢٠٠٢   (    ١٤٥٢                     منها وأحكام القرار       والرفع                               وخاصة إجراءات اإلدراج يف القائمة 

          أعـاله    ٤                              املـشار إليـه يف الفقـرة                                                أن تستخدم اللجنة بيـان احلالـة            جيوز        أنه       يقرر  -   ٦  
                                          الــدول األعــضاء الــيت أدرج يف القائمــة            استفــسارات        علــى                                        املقــدم مــن الدولــة املــصنفة يف الــرد و

                                                                                                           املوحدة مواطنوها أو أشخاص مقيمون هبا أو كيانـات فيهـا؛ ويقـرر أيـضا أنـه جيـوز للجنـة أن                      
              بعـد احلـصول                                                طراف أخرى على أساس كل حالة على حـدة ،       أل                 عن املعلومات         الكشف      تقرر  

                                      ية أو املساعدة يف تنفيذ التـدابري علـى                                                             مسبقا على موافقة الدولة املصنفة،  من أجل أغراض عمل         
   ا                                                                للدول أن تواصل تقدمي معلومات إضـافية حيـتفظ هبـا سـر                   ه جيوز                              سبيل املثال؛ ويقرر كذلك أن    

                                                         يف اللجنة ما مل توافق الدولة املقدمة للمعلومات على تعميمها؛

                                                                  مجيع الدول األعضاء على تنفيذ املعايري الدولية الشاملة اجملـسدة يف          بقوة    حيث    -   ٧  
                                                                                                  التوصيات األربعني الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية  واملتعلقة بغـسل األمـوال             

                                       وتوصياهتا اخلاصة التسع بشأن متويل اإلرهاب؛

                           ادة التعاون بـني األمـم                                                         إىل األمني العام أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لزي            يطلب  -   ٨  
                                                                                              املتحدة ومنظمة اإلنتربول بغية تزويد اللجنة بأفضل األدوات لالضطالع بواليتها بفعالية أكـرب             

        أعاله؛ ١                                                      دوات للدول األعضاء لتنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرة   األ            وإتاحة أفضل 

           طلوبـة يف                                     عنـد تنفيـذها للتـدابري امل        ،                                   مجيع الدول األعضاء على أن تكفـل          حيث    -   ٩  
                                                                                              أعاله، إلغـاء اجلـوازات ووثـائق الـسفر األخـرى املـسروقة واملفقـودة يف أسـرع وقـت                  ١        الفقرة  

                                                                                                   ممكـن وتبــادل املعلومــات بــشأن هـذه الوثــائق مــع الــدول األعـضاء األخــرى عــن طريــق قاعــدة    
                 بيانات اإلنتربول؛

        املرفـق                                                                             بكافة الدول األعضاء أن تـستخدم القائمـة املرجعيـة الـواردة يف                   يهيب  -    ١٠  
                     إىل اللجنــة بــشأن     ٢٠٠٦       مــارس  /      آذار ١                                                             الثــاين مــن هــذا القــرار لتقــدمي تقــارير يف أجــل أقــصاه 
                                                   أعـاله فيمـا يتعلـق بـاألفراد والكيانـات            ١                                                          اإلجراءات اليت اختذهتا تنفيذا للتدابري املبينة يف الفقرة         

ــدمي   ــدة، مث تقــ ــة املوحــ ــصاعدا إىل القائمــ ــرات منتظ                                                                        املــــضافة مــــن اآلن فــ ــارير يف فتــ ــة                              تقــ        مــ
        اللجنة؛       تقررها

ــ  -    ١١                        ألمســـاء واملعلومـــات  ل                      الـــدول األعـــضاء                            اللجنـــة أن تـــشجع تقـــدمي   إىل      وعز    يـ
                              غرض إدراجها يف القائمة املوحدة؛                   التعريفية اإلضافية ب
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      ١٣٧٣                                                                                     اللجنـة، الـيت تعمـل بالتعـاون مـع اللجنـة املنـشأة عمـال بـالقرار                        يدعو  -    ١٢  
                                            مبا ميكن أن تتخذه الدول من إجـراءات إضـافية                   إىل إبالغ اجمللس      )   ‘‘                   جلنة مكافحة اإلرهاب    ’’ (

        أعاله، ١                               لتنفيذ التدابري املبينة يف الفقرة 

                                                                      ضــرورة اســتمرار التعــاون الوثيــق وتبــادل املعلومــات فيمــا بــني            تأكيــد      كــرر ي  -    ١٣  
                 ، وكذلك فيمـا     )    ٢٠٠٤   (    ١٥٤٠                                                             اللجنة وجلنة مكافحة اإلرهاب واللجنة املنشأة عمال بالقرار         

                                                                                         التابعة لكل منها، مبا يف ذلك تعزيـز تبـادل املعلومـات، وتنـسيق الزيـارات إىل                                   بني أفرقة اخلرباء    
         للجـــان            بالنـــسبة                                                                                         البلـــدان، وتقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة، وغـــري ذلـــك مـــن املـــسائل ذات األمهيـــة  

      كافة؛      الثالث

ــد   -    ١٤   ــدابري                           يكــرر كــذلك تأكي ــذ الفعــال لت ــة التنفي ــة مبتابع ــة أن تقــوم اللجن                                                                      أمهي
                                                               أو اخلطية مـع الـدول، وأن تتـيح للـدول، بطلـب مـن                /                      الرسائل الشفوية و                     اجلزاءات، عن طريق  

                                    ء مناقــشات أعمــق بــشأن املــسائل                                                                       اللجنــة، فرصــة إرســال ممثليهــا لاللتقــاء هبــا مــن أجــل إجــرا   
       الصلة؛    ذات

           أو أعــضاء  /                                                           اللجنــة أن تنظــر يف إمكانيــة أن يقــوم رئــيس اللجنــة و    إىل        يطلــب   -    ١٥  
                                                                   بزيارة بلدان خمتارة هبدف تعزيـز تنفيـذ التـدابري املـشار إليهـا                                     اللجنة، حيثما ومىت اقتضى األمر،  

                                                                                                 أعاله تنفيذا تاما وفعاال، وذلـك لتـشجيع الـدول علـى االمتثـال التـام هلـذا القـرار،                 ١           يف الفقرة   
ــرارات    )     ٢٠٠٣   (    ١٤٥٥   و  )     ٢٠٠٢   (    ١٣٩٠   ، و )    ٢٠٠٠   (    ١٣٣٣   و  ،  )    ١٩٩٩   (    ١٢٦٧            والق

  ؛ )    ٢٠٠٤   (    ١٢٥٦   و

                                                            تقريـر شـفوي إىل اجمللـس، عـن طريـق رئيـسها، كـل                               اللجنة تقـدمي        إىل        يطلب    -    ١٦  
                                                                                                يوما على األقل، بشأن جممل عمل اللجنة وفريق الرصد، باالقتران بالتقارير املقدمـة مـن                   ١٢٠

                  ، مبـا يف ذلـك       )    ٢٠٠٤   (    ١٥٤٠                                                                     رئيسي جلنة مكافحة اإلرهـاب واللجنـة املنـشأة عمـال بـالقرار              
               ، حسب االقتضاء؛                                            تقدمي إحاطات إىل مجيع الدول األعضاء املهتمة باألمر

  ،  )    ٢٠٠٣   (    ١٤٥٥                   مـن القـرار        ١٤                                        اللجنة مبسؤولياهتا احملددة يف الفقرة          ِّ يذكِّر  -    ١٧  
                                 أن تقـــدم إىل اجمللـــس، يف موعـــد                    ، ويطلـــب منـــها  )    ٢٠٠٤   (    ١٥٢٦                  مـــن القـــرار   ١٣           والفقـــرة 

       مــن   ١٣                          املــشار إليــه يف الفقــرة           املــستكمل                    التقيــيم اخلطــي  ،    ٢٠٠٦        يوليــه  /       متــوز  ٣١         يتجــاوز   ال
                                                                         لإلجراءات اليت تتخذها الـدول األعـضاء تنفيـذا للتـدابري املـذكورة يف             )     ٢٠٠٤   ( ٦   ١٥٢        القرار  
        أعاله؛ ١       الفقرة 

ــب إىل  -    ١٨   ــك                يطل ــا يف ذل ــة، مب ــا التوجيهي ــشأن مبادئه ــل ب ــة مواصــلة العم                                                                              اللجن
            ويطلـــب إىل   )     ٢٠٠٢   (    ١٤٥٢                                                                        إجـــراءات اإلدراج يف القائمـــة والرفـــع منـــها، وتنفيـــذ القـــرار   
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                                  أعـاله، تقـارير مرحليـة عـن        ١٦                                          اريره الدورية إىل اجمللس عمال بـالفقرة                                الرئيس، أن يقدم يف تق    
                            عمل اللجنة بشأن هذه املسائل؛

  ،  ا        شـهر    ١٧                                                                     متديد والية فريق الرصد الذي يوجد مقـره بنيويـورك لفتـرة                  يقرر  -    ١٩  
                                مـن أجـل مـساعدة اللجنـة                 ، وذلك                                                           حتت توجيهات اللجنة وباملسؤوليات املبينة يف املرفق األول       

              ضطالع بواليتها؛    يف اال

                                                                            إىل األمــني العــام أن يعــني، وفقــا لقواعــد وإجــراءات األمــم املتحــدة،         يطلــب  -    ٢٠  
                                   مثانيـة أشـخاص، مبـن فـيهم                                                                                    ومبجرد اختاذ هذا القرار وبعد التشاور مع اللجنة، مـا ال يزيـد عـن              

      ١٥٢٦                مــن القــرار  ٧                                            ا جمــاالت اخلــربة املــشار إليهــا يف الفقــرة     يــ                      فريــق الرصــد، مراع        منــسق يف
  ؛ )    ٢٠٠٤ (

          إمكانيـة            النظـر يف                أعاله، هبدف    ١                                         استعراض التدابري املذكورة يف الفقرة           يقرر  -    ٢١  
  ؛            إذا لزم األمر              شهرا أو أقل   ١٧                   مواصلة تعزيزها خالل 

   .                                    أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي    يقرر  -    ٢٢  
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  )    ٢٠٠٥   ( ٧   ١٦١                  املرفق األول للقرار     
                                             ريق الرصد حتت إشراف اللجنة املنشأة عمـال                                    من هذا القرار، يعمل ف       ١٩              وفقا للفقرة     
  :                         ويضطلع باملسؤوليات التالية  )     ١٩٩٩   (    ١٢٦٧        بالقرار 

                                                                                     القيام مبهام التجميع والتقييم والرصد ورفع التقارير وتقـدمي التوصـيات بـشأن                ) أ (  
                                                                                           تنفيذ التدابري، وإجراء دراسات إفراديـة، حـسب االقتـضاء؛ وإجـراء حبـث متعمـق ألي مـسائل         

        اللجنة؛            حسب توجيهات   ة            أخرى ذات صل

                    عليــه واستعراضــه،                                                                 تقــدمي برنــامج عمــل شــامل إىل اللجنــة مــن أجــل املوافقــة      ) ب (  
ــة تنفيــذ مــسؤولياته،                                         ل فريــق الرصــد يف ســياقه األنــشطة امل                        حــسب االقتــضاء، يفــص                                       توخــاة بغي

                                                                                                             فيهـا الـسفر املقتـرح، علـى أسـاس التنـسيق الوثيـق مـع املديريـة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب                       مبا
                                                                التابعة للجنة مكافحة اإلرهاب لتفادي االزدواجية وتعزيز سبل التآزر؛

           كـانون     ٣١                                                                     تقدمي ثالثة تقارير خطية شاملة ومستقلة إىل اللجنة، أوهلا حبلـول               ) ج (  
           كـــانون   ١٠                     ، وثالثهـــا حبلـــول     ٢٠٠٦         يوليـــه  /        متـــوز  ٣١                     ، وثانيهـــا حبلـــول     ٢٠٠٦         ينـــاير  /        الثـــاين
                          مـن هـذا القـرار،        ١                                      تدابري املـشار إليهـا يف الفقـرة                                  ، بشأن تنفيذ الدول لل        ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول

                         تـدابري جديـدة حمتملـة،            اختـاذ                                                                             مبا يف ذلك التوصيات اخلاصـة الراميـة إىل حتـسني تنفيـذ التـدابري و               
ــها      ــع منـ ــة والرفـ ــن اإلدراج يف القائمـ ــالغ عـ ــن اإلبـ ــضال عـ ــالقرار                                                                         فـ ــال بـ ــتثناءات عمـ                                      واالسـ

  ؛ )    ٢٠٠٣ (     ١٤٥٢

             ، والقـوائم   )    ٢٠٠٣   (    ١٤٥٥             من القرار   ٦            بالفقرة                              حتليل التقارير املقدمة عمال      ) د (  
                                                          من هذا القرار، واملعلومات األخرى املقدمة من قبـل الـدول      ١٠                               املرجعية املقدمة عمال بالفقرة     

        اللجنة؛        تعليمات                      األعضاء إىل اللجنة حسب 

                                                                                 العمل عن كثب مع املديرية التنفيذية للجنـة مكافحـة اإلرهـاب التابعـة للجنـة            )  هـ (  
                                 وتبـادل املعلومـات معهمـا           ١٥٤٠                                                  هاب وفريق خرباء اللجنة املنشأة عمال بـالقرار                    مكافحة اإلر 

  ؛                             لتنسيق الفعلي بني اللجان الثالث                                 من أجل حتديد جماالت االلتقاء وتسهيل ا

                                                                                وضع خطة من أجل مساعدة اللجنة يف معاجلة مسائل عـدم االمتثـال للتـدابري                  ) و (  
                 من هذا القرار؛ ١                     املشار إليها يف الفقرة 

                                                                                تقــدمي توصــيات إىل اللجنــة ميكــن أن تــستعني هبــا الــدول األعــضاء مــن أجــل      ) ز (  
                                            مــن هــذا القــرار ويف إعــداد اإلضــافات   ١                                                          مــساعدهتا يف تنفيــذ التــدابري املــشار إليهــا يف الفقــرة  

                القائمة املوحدة؛   إىل         املقترحة 
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      علــى           املختـارة                                                                     التـشاور مـع الـدول األعـضاء قبـل التوجـه إىل الـدول األعـضاء            ) ح (  
        اللجنة؛          الذي تقره                اس برنامج عمله   أس

          اإلضــافية             التعريفيــة                                                            تــشجيع الــدول األعــضاء علــى تقــدمي األمســاء واملعلومــات     ) ط (  
        اللجنة؛         لتعليمات                                إلدراجها يف القائمة املوحدة، وفقا 

ــدة            ) ي (   ــيم القاع ــشكله تنظ ــذي ي ــد ال ــتغرية للتهدي ــة امل ــن الطبيع ــة ع                                                                                            إجــراء دراس
                              وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة؛        ملواجهته          التدابري                     وحركة الطالبان وأفضل 

                                                                                              التشاور مـع الـدول األعـضاء بطـرق منـها إجـراء حـوار منـتظم مـع ممثليهـا يف                         ) ك (  
                               دول، وال سـيما مـا يتعلـق                                                                                نيويورك وعواصم البلدان، مع مراعاة التعليقات اليت ترد من هذه الـ           

                     فقرة ج من هذا املرفق؛                                  تقارير فريق الرصد املشار إليها يف ال      ترد يف         مسائل         منها بأي

ــن خــالل           ) ل (   ــك، م ــة ذل ــب اللجن ــدما تطل ــة أو عن ــصفة منتظم ــة ب                                                                                     إطــالع اللجن
ــفوية و  ــات شـ ــد، مبـــ    /                     إحاطـ ــق الرصـ ــل فريـ ــى عمـ ــة، علـ ــدول                                                     أو خطيـ ــه للـ ــك زياراتـ                                 ا يف ذلـ

         وأنشطته؛       األعضاء

                                                                                 مساعدة اللجنة يف إعداد التقييمات الشفوية واخلطية اليت ترفعهـا إىل اجمللـس،                ) م (  
                 من هذا القرار؛  ١٨    و   ١٧                                          املوجزات التحليلية املشار إليها يف الفقرتني      وخباصة

  .                                      االضطالع بأية مسؤوليات أخرى حتددها اللجنة   ) ن (  
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   )    ٢٠٠٥   ( ٧   ١٦١                   املرفق الثاين للقرار     
  

     ١٢٦٧       القرار      عمال ب                             القائمة املرجعية للجنة املنشأة     

ــشأة ع        ــم املتحــدة املن ــة لألم ــة التابع ــاة اللجن ــالقرار                                                                    يرجــى مواف         تنظــيم    (    ١٢٦٧                مــال ب
ــدة ــان  /          القاعـ ــة الطالبـ ــاريخ    )                     حركـ ــول تـ ــات   ‐‐‐                  حبلـ ــن األشـــخاص واجلماعـ ــات عـ                                              باملعلومـ

                                                                      اليت أضيفت خـالل األشـهر الـستة األخـرية إىل القائمـة املوحـدة                        التالية                       واملؤسسات والكيانات   
  )     ١٩٩٩   (    ١٢٦٧                                                        لجـزاءات املنـصوص عليهـا يف قـرار جملـس األمـن                                 للجهات اخلاضـعة ل          للجنة  
  .                ما تاله من قرارات و
  

 --------         يف تاريخ  -------------                                هذه املعلومات مقدمة من قبل حكومة 
  

 ال          نعم

  )                  يف القائمة املوحدة---      العدد  (    فالن       السيد   -   ١

                                              هل أضيف اإلسم إىل قائمة التحقق من تأشريات السفر؟  -    ألف   

             تأشريات إليه؟   أي              هل رفض تسليم   -    باء   

                  املؤسسات املالية؟        هل أشعرت  -    جيم   

                   هل مت جتميد أي أصول؟  -    دال   

                             هل مت تنفيذ حظر توريد األسلحة؟  -    هاء   

                      حماوالت لشراء األسلحة؟  أي    جرت    هل   -    واو   

  :                        املعلومات اإلضافية إن وجدت

 

  
  

 ال         نعم
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  )                يف القائمة املوحدة  ---      العدد  (        الفالنية        املؤسسة   -   ٢

   ة؟                      هل أشعرت املؤسسات املالي  -     ألف  

                   هل مت جتميد أي أصول؟  -    باء   

                             هل مت تنفيذ حظر توريد األسلحة؟  -    جيم   

                                هل وقعت أية حماوالت لشراء األسلحة؟  -    دال   

  :                        املعلومات اإلضافية إن وجدت

  
  
  
  
  
  


