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 (1122) 1212القرار   
 1122حزيران/يونيه  28، املعقودة يف 8217الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن 
، (1112) 2111، و (1111)   2111 ، و(2111) 2118إىل قراراتــــه  إذ يشيييير 

 2411 و ،(1111) 2244   و ،(1111) 2241 و ،(1111) 2111 و ،(1112) 2181 و
 2111 و، (1114) 2112 و، (1114)   2128، و (1112) 2411، و (1112)
 2112 ، و(1117) 2711و  ،(1111) 2814 و ،(1111) 2811 و ،(1111)
 1211و  (1121) 1171، و (1122) 2171، و (1122) 2177، و (1111)
 ،اجمللس يف هذا الصدد رئيس بياناتإىل و  ، (1122)

األخطـار  أشـد  أحـد  ميثـ   ومظـاهره  أشـااله  أن اإلرهاب جبميـ    وإذ يؤكد من جديد 
مياـن تييـره    م واألمن وأن أي عم  من أعمال اإلرهاب هو عم  إجرامي والالسال اليت هتدد 

إدانتـه القاععـة    كير  وإذ يدوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتابه؛  بغض النظر عن 
ــســائر لتنظــيم القاعــدة و  ــراد و اعــات   م  ــه مــن أف ــرتبب ب ــ    ومؤسســاتن ي ــات، وكل وكيان

قتــ  املــدنيب األبريــا  تســتفدف يرتابونــه مــن أعمــال إرهابيــة إجراميــة متواةــلة ومتعــددة    ملــا
  الضحايا وتدمري املمتلاات وتقويض دعائم االستقرار إىل حد كبري،  وغريهم من 

أنــه ال مياــن وال ينبغــي ربــب اإلرهــاب بــجي ديانــة أو جنســية  ؤكييد ميين جديييد وإذ ي 
 حضارة، أو
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( S/PRST/2013/1إىل البيــانب الرئاســيب الصــادرين عــن جملــس األمــن و ــا )  وإذ يشيير 
السـالم واألمـن الـدوليب مـن جـرا        هتـدد األخطار الـيت  بشجن  1121كانون الثاين/يناير  24 يف

 ( بشجن السالم يف أفريقيا،S/PRST/2013/5، و )اإلرهابية األعمال
أخطـار  مـا يـن م عـن األعمـال اإلرهابيـة مـن       ضـرورة ماافحـة    وإذ يؤكد من جديد 
وفقــا مليثــام األمــم املتحــدة والقــانون  ،وســائ ميــ  الجبم واألمــن الــدوليب، وكلــ  الســالهتــدد 
، مبــا يشـم  القــوانب الدوليـة الســارية وهـي قــانون حقـوم اإلنســان، وقـانون الالجــ ب      الـدو  

األمــم املتحــدة تؤديــه هــذا الصــدد علــر الــدور ا ــام الــذي   يف وإذ يشييد  ، والقــانون اإلنســاين
 ،هذه اجلفود وتنسيقفاقيادة  يف

وإىل نشــر املنتــدع العــاملي ملاافحــة اإلرهــاب   (1122) 1211 إىل قــرارهوإذ يشيير  
مــذكرة اجلزائــر بشــجن أفضــ  املمارســات املتعلقــة مبنــ  عمليــات اختطــاف األشــ ا  الــيت     ”

ــة مــ  حرمــاام مــن مااســبفا     ــا للعدي ــفا اإلرهــابيون علب ادث حــووإذ يييدين دشييد   ، “يرتاب
اختطاف األشـ ا  وأخـذ الرهـائن الـيت ترتابـفا  اعـات إرهابيـة ألي غـرذ، مبـا يف كلـ            

علـر منـ  أعمـال    وإذ يعير  نين مييه ه     بقصد  ـ  األمـوال أو انتـزان تنـاسالت سياسـية،      
اختطاف األش ا  وأخذ الرهائن اليت ترتابفا  اعات إرهابية، وعلر ضمان إعالم سـرا   

ــ    ــدو  الســاري،     الرهــائن بجمــان دون دف ــا للقــانون ال ــاسالت سياســية، وفق ــة أو تقــدا تن فدي
مــن  يــ  الــدول أن تعمــ  علــر منــ  اإلرهــابيب مــن االســتعادة بصــورة مباشــرة     يطليي  وإذ
غري مباشرة من املدفوعات املقدمة كعدية أو من التناسالت السياسية، وعلر ضـمان إعـالم    أو

ورة تعـاون  يـ  الـدول بشـا  وخيـ  خـالل       سرا  الرهائن بجمان، وإك يؤكد مـن جديـد ضـر   
 حوادث اختطاف األش ا  وأخذ الرهائن اليت ترتابفا اجلماعات اإلرهابية،

نــه ال مياــن التغلــا علــر اإلرهــاب إال باتبــان اــة يتســم باملثــابرة   أعلــر  يشييد وإذ  
بععاليـة  والشمول قائم علر أساس مشاركة  ي  الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية وتعاواا 

 ،يف من  التفديدات اإلرهابية وإضعاففا وعز ا وش  حركتفا
أن اجلــزا ات تشــا  مبوجــا ميثــام األمــم املتحــدة أداة هامــة مــن أدوات   وإذ يؤكييد 

يف هـذا الصـدد علـر ضـرورة التنعيـذ       وإذ يشيد  ةون السالم واألمـن الـدوليب واسـتعادهتما،    
ــرة     ــواردة يف العقـ ــدابري الـ ــارم للتـ ــذ  2الصـ ــن هـ ــة    مـ ــة يف ماافحـ ــعفا أداة هامـ ــرار بوةـ ا القـ

 اإلرهابية، األنشطة
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 يــ  الــدول بجنــه يقــ  علــر كاهلــفا التــزام بــجن تت ــذ التــدابري املبينــة           وإذ يييِّك ر  
فيما خيتص جبمي  األفراد واجلماعات واملؤسسات والايانات املدرجة علـر قائمـة    2 العقرة يف

النظر عن جنسية أو ماان إقامـة أول ـ  األفـراد    اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة، بغض 
 أو اجلماعات أو املؤسسات أو الايانات،

 ي  الدول األعضا  علر املشاركة بععالية يف تعفد القائمة املنشجة مبوجـا  وإذ حيث  
قائمــــة اجلـــــزا ات  ”) (1122) 2171و  (1111) 2111و  (2111) 2118القــــرارات  

( واسـتاما ا بتـوفري معلومـات إضـافية ختـص األملـا  املدرجـة        “املعروضة علر تنظـيم القاعـدة  
ــف      ــ  أملــا  من ــات لرف ــدا علب ــا، وتق ــا حالي ــي     عليف ــن ينبغ ــة م ــد هوي ــد االقتضــا ، و دي ا، عن

مـن هـذا القـرار مـن أفـراد و اعـات ومؤسسـات         2خيضعوا للتدابري املشار إليفا يف العقـرة   أن
 وكيانات آخرين إلدراج أملائفم علر القائمة،

 (1122) 2171و  (2111) 2118الل نـــة املنشـــجة عمـــال بـــالقرارين  وإذ يِّك يييير 
وعلـر أسـاس كـ  حالـة علـر حـدة،        السـرعة ( بـجن ترفـ  مـن القائمـة، علـر وجـه       “الل نة”)

ــن م أملــا  ــات        م ــراد و اع ــن أف ــرار م ــذا الق ــايري اإلدراج اذــددة يف ه ــه مع ــد تســري علي يع
 ومؤسسات وكيانات،

وغريهــا مــن التحــديات الــيت تواجــه الــدول األعضــا   بالتحــديات القانونيــة وإذ يسييل   
بالتحسينات اليت ُأدخلـ    وإذ يرح من هذا القرار،  2ما تنعذه من تدابري مبوجا العقرة  يف

ــا  بنوعيــة قائمــة اجلــزا ات املعروضــة علــر تنظــيم القاعــدة،           ــر إجــرا ات الل نــة واالرتق عل
 ،مواةلة مساعيه من أج  كعالة اإلنصاف والوضو  يف اإلجرا ات عن عزمه يعر  وإذ

وبتعزيـز واليـة    (1111) 2112بإنشا  ماتا أمب املظام عمال بالقرار  وإذ يرح  
ــرارين    ــام يف القــ ــب املظــ ــفام  وإذ يالحيييي ، (1121) 1171و  (1122) 2171أمــ اإلســ

ــة والشــعافية،          ــن ال اه ــدر إضــايف م ــوفري ق ــب املظــام يف ت ــا أم ــه مات ــذي يقدم اجلــوهري ال
ــة ماــب ماتــا أمــب املظــام     يشيير وإذ ــزام جملــس األمــن الراســ  باعال  مــن مواةــلة  إىل الت

 االضطالن بدوره بععالية وفقا للوالية املسندة إليه،
بتقــارير أمــب املظــام نصــة الســنوية املوجفــة إىل جملــس األمــن، مبــا فيفــا     وإذ يرحيي  

ــاير  12التقــارير املقدمــة يف  ــه  11، و 1122كــانون الثاين/ين كــانون  11، و 1122موس/يولي
مـوس/   12 ، و1121كـانون الثاين/ينـاير    12، و 1121موس/يوليه  11، و 1121الثاين/يناير 

 ،1122كانون الثاين/يناير  12، و 1121يوليه 
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بـإجرا  االسـتعراذ الرابـ      1122بقيام اجلمعية العامـة يف حزيران/يونيـه    وإذ يرح  
 /أيلـول  7 ، املعتمـدة يف (A/RES/60/288الستراتي ية األمم املتحدة العاملية ملاافحـة اإلرهـاب )  

هبـدف كعالـة    ، وبإنشا  فرقة العم  املعنية بالتنعيـذ يف جمـال ماافحـة اإلرهـاب    1111سبتمي 
التنسي  واالتسام بصعة عامة يف اجلفـود الـيت تبـذ ا منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال ماافحـة         

عـن األنشـطة الـيت تقـوم هبـا       1122سـان/أبري   ني 22اإلرهاب، وبتقرير األمـب العـام املـؤر     
 ،(A/68/841منظومة األمم املتحدة يف تنعيذ االستراتي ية )

ئيـة )اإلنتربـول(   بالتعاون املستمر بب الل نة واملنظمة الدولية للشرعة اجلنا وإذ يرح  
ة، وال سـيما يف جمـا ت تقـدا املسـاعدة التقنيـة      ماتا األمم املتحدة املعـ  بامل ـدرات واجلرميـ   و

األخــرع، ويشــ   علــر مواةــلة التعــاون  وبنــا  القــدرات، ومــ   يــ  هي ــات األمــم املتحــدة 
سام بصعة عامـة  فرقة العم  املعنية بالتنعيذ يف جمال ماافحة اإلرهاب لاعالة التنسي  واالت م 

 يف جفود ماافحة اإلرهاب اليت تبذ ا منظومة األمم املتحدة،
ــاب واملنظمــات       وإذ يسييل     ــ  اإلره ــ  وقمــ  موي ــة ملن ــدابري الالسم بضــرورة اختــاك الت

اإلرهابية، مبا يف كل  التموي  باست دام العائدات املتجتيـة مـن اجلرميـة املنظمـة، وبوسـائ  منـفا       
عفا الايميائيــة واالرـار هبــا علــر شـو غــري مشـرون، وبج يــة مواةــلة    إنتـاج امل ــدرات وسـالئ  

 التعاون الدو   قيقا  ذه الغاية،
بضــرورة أن منــ  الــدول األعضــا  إســا ة اســتغالل اإلرهــابيب للمنظمــات  وإذ يسييل    

يـة  باملنظمات غري احلاوميـة وغـري الرحب  وإذ يه   احلاومية وغري الرحبية واخلريية لصا م،  غري
واخلريية أن تعم ، حسا االقتضا ، علر منـ  ومعارضـة اذـاوالت الـيت يقـوم هبـا اإلرهـابيون        
إلسا ة استغالل مركز تل  املنظمات، ويـذكرر يف الوقـ  نعسـه بج يـة االحتـرام التـام حلقـوم        

 حي  وإذ يالاألفراد يف التعبري ويف تاوين اجلمعيات يف اجملتم  املدين، وحريـة الـدين واملعتقـد،    
 التوةية والوخائ  التوجيفية اليت أةدرهتا يف هذا الصدد فرقة العم  املعنية باإلجرا ات املالية،

إىل مــا قــرره بــجن تعمــ  الــدول علــر وقــة إمــدادات األســلحة، مبــا فيفــا     وإذ يشيير  
األســلحة الصــغرية واخلعيعــة، إىل اإلرهــابيب، وكــذل  دعوتــه الــدول إىل أن رــد الوســائ          

ثية تبادل املعلومـات عـن العمليـات املتعلقـة باالرـار باألسـلحة واإلسـران بـوترية         الاعيلة بتا
تبادل تلـ  املعلومـات، وأن تعمـ  علـر تعزيـز تنسـي  اجلفـود املبذولـة علـر كـ  مـن الصـعيد             

 الوع  ودون اإلقليمي واإلقليمي والدو ،

http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
http://undocs.org/ar/A/68/841
http://undocs.org/ar/A/68/841


S/RES/2161 (2014) 
 

 

14-55595 5/31 

 

انتشـار العوملـة    إسا  تزايـد قيـام اإلرهـابيب ومؤيـديفم، يف سـيام     وإذ يعر  نن قلقي    
ــات واالتصــاالت، ال ســيما       ــدة يف جمــال املعلوم ــات اجلدي ــات، باســتعمال التانولوجي باجملتمع
شباة اإلنترن ، يف تيسري األعمال اإلرهابية، وكـذل  اسـتعما ا يف التحـريض علـر ارتاـاب      

 أعمال إرهابية ورنيد مرتابيفا ومويلفا والت طيب  ا،
ــداوإذ يعيير  نيين قلقيي      ــر الصــعيد الــدو  ةــوب االنضــمام      إسا  ت ــدين عل ف  اجملن

وإذ يكير  كيِّ     تنظيم القاعـدة واجلماعـات املرتبطـة بـه، وإسا  ضـ امة تلـ  الظـاهرة،         إىل
التزام الدول األعضا  بوقة حركة اجلماعات اإلرهابية، وفقا للقانون الـدو  السـاري،   مأك د 

د، والقيـام، يف هـذا السـيام، بتبـادل     من خالل عدة وسائ  منفا فرذ رقابة فعالـة علـر احلـدو   
ــدف       ــة هبـ ــلطات امل تصـ ــب السـ ــا بـ ــاون فيمـ ــب التعـ ــرعة، و سـ ــه السـ ــر وجـ ــات علـ املعلومـ

حركة اإلرهابيب واجلماعات اإلرهابية مـن أراضـيفا وإليفـا، ووقـة إمـدادات األسـلحة        وقة
 إىل اإلرهابيب والتموي  الذي يساند أول   اإلرهابيب،

استمرار ما ميثله تنظيم القاعدة، وسـائر املـرتبطب بـه مـن أفـراد       قوإذ يالح  مع ا قل 
وإذ يؤكيييد و اعـــات ومؤسســـات وكيانـــات، مـــن خطـــر علـــر الســـالم واألمـــن الـــدوليب، 

 تصميمه علر التصدي جلمي  جوانا كل  اخلطر، جديد من
أن بعض األفراد واجلماعات واملؤسسـات والايانـات ن ـن يسـري علـيفم      وإذ يالح   
ــاي ــرة   معـ ــددة يف العقـ ــة اذـ ــر القائمـ ــرار   1ري اإلدراج علـ ــن القـ ــريه (1121) 1171مـ ، وغـ
قرارات اجلـزا ات الصـادرة يف هـذا الصـدد، قـد يسـري علـيفم أيضـا، يف بعـض احلـاالت،            من

 قرار احلا ،من ال 1معايري اإلدراج علر القائمة اذددة يف العقرة 
ما تقوم بـه األمانـة العامـة مـن جفـود سـعيا إىل توحيـد شـا   يـ  قـوائم            وإذ يالح  

ــزا ات،      ــة لل ـ ــلطات الوعنيـ ــذ السـ ــري تنعيـ ــة تيسـ ــدة بغيـ ــة مـــن األمـــم املتحـ اجلـــزا ات املعروضـ
األمانة العامة علر أن تواة ، حسا االقتضا  ومبساعدة من فريـ  الرةـد، عملـفا     يشجع وإذ

 ، تطبي  وموكج البيانات الذي اعتمدته جلنة اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدةالرامي إىل
 مبوجا العص  الساب  من ميثام األمم املتحدة، وإذ يتيرف 

 
 التدابيـر  

( مـن  ج) 7أن تت ذ  ي  الدول التدابري املعروضة سابقا مبوجا العقـرة   يقر  - 2 
ــرار   1و  2 ، والعقــرتب(1111) 2111  القــرار   2 و 2، والعقــرتب (1111) 2111  مــن الق

ــرار   ــن الق ــدة    ،(1122) 2171م ــيم القاع ــ  بتنظ ــا يتعل ــراد     و فيم ــن أف ــه م ــرتبب ب ــن ي ــريه ن غ
 :وكيانات ومؤسسات اعات و

http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/1333(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1390(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
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 جته د األصول  
ــوارد        )أ(  ــة أو امل ــن األةــول املالي ــا م ــوال وغريه ــد األم ــا  بت مي ــام دون إبط القي

االقتصادية اليت تعود إىل أول   األفراد وتل  اجلماعات واملؤسسـات والايانـات، مبـا يف كلـ      
ــات ت   ــن نتلاـ ــة مـ ــوال املتجتيـ ــرة    األمـ ــورة مباشـ ــا، بصـ ــرف فيفـ ــود التصـ ــفا أو يعـ ــود ملايتـ عـ

مباشرة، إليفم أو إىل أفراد يتصرفون نيابة عنـفم أو بتوجيـه منـفم، وكعالـة عـدم إتاحـة        غري أو
هؤال  األشـ ا ،   موارد اقتصادية أخرع لصاحل تل  األموال أو أي أموال أو أةول مالية أو

 أش ا  موجودين يف أراضيفا؛ ا أو أيبصورة مباشرة أو غري مباشرة، عن عري  رعاياه
 حظر ا سفر  

من  دخول أول ـ  األفـراد إىل أراضـيفا أو عبـورهم لتلـ  األراضـي، شـريطة         )ب( 
ياون يف هذه العقـرة مـا يلـزم دولـة بـجن منـ  مواعنيفـا مـن دخـول أراضـيفا أو أن تطلـا             أال

ــدخول أو ال     ــرة إكا كــان ال ــفا، وأال تســري هــذه العق ــفم اخلــروج من ــا   من ــور ضــروريا للوف عب
ما، أو يف احلاالت اليت تقرر فيفـا الل نـة، يف كـ  حالـة علـر حـدة، وجـود         بإجرا ات قضائية

 أسباب تير كل  الدخول أو العبور؛
 

 حظر مو يد األسلحة  
من  ما قد يتم بصورة مباشرة أو غري مباشرة من توريـد األسـلحة ومـا يتصـ       )ج( 

ا يف كلــ  األســلحة والــذخائر، واملركبــات واملعـــدات     هبــا مــن عتــاد مــن شــب األنـــوان، مبــ      
العسارية، واملعدات شبه العسارية، وقط  الغيار الالسمة ملـا سـب  ككـره، أو بيعفـا أو نقلـفا،      

ــة أو مســاعدة أو   ــدا أي مشــورة فني ــن أراضــيفا     وتق ــدريا يتصــ  باألنشــطة العســارية، م ت
السعن أو الطائرات اليت  مـ  أعالمفـا،   باست دام  علر يد رعاياها إىل خارج أراضيفا، أو أو

 إىل أول   األفراد واجلماعات واملؤسسات والايانات؛
 

 معاير اإل  اج نلى ا قائهة  
ــر    يؤكيييد مييين جدييييد  - 1    ــدل علـ ــيت تـ ــطة الـ ــال أو األنشـ ــا ”أن األعمـ  “ارتبـ

القاعـدة   مؤسسة أو كيان بتنظيم القاعدة تشم  القيـام مبـا يلـي لصـاحل تنظـيم       اعة أو أو فرد
 أي خلية أو  اعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متعرعة عنه: أو

تيسـري   املشاركة يف موي  أعمال أو أنشطة تل  اجلفات، أو الت طـيب  ـا أو   )أ( 
ــا أو      ــ  معف ــا، أو املشــاركة يف كل ــا أو ارتااهب ــا أو اإلعــداد   ــام هب ــفا    القي ــة عن ــا أو نياب باملف

 دعما  ا؛ أو
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 ي  أو نق  األسلحة وما يتص  هبا من عتاد إليفا؛توريد أو ب )ب( 
 الت نيد أو أي شا  آخر من أشاال التصرفات أو األنشطة حلساهبا؛ )ج( 
ــال    يشيير  - 1  إىل أن وســائ  التمويــ  أو الــدعم املــذكورة تضــم، علــر ســبي  املث

شـروعة بزراعـة   احلصر، استعمال العائدات املتجتية من اجلرمية، مبا يشم  القيام بصورة غري م ال
 امل درات وسالئعفا وإنتاجفا واالرار هبا؛

مؤسسـة،   أن اإلدراج علر القائمة يسري علـر أي فـرد، أو  اعـة، أو   يؤكد  - 2 
كيــان خيضــ ، بشــا  مباشــر أو غــري مباشــر، مللايــة أو تصــرف اجلفــات املرتبطــة بتنظــيم      أو

بوســــائ  أخــــرع  القاعــــدة مــــن أفــــراد أو  اعــــات أو مؤسســــات أو كيانــــات، أو يــــدعم 
 اجلفات، مبا فيفا تل  املدرجة علر قائمة اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة؛ تل 

علــــر املــــوارد املاليــــة أعــــاله تســــري )أ(  2العقــــرة مقتضــــيات أن  يؤكييييد - 4 
، علــر ســبي  املثــال ال احلصــر، املــوارد املســت دمة   يف كلــ ا مبــواالقتصــادية جبميــ  أشــاا ا،  

الـيت   ،خـدمات مـا يتصـ  هبـا مـن     اإلنترنـ  أو  شـباة  علـر  استضـافة املواقـ    توفري خدمات  يف
، وغريه من املدرجب علر قائمة اجلـزا ات املعروضـة علـر كلـ      دعم تنظيم القاعدة يف غ ستُت

 ايانات؛أو الؤسسات أو املماعات أو اجلفراد األ التنظيم من
ــر )أ( أعــاله تســري أيضــ  2أن مقتضــيات العقــرة  أيضييا يؤكييد - 1  األمــوال، ا عل

واألةـول املاليــة أو املـوارد االقتصــادية الـيت قــد تتــا ، بصـورة مباشــرة أو غـري مباشــرة، ل فــراد      
املدرجب علر القائمة أو لصاحلفم فيما يتص  بسعرهم، مبا يف كل  مـا يـتم  ملـه مـن تاـالية      

و املـوارد االقتصـادية   فيما خيتص بالنق  والتحمي ، وأن تل  األموال وغريها من األةول املالية أ
ــرتب        ــة يف العق ــا  املبين ــا إلجــرا ات اإلعع ــا إال وفق ــن  1 و 2املتصــلة بالســعر ال تــوس توفريه م

ــرار ــالقرار   (1111) 2241 الق ــة ب ــرتب  ، ويف(1111) 2814، حســا الصــيغة املعدل   1العق
 أدناه؛ 12و 

)أ( أعاله تسري أيضـا علـر مـدفوعات     2أن مقتضيات العقرة يؤكد كِّ    - 8 
اجلــزا ات املعروضــة علــر تنظــيم القاعــدة مــن األفــراد  قائمــة  علــر املــدرج أملــا همالعديــة إىل 

 ف  العدية أو من يدفعفا؛، بغض النظر عن كيعية دجلماعات أو املؤسسات أو الاياناتا أو
أنه توس للدول األعضا  السما  بجن تضاف إىل احلسـابات  ؤكد من جديد ي - 7 
أملـــا هم املـــدرج لصـــاحل مقدمـــة أي مـــدفوعات ، أعـــاله 2جحاـــام العقـــرة ، عمـــال باجملمـــدة
مؤسسات أو كيانات، شـريطة أن تظـ  هـذه املـدفوعات      من أفراد أو  اعات أوالقائمة  علر

 جممدة؛أن تبقر أعاله و 2حاام العقرة خاضعة أل

http://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)


 S/RES/2161 (2014) 

 

8/31 14-55595 

 

حاــام املتعلقــة باالســتثنا ات دول األعضــا  علــر االســتعادة مــن األالــشييجع ي - 1 
مـن   1 و 2يف العقـرتب   املنصـو  عليفـا  )أ( أعـاله، و  2املتاحة من التدابري الـواردة يف العقـرة   

أن اإلععــا ات ويؤكييد  ،(1111) 2814القرار بــ، بصــيغتفا املعدلــة (1111) 2241القــرار 
مـــن حظــــر الســـعر يــــتعب تقـــدميفا مــــن الـــدول األعضــــا ، أو األفـــراد، أو أمــــب املظــــام،      

ئمـة ألغـراذ أدا  شـعائر    االقتضا ، مبا يف كلـ  لـدع سـعر األفـراد املـدرجب علـر القا       حسا
تـوس  ـا تلقــي    (1111) 2811إىل أن آليـة مراكــز التنسـي  املنشـجة يف القــرار    ويشير  دينيـة،  

علبات االستثنا  املقدمة من، أو باسم، املـدرجب علـر قائمـة اجلـزا ات املعروضـة علـر تنظـيم        
ــانونيب     القاعــدة مــن أ  ــيفم الق ــ  نثل ــات، أو عــن عري ــراد أو  اعــات أو مؤسســات أو كيان ف

 أدناه؛ 11أةحاب احلقوم يف تركاهتم، لتنظر فيفا الل نة علر النحو املبب يف العقرة  أو
 

 منف ِّ ا تدادر  
تجكيــــد أ يــــة قيــــام  يــــ  الــــدول بتحديــــد اإلجــــرا ات املالئمــــة،  يكيييير  - 21 

أعـاله   2ا ، لتنعيذ كـ  جوانـا التـدابري املنصـو  عليفـا يف العقـرة       استحداخفا عند االقتض أو
تنعيذا كامال؛ ويـحـث بقـوة  ي  الدول األعضا  علر تنعيـذ املعـايري الدوليـة الشـاملة اجملسـدة      
يف التوةــيات األربعــب املنقحــة الصــادرة عــن فرقــة العمــ  املعنيــة بــاإلجرا ات املاليــة واملتعلقــة  

املتعلقـة بـاجلزا ات    1سـيما التوةـية    ل ومويـ  اإلرهـاب واالنتشـار، وال   مباافحة غس  األموا
 املالية اذددة األهداف واملتعلقة باإلرهاب وموي  اإلرهابيب؛

ــريية      حييييث دقيييو   - 22  ــذكرة التعسـ ــر املـ ــ  عناةـ ــر أن تطبـ ــا  علـ ــدول األعضـ الـ
تراعــي، يف  لــة أمــور،  الصــادرة عــن فرقــة العمــ  املعنيــة بــاإلجرا ات املاليــة، وأن 1 للتوةـية 

يتص  بذل  من نارسات فضلر من أج  فعالية تنعيذ اجلزا ات اذددة األهـداف واملتعلقـة    ما
باإلرهاب وموي  اإلرهابيب، وحييب علما بضرورة وجود سلطات وإجـرا ات قانونيـة مالئمـة    

ة بوجـود إجـرا ات   هبدف تطبي  وإنعاك اجلزا ات املالية اذددة األهداف اليت ال تاون مشروع
، “األسـاس املعقـول  ”أو  “املسـوغات املعقولـة  ”جنائية، وتطبي  معيار إخبات يسـتند إىل دليـ    

وكذل  ضرورة وجود قدرة علر  ـ  أو التمـاس أكـي قـدر ناـن مـن املعلومـات مـن كافـة          
 املصادر املعنية؛

 إىل الـدول أن تتحـرب بقـوة وحـزم مـن أجـ  وقـة تـدفقات األمــوال         يطلي   - 21 
واألةول املالية واملوارد االقتصادية األخرع إىل األفراد والايانات املدرج أملا هم علر قائمـة  

ــرة       ــوب يف العق ــر تنظــيم القاعــدة، حســا املطل ــاة   2اجلــزا ات املعروضــة عل ــ  مراع )أ(، وم
التوةــيات الصــادرة يف هــذا الصــدد عــن فرقــة العمــ  املاليــة املعنيــة بغســ  األمــوال، واملعــايري     

ــة      الدو ــة/غري الرملي ــنظم البديل ــة، وال ــ  إســا ة اســت دام املنظمــات غــري الرحبي ــة املوضــوعة ملن لي

http://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
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املستعملة يف  وي  األمـوال، واحلركـة العينيـة للعمـالت عـي احلـدود، والعمـ  يف الوقـ  كاتـه          
 علر ختعية األخر الناشئ يف األنشطة املشروعة من خالل هذه الوسائ ؛

ــا  علـــ   حييييث - 21  ــدول األعضـ ــة    الـ ــزا ات املعروضـ ــة اجلـ ــوعي بقائمـ ــز الـ ر تعزيـ
ــة،       علــر ــة املعني ــدع الوكــاالت اذلي تنظــيم القاعــدة علــر أوســ  نطــام ناــن، مبــا يف كلــ  ل

؛ ويشـ    2والقطان اخلا ، وعموم اجلمفور لضمان فعالية تنعيذ التـدابري الـواردة يف العقـرة    
وغريهـا مـن أنـوان     ،املمتلاـات الدول األعضا  علر حث إداراهتا املعنية بتسـ ي  الشـركات و  

علر القيام بانتظام بعحص قواعد بياناهتـا املتـوافرة،    ،املتعلقة بالقطاعب العام واخلا  التس ي 
احلصــر، تلـ  الــيت تتضـمن معلومـات عــن امللايـة القانونيــة      مبـا يف كلـ ، علــر سـبي  املثـال ال    

علـر قائمـة اجلـزا ات املعروضـة     ملاية االنتعان، للتجكد من عدم احتوائفا أملـا  مدرجـة    و/أو
 علر تنظيم القاعدة؛

تنظـيم القاعـدة وغـريه نـن يـرتبب      األعضا ، سعيا إىل من  ل أن تقوم الدو يقر  - 22 
كيانات مـن احلصـولع علـر  يـ  أنـوان املتع ـرات، سـوا          اعات ومؤسسات ومن أفراد وبه 

ــة أو   ــ  عســارية أو مدني ــة و    كان ــواد األولي ــة، وكــذل  امل ــد ُتســت د م    مررل ــيت ق ــات ال املاون
ةــن  األجفــزة املتع ــرة املررلــة أو األســلحة غــري التقليديــة، مبــا يف كلــ  )علــر ســبي  املثــال   يف
ــة، أو  ال ــفا     احلصــر( العناةــر الايميائي ــواد كل ــةو هــذه امل ــتع ري، أو الســموم، أو مناول أســالب ال
اك التـدابري املناسـبة هبـدف تشـ ي      است داموفا أو السـعيع إىل احلصـول عليفـا، باختـ     ختزينعفا أو أو

تــوخي احلــذر مــن جانــا مواعنيفــا، واألشــ ا  اخلاضــعب لواليتــفا، والشــركات املنشـــجة          
ــر ــدها      أراضــيفا أو عل ــواد وبيعفــا وتوري ــاج هــذه امل ــذين يشــاركون يف إنت ــفا ال اخلاضــعة لواليت

 كيِّ    ويشيجع صـدد؛  وشرائفا ونقلفا وختزينفا، مبا يشم  إةدار املمارسات اجليدة يف هذا ال
ــة       ــادل املعلومــات، وإنشــا  الشــراكات، ووضــ  االســتراتي يات وتنمي ــر تب ــدول األعضــا  عل ال

 ؛القدرات علر الصعيد الوع  من أج  ماافحة األجفزة املتع رة املررلة
قيـــام الـــدول األعضـــا ، مبـــا يف كلـــ  مـــن خـــالل بعثاهتـــا الدائمـــة،    يشيييجع - 24 

ــات الدوليـــة املعنيـــة بع   ــ  الل نـــة إلجـــرا  مناقشـــة متعمقـــة بشـــجن       واملنظمـ قـــد اجتمـــان مـ
 بذل ؛ املسائ  املتصلة من أي

ــن،       حيييييث - 21  ــ  ناـ ــرن وقـ ــ ، يف أسـ ــر أن تاعـ ــا  علـ ــدول األعضـ ــ  الـ  يـ
ــد ــا يف العقــرة     عن ــدابري املنصــو  عليف ــذها الت ــائ  الســعر     2تنعي ــا  اجلــواسات ووخ أعــاله، إلغ

قودة وسحبفا من التداول، وفقًا للقوانب واملمارسـات  األخرع املزورة واملزيعة واملسروقة واملع
الداخلية، وأن تتبادل املعلومات بشـجن تلـ  الوخـائ  مـ  الـدول األعضـا  األخـرع عـن عريـ           

 قاعدة بيانات املنظمة الدولية للشرعة اجلنائية )اإلنتربول(؛
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نـفا  الـدول األعضـا  علـر أن تتبـادل مـ  القطـان اخلـا ، وفقـًا لقواني         يشجع - 28 
ــة         ــائ  ا وي ــة بوخ ــة املتعلق ــا الوعني ــد بياناهت ــات املوجــودة يف قواع ــة، املعلوم ونارســاهتا الداخلي

الســـعر املـــزورة واملزيعـــة واملســـروقة واملعقـــودة الـــيت تـــدخ  يف نطـــام والياهتـــا القضـــائية،   أو
تقدم إىل الل نة املعلومات الالسمة، لـدع اكتشـاف اسـت دام عـرف مـدرج علـر القائمـة         وأن
 وية مزيعة، ألغراذ منفا احلصول علر ائتمان أو وخائ  سعر مزورة؛ه

الدول األعضا  اليت تصدر وخائ  سعر ل فراد املـدرجب علـر القائمـة     يشجع - 27 
علــر أن تشــري، حســا االقتضــا ، إىل خضــون حاملــفا للحظــر املعــروذ علــر الســعر، وإىل    

 إجرا ات االستثنا  املقترنة به؛
اجلزا ات املعروضة علـر تنظـيم    قائمةالرجون إىل  األعضا  علرالدول  يشجع - 21 
 ؛عند النظر يف علبات منح تجشرية السعر، وكل  بغرذ تنعيذ حظر السعر بععالية القاعدة
ــادل املعلومــات      يشييجع - 11  ــام علــر وجــه الســرعة بتب الــدول األعضــا  علــر القي

والعبــور، الوجفــة النفائيــة بلــدان ســيما البلــدان األةــلية و الــدول األعضــا  األخــرع، وال مــ 
 ؛اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة قائمة عندما تاتشة سعر أفراد مدرج أملا هم علر

الدول اليت تطلا إدراج أملا  علر القائمة علر أن تبلغ فريـ  الرةـد    يشجع - 12 
ــا ــدر       إكا مب ــة عــرف م ــد استعرضــ  حال ــة أخــرع ق ــة أو ســلطة قانوني ــ  مامــة وعني ج كان
القائمة، وما إكا كان قد ُشرن يف أي إجـرا ات قضـائية ضـده، وأن ُتـدرج يف االسـتمارة       علر

ــذل         ــ  بـ ــد يتصـ ــا قـ ــدميفا، مـ ــد تقـ ــة، عنـ ــر القائمـ ــا  علـ ــة إلدراج األملـ ــدة امل صصـ املوحـ
 معلومات أخرع؛ من

 ي  الدول األعضا  علر تسـمية جفـات االتصـال الوعنيـة املسـؤولة       يشجع - 11 
ــن االتصــال مــ   ــدابري املبينــة        ع ــذ الت ــ  الرةــد بشــجن القضــايا كات الصــلة بتنعي ــة وفري   الل ن

أعاله، وتقييم خطر التفديد الذي يشاله تنظيم القاعدة ومـا يـرتبب بـه مـن أفـراد       2 العقرة يف
 و اعات ومؤسسات وكيانات؛

 ي  الدول األعضا  علر أن تبلغ الل نة بالعقبات اليت تعترذ تنعيـذ   يشجع - 11 
 أعاله، هبدف تيسري املساعدة التقنية؛ 2دابري املبينة يف العقرة الت
 

 ا لجنة  
علــر الل نــة بــجن تواةــ  تــجمب وجــود إجــرا ات عادلــة وواضــحة          يشيير - 12 

اجلــزا ات مبوجبــفا إدراج أملــا  األفــراد واجلماعــات واملؤسســات والايانــات علــر قائمــة   يــتم
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منـفا، فضـال عـن مـنح اسـتثنا ات مبوجـا القـرار         رفـ  األملـا   تنظيم القاعـدة و املعروضة علر 
ــة قيــد االســتعراذ     (1111) 2241 ــجن ُتـبقـــي مبادئفــا التوجيفي ـــر علــر الل نــة ب ، كمــا يشي

 املستمر دعما  ذه األهداف؛
ــة، با      يش ييير - 14  ــبي  األولوي ــر س ــوم، عل ــجن تق ــة ب ــر الل ن ــا  عل ســتعراذ مبادئف

 11و  21و  27و  22و  21 ســيما العقــرات  التوجيفيــة ملراعــاة أحاــام هــذا القــرار، وال    
 ؛18و  11و  12و  11و  42و  21و  22و  11و  12 و

ــ       يطليي  - 11  ــرا عــن اســتنتاجاهتا فيمــا يتعل ــس تقري ــدم إىل اجملل ــة أن تق إىل الل ن
ذ التـدابري، وأن  ـدد اخلطـوات الضــرورية    بـاجلفود الـيت تبـذ ا الـدول األعضـا  مــن أجـ  تنعيـ       
 الالسمة لتحسب التنعيذ وتقدم توةيات بشجاا؛

علــر الل نــة بــجن  ــدد احلــاالت الــيت قــد تشــا  عــدم امتثــال للتــدابري  يشيير  - 18 
أعــاله، وأن تقــرر مســار العمــ  املالئــم يف كــ  حالــة علــر حــدة،    2املت ــذة مبوجــا العقــرة 

يعيد بالتقدم الـذي  ـرسه مرحليـا يف عملـفا بشـجن هـذه املسـجلة،         أنالل نة ويطلا إىل رئيس 
 أدناه؛ 81 يف التقارير الدورية املقدمة إىل اجمللس عمال بالعقرة

أنــه ال ينبغــي أن تبقــر أمــام الل نــة أي مســجلة معلقــة أكثــر مــن ســتة     يؤكيييد - 17 
ا استثنائية تسـتدعي  تقرر الل نة، علر أساس ك  حالة علر حدة، أن هناب ظروف م أشفر، ما

 وقتا إضافيا للنظر يف بعض املسائ ، وكل  وفقا ملبادئفا التوجيفية؛
إىل الل نــة أن تقــوم، عــن عريــ  فريــ  الرةــد أو وكــاالت األمــم         يطليي  - 11 

ــا        ــدول األعضــا ، بتيســري املســاعدة يف جمـــال بن ــا  علــر علــا مــن ال املتحــدة املت صصــة، بن
 لتدابري؛القدرات من أج  تعزيز تنعيذ ا

 
 اإل  اج نلى ا قائهة  

ك  الدول األعضا  علر أن تـوايف الل نـة بجملـا  األفـراد واجلماعـات       يشجع - 11 
واملؤسسات والايانات نن يشاركون، بجي وسيلة، يف موي  أو دعم أعمال أو أنشـطة تنظـيم   

  أجــ القاعــدة وســائر مــن يــرتبب بــه مــن أفــراد و اعــات ومؤسســات وكيانــات، وكلــ  مــن 
 إدراج هذه األملا  علر قائمة اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة؛

مـن هـذا القـرار كات     2علر أن التدابري املشار إليفـا يف العقـرة    يكر  ا تأك د - 12 
 عاب  وقائي وال تعتمد علر معايري جنائية مددة مبوجا القانون الوع ؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
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ســت دم، عنــد اقتــرا  أملــا  أن علــر الــدول األعضــا  أن ت يؤكييد ميين جديييد - 11 
علر الل نة إلدراجفا علر قائمة اجلزا ات املعروضة علـر تنظـيم القاعـدة، االسـتمارةو املوحـدة      
ــا باألســباب ينبغــي أن يشــم  أســبابا      امل صصــة إلدراج األملــا  علــر القائمــة، وأن تقــدم بيان

وأكــي قــدر ناــن  معصــلة بشــجن األســاس املســتند إليــه يف اقتــرا  إدراج االســم علــر القائمــة،
ســـيما مـــا ياعـــي  يتصـــ  بـــذل  مـــن معلومـــات عـــن االســـم املقتـــر  إدراجـــه، وال  مـــا مـــن
املعلومــات الــيت  ــدد ا ويــة وتتــيح التعــرف علــر هويــة األفــراد واجلماعــات واملؤسســات   مــن

والايانات بصورة دقيقة وجاسمة، وبقدر اإلماـان املعلومـات الـيت يلـزم تقـدميفا إىل اإلنتربـول       
ــان األســباب      لاــي ت ــه تــوس، لــدع الطلــا، نشــر بي صــدر إخطــارا خاةــا، ويقــرر كــذل  أن

باستثنا  األجزا  اليت ختطر الدولة العضو الل نة بجاا سرية، وأنه توس است دام بيـان األسـباب   
 أدناه؛ 11 يف إعداد موجز ُتسرد فيه أسباب إدراج األملا  علر القائمة املبب يف العقرة

أنــه علــر الــدول األعضــا  الــيت تقتــر  إدراج اســم جديــد   ديؤكييد ميين جدييي - 11 
القائمــة، وكــذل  الــدول األعضــا  الــيت اقترحــ  أملــا  إلدراجفــا علــر قائمــة اجلــزا ات   علــر

ــة        ــبب مــا إكا كــان ال تــوس لل ن ــ  اختــاك هــذا القــرار، أن ت املعروضــة علــر تنظــيم القاعــدة قب
 بجاا ةاحبة اقترا  اإلدراج علر القائمة؛ألمب املظام اإلفصا  عن ةعة الدولة العضو  أو

ــا         يشييجع - 12  ــا ووفق ــ  متاح ــان كل ــا ك ــدم، حيثم ــر أن تق ــدول األعضــا  عل ال
لتشــريعاهتا الوعنيــة، الصــور العوتوغرافيــة وغريهــا مــن بيانــات االســتدالل البيولــوجي املتعلقــة    

وجملـس األمـن التـاب     أج  إدراجفا يف اإلخطارات اخلاةة املشتركة بب اإلنتربول  باألفراد من
 املتحدة؛ ل مم

ــتمارة املوحــدة        يشيير - 14  ــجن تســتام ، حســا االقتضــا ، االس ــة ب ــر الل ن عل
امل صصة إلدراج األملـا  علـر القائمـة وفقـا ألحاـام هـذا القـرار؛ ويشـري كـذل  علـر فريـ             

 نوعيـة  الرةد بجن يقد م تقريرا إىل الل نة عـن اخلطـوات اإلضـافية الـيت مياـن اختاكهـا لتحسـب       
قائمة اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة، مبا يف كل   سب املعلومـات الـيت  ـدد ا ويـة،     
وكــذل  اخلطــوات الــيت تضــمن ةــدور اإلخطــارات اخلاةــة املشــتركة بــب اإلنتربــول واألمــم 

 املتحدة بالنسبة لاافة األفراد واجلماعات واملؤسسات والايانات املدرجة علر القائمة؛
علـر الل نـة بـجن تتـيح يف موقعفـا علـر شـباة اإلنترنـ ، وقـ  إدراج           يشر - 11 

قائمــة اجلــزا ات املعروضــة علــر تنظــيم القاعــدة، مــوجزا يســرد أســباب إدراج          اســم علــر 
القائمة، وكل  مبساعدة فري  الرةد وبالتنسي  م  الدول املعنيـة الـيت تقتـر      االسم علر كل 

 القائمة؛ إدراج أملا  علر
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الدول األعضا  واملنظمات وا ي ات الدوليـة املعنيـة علـر إبـالل الل نـة       يشجع - 18 
اسـتعراذ   بجي قرارات وإجرا ات قضائية يف هذا الصدد، حبيث يتسىن لل نة أن تنظر فيفا لدع

البنــد مــ  النظــر املــدرج علــر القائمــة، أو اســتامال املــوجز الــذي يســرد مــيرات اإلدراج           
 القائمة؛ علر

ــة علــر     يطليي - 17  ــة إىل  يــ  أعضــا  الل نــة وفريــ  الرةــد أن يطلعــوا الل ن  أي
تتوافر لديفم بشجن علا إدراج اسم علر القائمة يرد من الدول األعضـا ، لاـي    معلومات قد

ــة،          ــر القائم ــا بشــجن إدراج االســم عل ــد اختــاك قراره ــات عن ــن هــذه املعلوم ــة م تســتعيد الل ن
 ؛11 وجز الذي يسرد ميرات اإلدراج املبيَّن يف العقرةتقدم مواد إضافية إلدراجفا يف امل وأن

 أنه ينبغي أن تقوم األمانة العامة، بعـد نشـر اسـم أدرعج علـر     يؤكد من جديد - 11 
تلـ    قائمة اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة ويف غضون خالخة أيام عم  مـن إضـافته إىل  

ان الـيت يعتقـد أن العـرد أو الايـان موجـود فيفـا،       القائمة، بـإبالل البعثـة الدائمـة للبلـد أو البلـد     
تـوافر   مـدع  وكذل  البلد الذي حيم  الش ص جنسيته عنـدما يتعلـ  األمـر بـاألفراد )حسـا     

هذه املعلومات(، ويطلا إىل األمانـة العامـة أن تنشـر يف موقـ  الل نـة علـر شـباة اإلنترنـ ،        
م القاعـدة،  يـ  املعلومـات القابلــة    فـور إضـافة اسـم إىل قائمــة اجلـزا ات املعروضـة علـر تنظــي      

للنشــر عــن ةــاحا االســم، مبــا يف كلــ  املــوجز الــذي يســرد أســباب إدراجــه علــر القائمــة؛   
القائمة واملوجزات اليت تسرد أسـباب   ي  قيودات إتاحة إىل األمب العام العم  علر  ويطل 

املناسـا وبصـورة    الوقـ   جبمي  اللغات الرمليـة ل مـم املتحـدة يف    وكل  اإلدراج علر القائمة
دقيقة، ويالحظ الظروف العريدة املقـدم فيفـا هـذا الطلـا، الـذي يسـتفدف موا مـة مـا تتبعـه          
هذه الل نة من إجرا ات يف تر ة ما تصدره من قوائم وموجزات سردية م  اإلجـرا ات الـيت   

 ؛تتبعفا جلان اجلزا ات األخرع التابعة جمللس األمن
علــر الشــر  الــذي يقتضــي مــن الــدول األعضــا   كــذل   يؤكييد ميين جديييد - 21 

املمانة، وفقا لقوانينفا ونارساهتا اذلية، للقيام يف الوق  اذـدد بإشـعار    تت ذ  ي  التدابري  أن
إبــالل العــرد أو الايــان املــدرج املــه علــر القائمــة بــإدراج املــه، وأن تشــع  هــذا اإلشــعار    أو

لآلخار املترتبـة علـر إدراج االسـم علـر القائمـة،      باملوجز الذي يسرد أسباب اإلدراج وبوةة 
علر النحو املنصو  عليه يف القرارات املت ذة يف هذا الصدد واإلجـرا ات الـيت تتبعفـا الل نـة     

علبات رف  االسم من القائمة، مبا يف كل  إماانيـة تقـدا تلـ  الطلبـات إىل أمـب       يف النظر يف
واملرفـ  الثـاين مـن القـرار احلـا  وأحاـام        (1121) 1171من القرار  21املظام وفقا للعقرة 

املتعلقة باالستثنا ات املتاحة؛ مبا يف كل  إماانية تقدا هذه الطلبـات   (1111) 2241القرار 
 من هذا القرار؛ 11و  1فات االتصال وفقا للعقرتب من خالل آلية ج
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 استعراض طلبات  فع األمساء من ا قائهة  
، وفقـا  (1111) 2112مديد والية ماتا أمب املظـام املنشـج بـالقرار     يقّر  - 22 

القرار احلا ، ملدة خالخب شـفرا مـن تـاري  انقضـا  واليـة       لإلجرا ات املبي نة يف املرف  الثاين من
، ويؤكــد أن أمــب املظــام سيســتمر بصــورة مســتقلة  1124املاتــا احلاليــة يف حزيران/يونيــه 

ومايـــدة يف تلقـــي علبـــات الســـاعب مـــن األفـــراد أو اجلماعـــات أو املؤس ســـات أو الايانـــات  
لـر تنظـيم القاعـدة، دون أن يطلـا أو يتلقـر      رف  أملائفم من قائمة اجلـزا ات املعروضـة ع   إىل

ــات وتوةــية           ــب املظــام سيواةــ  تقــدا مالحظ ــة، ويؤكــد أن أم ــن أيــة حاوم ــات م تعليم
الل نــة بشــجن رفــ  أملــا  األفــراد أو اجلماعــات أو املؤسســات أو الايانــات الــيت تقــدم       إىل

ن عريـ  ماتـا أمـب    بطلا رف  أملائفا من قائمة اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعـدة، عـ  
املظام، موةيا الل نة إم ا باإلبقا  علر االسم مدرجا علر القائمـة وإم ـا بـالنظر يف رفـ  االسـم      

 من القائمة؛
إىل قــراره القاضــي باســتمرار ســريان مطالبــة الــدول بــجن تت ــذ التــدابري  يشير  - 21 
و مؤس سـة أو كيـان يوةـي    من هذا القرار فيمـا يتعلـ  بـجي فـرد أو  اعـة أ      2العقرة  املبينة يف

أمــب املظــام، يف تقريــره الشــام  بشــجن علــا رفــ  األملــا  مــن القائمــة عمــال بــاملرف  الثــاين،   
 باإلبقا  علر االسم مدرجا علر القائمة؛

 2إىل قراره القاضي بجن مطالبـة الـدول باختـاك التـدابري املبينـة يف العقـرة        يشر - 21 
بجي فرد أو  اعة أو مؤسسة أو كيان بعد مضـي سـتب يومـا    من هذا القرار تنتفي فيما يتعل  

علر انتفا  الل نـة مـن النظـر يف التقريـر الشـام  املقـد م مـن أمـب املظـام، وفقـا للمرفـ  الثـاين             
) ( منـه، يوةـي فيـه بـجن تنظـر الل نـة يف رفـ  االسـم          8 مبـا يف كلـ  العقـرة    ،هذا القرار من
ــر ر الل    مــن ــ  مــا م تق ــا تلــ      القائمــة، وكل ــرة الســتب يوم ــ  انقضــا  فت ــة بتوافــ  ا را  قب ن
تل  املطالبة سارية فيما يتعلـ  بـالعرد أو اجلماعـة أو الايـان أو املؤسسـة مـّ  النظـر؛         تظّ  أن

علــر أن يقــوم الــرئيس يف حــال عــدم التوة ــ  إىل توافــ  يف ا را ، بنــا  علــر علــا مــن أحــد  
ــ  اســ    ــة، بعــرذ مســجلة البــ  يف رف ــان  أعضــا  الل ن م العــرد أو اجلماعــة أو املؤسســة أو الاي

ــرة ســتب يومــا؛ وعلــر أن يراعــر كــذل ،       علــر جملــس األمــن كــي يبــ  فيفــا يف غضــون فت
مـن هـذا    2مطالبـة الـدول باختـاك التـدابري املبينـة يف العقـرة        تقدا مث  هذا الطلـا، أن  حال يف

ماعــة أو املؤسســة أو الايــان القــرار تظــّ  ســارية خــالل تلــ  العتــرة فيمــا يتعلــ  بــالعرد أو اجل 
 يب   جملس األمن يف املسجلة؛ حب

أن الل نة توس  ا، بتواف  ا را ، تقصري فترة الستب يومـا املشـار إليفـا     يقر  - 22 
 ؛، علر أساس ك  حالة علر حدة21العقرة  يف
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 مـن هـذا القـرار كات عـاب      2تجكيد أن التدابري املشـار إليفـا يف العقـرة     يكر  - 24 
 تعتمد علر معايري جنائية مددة مبوجا القانون الوع ؛ وقائي وال
إىل األمب العام أن يواة  تعزيز قـدرات ماتـا أمـب املظـام، بتـوفري       يطل  - 21 

املوارد الضرورية مبا فيفا خدمات التر ة التحريرية، حسا االقتضا ، لاعالـة اسـتمرار قدرتـه    
 ق  وفع ال ويف غضون األعر الزمنية املالئمة؛علر االضطالن بواليته علر شو مست

الدول األعضا  علـر تقـدا  يـ  مـا يتصـ  بـذل  مـن معلومـات          حيث دقو  - 28 
ــد االقتضــا ،       ــ  أي معلومــات ســر ية مفمــة، عن ــا يف كل ــدول  ويشييجعإىل أمــب املظــام، مب ال

تيبـات الوعنيـة   بتل  التر ويرح األعضا  علر تقدا ما يتص  بذل  من معلومات يف حينفا، 
 ويشيجع اليت أبرمتفا الدول األعضا  م  ماتا أمب املظام لتسفي  تبادل املعلومات السـرية،  

الدول األعضا  علر مواةلة التعاون يف هذا الصدد، بسب  من بينفا إبرام ترتيبات مـ  ماتـا   
 شـا   يوجـوب امتثـال أمـب املظـام أل     ويؤكيد أمب املظام من أج  تبادل تلـ  املعلومـات،   

 من أشاال قيود السرية اليت تعرضفا الدول األعضا  علر ما تقد مه من معلومات؛
ــة أن تشــ        يطليي  - 27  ــة املعني ــات الدولي ــدول األعضــا  واملنظمــات وا ي  إىل ال

الطعن يف إدراج امله علر القائمـة مـن أفـراد وكيانـات أو مـْن شـرن يف إجـرا ات         ينظر يف مْن
اذـاكم الوعنيـة واإلقليميـة أن يلـتمس رفـ  املـه مـن قائمـة اجلـزا ات          الطعن بالعع  من خالل 

 املعروضة علر تنظيم القاعدة بتقدا علبات الرف  من القائمة إىل ماتا أمب املظام؛
املعــايري الدوليــة الــيت وضــعتفا فرقــة العمــ  املعنيــة بــاإلجرا ات املاليــة   يالحيي  - 21 

ــاجلزا    ــ  ب ــا يتعل ــتفا العضــلر فيم ــا     ونارس ــداف، بصــيغتفا املشــار إليف ــة اذــددة األه  ات املالي
 هذا القرار؛ من 21 العقرة يف

ــ  اإلدراج        يشييير - 41  ــيت علبـ ــة الـ ــوم الدولـ ــدما تقـ ــه عنـ ــي بجنـ ــراره القاضـ إىل قـ
القائمـة بتقـدا علـا لرفـ  االسـم مـن القائمـة، تنتـفي مطالبـة الـدول باختـاك التـدابري املبينـة               علر
لقــرار فيمــا يتعلــ  بــالعرد أو اجلماعــة أو املؤسســة أو الايــان مــّ  النظــر   هــذا ا مــن 2 العقــرة يف
ستب يوما، ما م تقر ر الل نة بتواف  ا را  قب  انقضا  فترة الستب يوما تل  أن تظـّ  تلـ     بعد

 التدابري سـارية فيمـا يتعلـ  بـالعرد أو اجلماعـة أو الايـان أو املؤسسـة؛ علـر أن يقـوم الـرئيس يف          
لتوة   إىل تواف  يف ا را ، بنا  علر علا مـن أحـد أعضـا  الل نـة، بعـرذ مسـجلة       حال عدم ا

الب  يف رف  اسم العـرد أو اجلماعـة أو املؤسسـة أو الايـان مـن القائمـة علـر جملـس األمـن كـي           
يب  فيفا يف غضون فترة ستب يوما؛ وعلر أن يراعر كذل ، يف حال تقدا مث  هـذا الطلـا،   

من هذا القرار تظّ  سـارية خـالل تلـ  العتـرة      2اك التدابري املبينة يف العقرة مطالبة الدول باخت أن
 ؛املسجلة فيما يتعل  بالعرد أو اجلماعة أو املؤسسة أو الايان حب يب   جملس األمن يف
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أن الل نة توس  ا، بتواف  ا را ، تقصري فترة الستب يومـا املشـار إليفـا     يقر  - 42 
 ، علر أساس ك  حالة علر حدة؛41 العقرة يف

إىل قراره القاضي بجنه، ألغراذ تقـدا علـا الرفـ  مـن القائمـة مبوجـا        يشر - 41 
، تا التوة  إىل تواف  يف ا را  فيما بب  ي  الدول اليت تقتر  إدراج أملا  علـر  28 العقرة

ل املشـاركة يف تقـدا   القائمة مب تعددت هذه الدول؛ ويشري كذل  إىل قراره القاضي بجن الـدو 
 ؛41 علبات اإلدراج علر القائمة ال تعتي مـن الدول اليت تقتـر  اإلدراج ألغراذ العقرة

الدول اليت تقتر  إدراج اسم علـر القائمـة علـر أن تسـمح ألمـب       حيث دقو  - 41 
ــراد           ــة، ل ف ــر القائم ــإدراج االســم عل ــة ب ــدول املطالب ــا ال ــفا، بجا ــن هويت املظــام بالاشــة ع
والايانــات املدرجــة أملــا هم علــر القائمــة، الــذين قــدموا التماســات رفــ  االســم مــن القائمــة  

 أمب املظام؛ إىل
علـر الل نـة بـجن تواةـ  العمـ ، وفقـا ملبادئفـا التوجيفيـة، علـر النظـر            يشر - 42 

 الطلبات اليت تقدمفا الدول األعضا  لاي ُترفـ  مـن قائمـة اجلـزا ات املعروضـة علـر تنظـيم        يف
القاعــدة أملــا  أفــراد أو  اعــات أو مؤسســات أو كيانــات ُيــدعر أاــم م تعــد تســري علــيفم  

مـن هـذا    1املعايري املنصو  عليفـا يف القـرارات الصـادرة يف هـذا الصـدد، واذـددة يف العقـرة        
 ملا  من القائمة؛الدول األعضا  علر تبـريـر ما تقدمه من علبات رف  األ وحيث دقو القرار، 
الـدول علـر أن تقـدم علبـات رفـ  أملـا  األفـراد الـذين خبتـ  وفـاهتم            يشجع - 44 

ســيما يف حــال خبــوت عــدم ملايتــفم أي أةــول، ورفــ  أملــا  الايانــات الــيت ُأبلــغ  رمليــا، وال
خب  أنه م يعد  ا وجود، م  القيـام يف الوقـ  نعسـه باختـاك  يـ  التـدابري املطلوبـة لاعالـة          أو

كانــ  يف حــوسة هــؤال  األفــراد أو تلــ  الايانــات إىل غريهــم        عــدم  ويــ  األةــول الــيت   
ــراد أو مــن ــات املدرجــة أملــا هم يف قائمــة اجلــزا ات     األف اجلماعــات أو املؤسســات أو الايان

املعروضـة علـر تنظـيم القاعـدة أو أي قائمـة أخــرع مـن قـوائم اجلـزا ات املعروضـة مـن جملــس           
 وال يف املستقب ؛ توسيعفا عليفم، ال يف الوق  احلا  األمن أو
الدول األعضا ، لدع إلغا  قرار رميد أةول العرد املتـو  أو الايـان    يشجع - 41 

الذي ُأبلغ أو خبـ  أنـه م يُعـد لـه وجـود بعد رفـ  املـه مـن القائمـة، علـر مراعـاة االلتزامـات        
، واحليلولـة، علــر وجـه اخلصـو ، دون اسـتغالل األةــول     (1112) 2181القـرار   املبينـة يف 

 اليت ألـغـي قرار رميدها يف  قي  مقاةد إرهابية؛
ــ  إلغــا  قــرار رميــد أي أةــول ُجمــدت نتي ــة إدراج     يؤكييد - 48  ــه، قب جمــددا أن
قرار رميـد  الدن علر القائمة، ينبغي للدول األعضا  أن تقدم إىل الل نة علبا إللغا   أسامة بن
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تل  األةـول وتجكيـدات إىل الل نـة بـجن األةـول لـن ُتحـول، بشـا  مباشـر أو غـري مباشـر،            
فـرد أو  اعــة أو مؤسســة أو كيــان مــدرج علــر القائمــة، أو لــن ُتســت دم بطريقــة أخــرع   إىل
 ، ويقـرر كـذل  أنـه   (1112) 2181أغراذ إرهابية وكل  ماشـيا مـ  قـرار جملـس األمـن       يف
غضـون   توس إلغا  قرار رميد تل  األةول إال يف حالـة عـدم اعتـراذ عضـو يف الل نـة يف      ال

تسـلم الطلـا، ويؤكـد الطـاب  االسـتثنائي  ـذا احلاـم الـذي ال يعتـي حامـا            خالخب يومـا مـن  
 منش ا لسابقة؛

ظـر يف علبـات رفـ  األملـا  مـن القائمـة،       إىل الل نة أن تولـي، عنـد الن  يطل  - 47 
املراعاة الواجبة  را  الـدول الـيت تقتـر  إدراج االسـم علـر القائمـة ودول اإلقامـة أو اجلنسـية         

التجسيس، والدول املعنية األخرع حسبما  دده الل نة، ويشيـر علر أعضا  الل نـة   املقر أو أو
ــجن ــ  األملــ     ب ــات رف ــر علب ــيرات اعتراضــفم عل ــراذ   يشــرحوا م ــ  االعت ــة وق ــن القائم ا  م
ـــرراهتا     ويطليي  الطلــا،  علــر ــد االقتضــا ، بتقــدا مب ــد الطلــا وعن ــة أن تقــوم، عن إىل الل ن
 الدول األعضا  واذاكم وا ي ات الوعنية واإلقليمية املعنية؛ إىل

ــر  إدراج     يشييييجع - 41  ــدول الــــيت تقتــ ــا الــ ــا فيفــ ــا ، مبــ ــدول األعضــ  يــــ  الــ
ــم إلقامــة واجلنســية واملقــر والتجســيس، علــر موافــاة الل نــة جبميــ         القائمــة ودول ا علــر اس

 املعلومــات املتصــلة باســتعراذ الل نــة لطلبــات رفــ  األملــا  مــن القائمــة، واالجتمــان بالل نــة 
ُعلا منفا كل ، إلبدا  وجفات نظرها بشـجن علبـات رفـ  األملـا  مـن القائمـة، ويشـ           إكا

 ، مبمثلـي املنظمـات وا ي ـات الوعنيـة أو اإلقليميـة      كذل  الل نة علر أن رتم ، عند االقتضـا 
 اليت لديفا معلومات تتص  بطلبات رف  األملا  من القائمة؛

 رفـ   علر أنه ينبغي أن تقوم األمانـة العامـة، يف غضـون خالخـة أيـام مـن       يؤكيد - 11 
ــم  ــإبالل البعثــة الدائمــة ل        مــن االس دولــة قائمــة اجلــزا ات املعروضــة علــر تنظــيم القاعــدة، ب

دول( اإلقامة أو اجلنسية أو املقر أو التجسيس )حسا مدع توافر هذه املعلومات(، ويقـرر   )أو
وفقـا لقوانينـفا ونارسـاهتا اذليـة،      أن تـتـ ذ الدول اليت تتلقر هذا اإلشـعار التدابـيــر الالسمــة،    

الايـان املعـ  برفـ      الوق  املناسا بإشعار أو إعالم العرد أو اجلماعة أو املؤسسـة أو  للقيام يف
 امله من القائمة؛

علر أنه، يف احلاالت الـيت يتعـذر فيفـا علـر أمـب املظـام إجـرا          يع د ا تأك د - 12 
مقدم علا يف دولـة إقامتـه، تـوس ألمـب املظـام أن يطلـا، مبوافقـة مقـدم الطلـا،           مقابلة م 

لـر األةـول والسـعر الــواردة    تنظـر الل نـة يف إماانيـة مـنح اسـتثنا  مــن القيـود املعروضـة ع        أن
)أ( و )ب( مــن هــذا القــرار وكلــ  لغــرذ وحيــد هــو الســما  ملقــدم الطلــا     2العقــرتب  يف

بتغطية نعقـات السـعر والسـعر إىل دولـة أخـرع حـب يتسـىن ألمـب املظـام إجـرا  مقابلـة معـه،             
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ر واملقصـد  تزيد عما يلزم حلضور املقابلة، شـريطة أال تعتـرذ  يـ  دول العبـو     وكل  لعترة ال
 علر كل  السعر، ويشري كذل  علر الل نة بجن ختطر أمب املظام بقرار الل نة؛

 االستثناءات/مركز ا تنس ق  
 توس  ا: (1111) 2811أن آلية مراكز التنسي  املنشجة بالقرار  يقر  - 11 
مــن األفــراد واجلماعــات واملؤسســات والايانــات املدرجــة  أن تتلقــر علبــات  )أ( 

)أ( مـن هـذا القـرار، علـر النحـو       2علر القائمة بغرذ االستثنا  مـن التـدابري املبينـة يف العقـرة     
ــدم أوال إىل   (1111) 2241اذــدد يف القــرار  ــد ق ــة اإلقامــة   شــريطة أن ياــون الطلــا ق دول

للنظر فيه، ويقرر كذل  أن حيي  مركز التنسي  تلـ  الطلبـات إىل الل نـة للبـ  فيفـا، ويشـري       
علر الل نة بجن تنظر يف تل  الطلبات، بطرم منفا التشاور م  دولة اإلقامة وأي دول أخـرع  
ــراد        ــ  مركــز التنســي ، أول ــ  األف ــجن ُتشــعر، عــن عري ــة ب ــة، ويشــري كــذل  علــر الل ن معني

 اجلماعات أو املؤسسات أو الايانات بقرار الل نة؛ أو
أن تتلقــر مــن األفــراد املــدرجب علــر القائمــة علبــات لالســتثنا  مــن التــدابري    )ب( 

)ب( من هذا القرار و يلفا إىل الل نة لتقرر، حسا ك  حالة علر حـدة،   2املبينة يف العقرة 
ل نة بـجن تنظـر يف تلـ  الطلبـات بالتشـاور      ما إكا كان الدخول أو العبور ميرا، ويشري علر ال

مــــ  دول العبــــور واملقصــــد وأي دول أخــــرع معنيــــة، ويقــــرر كــــذل  أال توافــــ  الل نــــة   
ــر ــرة     عل ــا يف العق ــدابري املنصــو  عليف ــن الت ــة    2االســتثنا  م ــرار إال مبوافق ــن هــذا الق )ب( م
التنسـي ، أول ـ    العبور واملقصد، ويشري كذل  علر الل نة، أن ُتشعر، عن عري  مركز  دول

 ؛األفراد بقرار الل نة
أنـــه تـــوس ملركـــز التنســـي  أن يتلقــر مااتبـــات مـــن اجلفـــات التاليـــة،   يقيير   - 11 

 حييلفا إىل الل نة كي تنظر فيفا: وأن
 ؛ملائفم من قائمة اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدةأاألفراد الذين مت رف   )أ( 
أعاله قد ُعبق  علـيفم   2ابري الواردة يف العقرة األفراد الذين يزعمون أن التد )ب( 

نتي ة سية أو خطج يف  ديد هويتفم أو نتي ة اخللب بينـفم وبـب أفـراد مـدرجب علـر قائمـة       
 ؛اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة

علر الل نـة، االسـت ابة، مبسـاعدة فريـ  الرةـد وبالتشـاور مـ  الـدول          مشر - 12 
، )ب( 11 ركـــز التنســـي ، إىل املااتبـــات املشـــار إليفـــا يف العقـــرة     املعنيـــة، وعـــن عريـــ  م  

 يوما؛ 11االقتضا ، يف غضون  حسا
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 استعراض قائهة اجلزاءات املفروضة نلى منظ   ا قاند  ومعهدها  
ــر  إدراج      يشييجع - 14  ــيت تقت ــدول ال ــدول األعضــا ، وال ســيما ال ــ  ال ملــا  أ ي
أو املقــر أو التجســيس، علــر موافــاة الل نــة مبعلومــات  القائمــة، ودول اإلقامــة أو اجلنســية  علــر
عن هوية اجلماعـات واملؤسسـات والايانـات واألفـراد املـدرج أملـا هم علـر القائمـة،          إضافية

يف كل  حيثمـا أماـن ووفقـا لتشـريعاهتا الوعنيـة، ةـور فوتوغرافيـة ل فـراد وسـائر بيانـات            مبا
مــن املعلومــات املشــعوعة بالوخــائ  الداعمــة،  االســتدالل البيولــوجي املتعلقــة هبــم، وغــري كلــ   

يشم  اسـتامال البيانـات عـن الوضـ  املتعلـ  بجعمـال الايانـات واجلماعـات واملؤسسـات           مبا
املدرج أملا ها علر القائمة، وعن  ركات األفـراد املـدرج أملـا هم علـر القائمـة أو حبسـفم       

 ملعلومات؛أو وفاهتم وغري كل  من الوقائ  ا امة، مب توافرت هذه ا
مــن فريــ  الرةــد أن يعمــم علــر الل نــة كــ  اخــ  عشــر شــفرا قائمــة  يطليي  - 11 

بالتشاور م  الدول اليت تقتر  إدراج أملا  علر القائمة ودول اإلقامة أو اجلنسـية أو املقـر    ُتع دُّ
 التجسيس املعنية، إن كان  معروفة، تتضمن ما يلي: أو

 ات املعروضة علر تنظـيم القاعـدة مـن أفـراد     املدرج أملا هم علر قائمة اجلزا )أ( 
وكيانات نن ال تتضـمن البيانـات عنـفم املعلومـات الالسمـة لتحديـد هويتـفم مـن أجـ  كعالـة           

 فعالية تنعيذ التدابري املعروضة عليه؛
ــر قائمــة اجلــزا ات        )ب(  ــدرج أملــا هم عل ــب امل ــن ب ــاهتم م ــغ عــن وف ــراد املبل  األف

، مشعوعة بتقييم للمعلومات اليت ختصفم من قبي  شفادة الوفـاة،  املعروضة علر تنظيم القاعدة
ويف حــدود اإلماــان، وضــ  األةــول اجملمــدة وماــان وجودهــا وأملــا  أي أفــراد أو كيانــات   

 ميانفم تلقي أي أةول ُألغي قرار رميدها؛
الايانات املدرج أملا ها علر قائمة اجلزا ات املعروضـة علـر تنظـيم القاعـدة      )ج( 
 بلغ أو خب  أنه م يعد  ا وجود، مشعوعة بتقييم ألي معلومات ختصفا؛اليت أ

أي أملا  أخرع مدرجة علر قائمة اجلـزا ات املعروضـة علـر تنظـيم القاعـدة الـيت        )د( 
 ؛“(سنوات االستعراذ الذي ترع ك  خالث)”م ُتستعرذ منذ خالث سنوات أو أكثر 

ن وجود األملا  علـر القائمـة ال يـزال    علر الل نة بجن تنظر فيما إكا كا يشر - 18 
ةـــائبا، كمـــا يشـــري كـــذل  علـــر الل نـــة بـــجن ترفـــ  تلـــ  األملـــا  مـــن القائمـــة إكا ارتـــجت  

 هناب ضرورة إلدراجفا؛ يعد م أنه
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 ا تنس ق واالميال  
علر الل نة بجن تتعاون م  سائر جلـان جملـس األمـن املعنيـة بـاجلزا ات،       يشر - 17 

 ؛(1122) 2177شجة عمال بالقرار ال سيما الل نة املن
علــر ضــرورة تعزيــز التعــاون اجلــاري فيمــا بــب الل نــة وجلنــة   يكيير  ا تأك ييد - 11 

، وفيمـا بـب أفرقـة اخلـيا      (1112) 2421ماافحة اإلرهـاب والل نـة املنشـجة عمـال بـالقرار      
التابعــة  ــا بســب  منــفا، حســا االقتضــا ، تعزيــز تبــادل املعلومــات والتنســي  بشــجن سيــارات    
البلدان يف إعار والية أفرقة اخليا  التابعـة  ـا، وتيسـري املسـاعدة التقنيـة ورةـدها، والعالقـات        

سـائر املسـائ  الـيت هتـم الل ـان الـثالث       م  املنظمـات والوكـاالت الدوليـة واإلقليميـة، وبشـجن      
 يعفــا، ويعــرب عــن اعتزامــه تزويــد الل ــان بتوجيفــات تتعلــ  باجملــاالت الــيت هتمفــا بغــرذ   
تنســي  جفودهــا وتيســري هــذا التعــاون علــر شــو أفضــ ، ويطلــا مــن األمــب العــام أن يت ــذ    

 ب وق  نان؛الترتيبات الالسمة لاي تتمان األفرقة من العم  يف ماان مشترب يف أقر
فريــ  الرةــد وماتــا األمــم املتحــدة املعــ  بامل ــدرات واجلرميــة         يشييجع - 81 
مواةــلة أنشــطتفما املشــتركة، بالتعــاون مــ  املديريــة التنعيذيــة ملاافحــة اإلرهــاب وجلنــة    علــر

، ملد يد املساعدة إىل الدول األعضا  فيما تبذله مـن جفـود   2421اخليا  املنشجة عمال بالقرار 
إىل االمتثــال اللتزاماهتــا مبوجــا القــرارات الصــادرة يف هــذا الصــدد، بســب  منــفا تنظــيم  ســعيا 

 حلقات عم  إقليمية ودون إقليمية؛
ــة       يطليي  - 82  ــيس الل ن ــام رئ ــر، يف قي ــب اقتضــر األم ــة أن تنظــر، حيثمــا وم إىل الل ن

أعـاله تنعيـذا    2ا يف العقـرة  أعضائفا بزيارات إىل بلـدان تتـارة لتعزيـز تنعيـذ التـدابري املشـار إليفـ        و/أو
، (2111) 2118كامال وفعاال، بغية تش ي  الدول علر االمتثال امتثاال تاما  ذا القرار وللقـرارات  

 2128، و (1112) 2411، و (1111) 2244، و (1111) 2111، و (1111) 2111و 
، (1122) 2171 ، و(1111) 2112 ، و(1117) 2711، و (1111) 2814، و (1114)
 ؛(1122) 1211 ، و(1121) 1171 ، و(1121) 1171 و

إىل الل نة أن تقدم، عن عري  رئيسفا، مرة واحدة علـر األقـ  سـنويا،     يطل  - 81 
 تقريرا شعويا إىل اجمللـس عـن حـال جممـ  أعمـال الل نـة وفريـ  الرةـد، وحسـا االقتضـا ، يف          
نعس الوق  الذي يقدم فيه رئيس جلنة ماافحة اإلرهـاب ورئـيس الل نـة املنشـجة عمـال بـالقرار       

تقريريفما، ويعرب عن اعتزامه عقد مشاورات غري رمليـة، مـرة واحـدة علـر      (1112) 2421
ــرئيس إىل     ــن الـ ــة مـ ــارير املقدمـ ــتنادا إىل التقـ ــة، اسـ ــال الل نـ ــن أعمـ ــنويا، عـ ــ  سـ ــس،  األقـ اجمللـ

 ؛ألمريطلا إىل الرئيس تقدا إحاعات دورية إىل  ي  الدول األعضا  املفتمة با كما

http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1333(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1390(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1455(2003)
http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1904(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2133(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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 فريق ا رصد  
، من أج  مساعدة الل نة علر تنعيذ واليتفا ودعم أمـب املظـام، مديـد    يقر  - 81 

مـن القـرار    8والية فري  الرةد احلا  الذي يوجـد مقـره يف نيويـورب، واملنشـج عمـال بـالعقرة       
ــد وال(1112) 2411 ــائ، ومديـ ــة أعضـ ــن     هيـ ــد ا مـ ــفرا، بـ ــدهتا خالخـــب شـ ــافية مـ ــرة إضـ لعتـ
،  ــ  إشــراف الل نــة، مــ  االضــطالن 1124انتــفا  واليتــه احلاليــة يف حزيران/يونيــه  تــاري 

باملسؤوليات املبينة يف املرف  األول، ويطلا إىل األمـب العـام أن يت ـذ الترتيبـات الالسمـة  ـذا       
أن يتلقر فري  الرةد الدعم اإلداري لاي يضـطل   ضمان علر أ ية  ويسلط ا ضوءالغرذ؛ 

بواليته بععاليـة وبجمـان ويف الوقـ  اذـدد، يف جمـاالت منـفا واجـا تقـدا الرعايـة يف البي ـات           
 األمن؛ شديدة اخلطورة،    إشراف الل نة، وهي هي ة فرعية من هي ات جملس

يبقــي الل نــة علــر فريــ  الرةــد أن حيــدد وتمــ  معلومــات مســتقلة و  يش ييير - 82 
علر علم بشجن حاالت عدم االمتثال للتدابري املعروضـة مبوجـا هـذا القـرار واألومـا  الشـائعة       

 علـا  حلاالت عدم االمتثال، وأن يسف  كذل  تقدا املساعدة علر بنا  القدرات، بنـا  علـر  
ــة       ــة/دول اإلقام ــ  الرةــد أن يعمــ  بصــورة وخيقــة مــ  دول ــدول األعضــا ، ويطلــا إىل فري ال

املوق  أو التجسـيس، أو الدولـة الـيت اقترحـ  إدراج أملـا  علـر القائمـة، وغريهـا          اجلنسية أو أو
الل نـة   من الدول وبعثات األمم املتحـدة املعنيـة، ويشـري عليـه كـذل  بـجن يقـدم توةـيات إىل        

 بشجن اإلجرا ات املت ذة ملعاجلة عدم االمتثال؛
يـ  الرةـد، اجتماعـات خاةـة     علر الل نة بجن تعقـد، مبسـاعدة مـن فر    يشر - 84 

بشجن املواضي  املفمة أو املواضي  اإلقليمية، أو التحديات اليت تواجففا الدول األعضا  بصـدد  
القدرات، وكل  بالتشاور، حسا االقتضا ، م  جلنـة ماافحـة اإلرهـاب، واملديريـة التنعيذيـة      

فحــة اإلرهــاب، وفرقــة  لل نــة ماافحــة اإلرهــاب، وفرقــة العمــ  املعنيــة بالتنعيــذ يف جمــال ماا  
العم  املعنية باإلجرا ات املالية هبدف  ديد جماالت تقـدا املسـاعدة التقنيـة وترتيـا أولوياهتـا      

 بغية ماب الدول األعضا  من التنعيذ بقدر أكثر فعالية؛
 

 نهل ات االستعراض  
نيــة أعــاله هبــدف النظــر يف إماا  2اســتعراذ التــدابري املبينــة يف العقــرة   يقيير  - 81 

 مواةلة تعزيزها خالل فترة مثانية عشر شفرا، أو أق  إكا لزم األمر؛
 أن يبقي املسجلة قيد نظره الععلي. يقر  - 88 

http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
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 املرف  األول
من هذا القرار، يعمـ  فريـ  الرةـد  ـ  إشـراف الل نـة، ويضـطل          81 وفقا للعقرة 

 بالواليات واملسؤوليات التالية:
ملب ومستقلب إىل الل نـة، أو مـا يف موعـد أقصـاه     تقدا تقريرين خطيب شا )أ( 

، عـن مـدع تنعيـذ    1124آكار/مـارس   12، والثاين يف موعد أقصاه 1122أيلول/سبتمي  11
مـن هـذا القـرار، مبـا يف كلـ  تقـدا توةـيات         2الدول األعضا  للتدابري املشار إليفا يف العقرة 
 من تدابري جديدة؛مددة لتحسب تنعيذ التدابري واختاك ما قد يلزم 

تقدا املساعدة إىل أمب املظـام عنـد اضـطالعه بواليتـه اذـددة يف املرفـ  الثـاين         )ب( 
املؤسسـات    ذا القرار، مبا يف كل  تزويده مبا يست د من معلومات عن األفراد أو اجلماعات أو

 ؛القاعدة يمأو الايانات الساعب إىل رف  أملائفم من قائمة اجلزا ات املعروضة علر تنظ
تقدا املساعدة إىل الل نة عند استعراضفا املنتظم ل ملا  املدرجة علـر قائمـة    )ج( 

اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة، بسـب  منـفا السـعر بالنيابـة عـن الل نـة، بصـعتفا هي ـة         
فرعية من هي ات جملس األمن، واالتصال بالدول األعضـا ، بغيـة إعـداد سـ   الل نـة اخلـا        

 بالوقائ  والظروف املتصلة باألملا  املدرجة علر القائمة؛
مساعدة الل نـة علـر متابعـة الطلبـات املقدمـة إىل الـدول األعضـا  للحصـول          )د( 

 من هذا القرار؛ 2علر معلومات، مبا يف كل  ما يتعل  بتنعيذ التدابري املشار إليفا يف العقرة 
ــة ال   )هـ(  ــامة عمــ  شــام  إىل الل ن ــه، حســا   تقــدا برن ــة علي ستعراضــه واملوافق

االقتضــا ، يــورد فيــه فريــ  الرةــد تعاةــي  األنشــطة الــيت يتــوخر تنعيــذها اضــطالعا مبســؤولياته،     
فيفـا األسـعار املقترحـة، وكلـ  بالتنسـي  الوخيـ  مـ  املديريـة التنعيذيـة لل نـة ماافحـة اإلرهـاب              مبا

 التآسر؛ ، رنبا لالسدواجية وتعزيزا لسب 2421وم  فري  اخليا  التاب  لل نة املنشجة عمال بالقرار 
التعاون الوخي  م  املديريـة التنعيذيـة لل نـة ماافحـة اإلرهـاب وفريـ  اخلـيا          )و( 

وتبـادل املعلومـات معفمـا مـن أجـ   ديـد جمـاالت         2421التاب  لل نة املنشجة عمـال بـالقرار   
ب الل ـان الــثالث، يف جمــاالت  االلتقـا  والتــداخ ، واملسـاعدة علــر تسـفي  التنســي  الععلـي بــ    

 منفا تقدا التقارير؛
ــن أنشــطة مضــطل          )س(  ــذل  م ــا يتصــ  ب ــ  م ــال يف  ي ــر شــو فع املشــاركة عل

إعار تنعيـذ اسـتراتي ية األمـم املتحـدة العامليـة ملاافحـة اإلرهـاب ودعـم تلـ  األنشـطة،            يف هبا
اإلرهـاب، الـيت أنشـ   لضـمان     كل  ضمن فرقة العم  املعنية بالتنعيذ يف جمال ماافحـة   يف مبا
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التنسي  واالتسام بصعة عامة يف جفود ماافحة اإلرهاب اليت تبـذ ا منظومـة األمـم املتحـدة،     
 وال سيما من خالل أفرقتفا العاملة املعنية؛

 ـ  معلومــات، باسـم الل نــة، عـن مــا يبلــغ عنـه مــن حـاالت عــدم االمتثــال       ) ( 
ــواردة     مــن 2للتــدابري املشــار إليفــا يف العقــرة   ــفا مضــاهاة املعلومــات ال هــذا القــرار، بســب  من

مصادر، مبـا فيفـا الـدول األعضـا ، واالتصـال بـاألعراف املعنيـة،        ما يتص  بذل  من  ي   من
وتقدا دراسات إفرادية، إما مببادرة منه أو بنا  علـر علـا الل نـة، وتزويـد الل نـة مبعلومـات       

ــجن اإلجـــ     ــيات بشـ ــال وبتوةـ ــدم االمتثـ ــاالت عـ ــن حـ ــة   عـ ــا ملعاجلـ ــي اختاكهـ ــيت ينبغـ را ات الـ
 احلاالت كي تقوم باستعراضفا؛ تل 

تقــدا توةــيات إىل الل نــة مياــن أن تســتعب هبــا الــدول األعضــا  ملســاعدهتا    ) ( 
مــن هــذا القــرار ويف إعــداد املعلومــات املقتــر     2علــر تنعيــذ التــدابري املشــار إليفــا يف العقــرة   

 ضة علر تنظيم القاعدة؛إضافتفا إىل قائمة اجلزا ات املعرو
مساعدة الل نة علـر النظـر يف األملـا  املقتـر  إدراجفـا علـر القائمـة، بسـب           )ي( 

منفا رمي  املعلومات املتعلقة باالسم املقتر  إدراجه وتعميمفا علـر الل نـة، وإعـداد مشـرون     
 من هذا القرار؛ 11 املوجز السردي املشار إليه يف العقرة

نة أو م  أي مـن الـدول األعضـا  املعنيـة، حسـا االقتضـا ،       التشاور م  الل  )ب( 
عند  ديد ما إكا كان ينبغي إضـافة أملـا  أفـراد معيـنب أو كيانـات معينـة إىل قائمـة اجلـزا ات         

 رفعفا منفا؛ أو
ــد تســو ل          )ل(  ــروف ق ــن ظ ــه م ـــدر مالحظت ــا تـــرد  أو ت ــر م ــة عل إعــالن الل ن

 لنة عن ش ص متو ؛اسم من القائمة، كاملعلومات املع رف 
التشـــاور مـــ  الـــدول األعضـــا  قبـــ  الســـعر إىل الـــدول األعضـــا  امل تـــارة،    )م( 

 أساس برنامة عمله الذي تقـر ه الل نة؛ علر
ــاب       )ن(  ــة مباافحــة اإلره ــة املعني ــ  جفــات االتصــال الوعني ــاون م التنســي  والتع

 االقتضا ؛ مياخلفا من جفات االتصال يف البلد الذي تتم سيارته، حسا ما أو
هي ات ماافحة اإلرهاب املعنية التابعة ل مم املتحـدة علـر    التعاون الوخي  م  )س( 

اختطـاف األشـ ا    عمليـات  تقدا معلومات عن التدابري اليت تت ذها الدول األعضا  بشـجن  
الــيت يقــوم هبــا تنظــيم القاعــدة وغــريه نــن يــرتبب بــه مــن أفــراد   واحت ــاس الرهــائن علبــا للعديــة

، وبشـــجن مـــا يتصـــ  بـــذل  مـــن اراهـــات وتطـــورات يف  عـــات ومؤسســـات وكيانـــاتو ا
 اجملال؛ هذا
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تش ي  الـدول األعضـا  علـر تقـدا األملـا  واملعلومـات اإلضـافية الـيت  ـدد           )ن( 
 ا وية إلدراجفا علر قائمة اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة، وفقا لتعليمات الل نة؛

مات إضـافية عـن  ديـد ا ويـة وغـري كلـ  مـن املعلومـات         موافاة الل نة مبعلو )ف( 
ملساعدة الل نة يف جفودها الرامية إىل ضـمان العمـ  قـدر اإلماـان علـر اكتمـال ودقـة قائمـة         

 اجلزا ات املعروضة علر تنظيم القاعدة؛
تش ي  الـدول األعضـا  علـر تقـدا معلومـات إىل فريـ  الرةـد فيمـا يتصـ            ) ( 

 بواليته، حسا االقتضا ؛ يقوم به لالضطالن مبا
دراســة الــتغري يف عــاب  خطــر التفديــد الــذي يشــاله تنظــيم القاعــدة وأفضــ     )م( 

إجرا  حوار م  املعنـيب بـاألمر   القيام، يف حدود املوارد القائمة، بالتدابري ملواجفته، بسب  منفا 
ائ  أخـرع  من باحثب وهي ات أكادميية وخـيا  يف إعـار حلقـة عمـ  تعقـد سـنويا، و/أو بوسـ       

 مناسبة، وكل  بالتشاور م  الل نة، وتقدا تقرير عن كل  إىل الل نة؛
رمي  املعلومات عن مدع تنعيذ التدابري وتقيـيم هـذا التنعيـذ ورةـده وتقـدا       )ر( 

)أ( مـن هـذا القـرار     2تقارير وتوةيات بشجنه، مبـا يشـم  التـدابري املنصـو  عليفـا يف العقـرة       
سـتغالل شـباة اإلنترنــ  ألغـراذ إجراميـة مـن قوـب ــ  تنظـيم القاعــدة        فيمـا يتعلـ  مبنـ  إسـا ة ا    

وسائر مـن يـرتبب هبـا مـن أفـراد و اعـات ومؤسسـات وكيانـات؛ وتقـدا دراسـات إفراديـة،            
 حســا االقتضــا ؛ واالستعاضــة يف استاشــاف مــا يتصــ  بــذل  مــن مســائ  أخــرع حســا   

 توجيفات الل نة؛
مـات األخـرع املعنيـة، وكلـ  بطـرم منـفا       التشاور م  الدول األعضـا  واملنظ  )ش( 

إجــرا  حــوار منــتظم مــ  نثليفــا يف نيويــورب ويف شــب العواةــم، مــ  مراعــاة التعليقــات الــيت    
منفا، وال سيما مـا يتعلـ  منـفا بـجي مسـائ  قـد تـرد يف تقـارير فريـ  الرةـد املشـار إليفـا              ترد
لقائمـة يف تنعيـذ الـدول للتـدابري     العقرة )أ( من هذا املرفـ ؛ مـن قبيـ  الثغـرات والتحـديات ا      يف

 الواردة يف هذا القرار؛
التشــاور، بثقــة، مــ  الــدوائر االســت باراتية واألمنيــة التابعــة للــدول األعضــا ،  )ت( 

 بسب  منفا املنتديات اإلقليمية، من أج  تيسري تبادل املعلومات وتعزيز تنعيذ التدابري؛
ــة  التشــاور مــ  نثلــي القطــان اخلــا  املعنــيب   )ث(  ، مبــا يف كلــ  املؤسســات املالي

واألعمال الت ارية واملفن غري املالية املعنية باألمر، لالعالن علر كيعيـة تنعيـذ رميـد األةـول     
 بشا  عملي، ووض  توةيات من أج  تعزيز تنعيذ كل  التدبري؛



S/RES/2161 (2014) 
 

 

14-55595 25/31 

 

املعنيب وكلـ  بالتعـاون، حسـا االقتضـا ،     التشاور م  نثلي القطان اخلا   ) ( 
طات الوعنيـة، هبـدف تشـ ي  الـوعي حبظـر السـعر واحلظـر املعـروذ علـر األسـلحة،           م  السل

 وتشديد االمتثال  ما؛
، مبـا يف كلـ  ا ـاد النقـ  اجلـوي      املعنيـة التشاور مـ  نثلـي املنظمـات الدوليـة      )ك( 

الـوعي حبظـر    تشـ ي   الدو ، ومنظمة الطريان املدين الـدو ، ومنظمـة اجلمـارب العامليـة، بغيـة     
 ؛مااالمتثال  تشديد احلظر املعروذ علر األسلحة ووعر الس

العم  م  املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة بغـرذ تعزيـز الـوعي بالتـدابري          )ذ( 
 واالمتـثال  ا؛

مســاعدة الل نــة يف تيســري املســاعدة يف جمــال بنــا  القــدرات مــن أجــ  تعزيــز    أ( )أ 
 ألعضا ؛تنعيذ التدابـيـر، بنا  علر علا الدول ا

العم  م  املنظمة الدولية للشرعة اجلنائية )اإلنتربـول( ومـ  الـدول األعضـا ،      )ب ب( 
وفقا لتشريعاهتا الوعنية، هبدف احلصول علر بيانات االستدالل البيولوجي وةـور فوتوغرافيـة   
ل فــراد املــدرج أملــا هم علــر القائمــة إلضــافتفا إن أماــن إىل اإلخطــارات اخلاةــة املشــتركة  

اإلنتربول وجملس األمن التاب  ل مـم املتحـدة، والعمـ  مـ  اإلنتربـول علـر ضـمان ةـدور          بب
ــة األفــراد واجلماعــات     املشــتركةاإلخطــارات اخلاةــة  بــب اإلنتربــول وجملــس األمــن عــن كاف

 واملؤسسات والايانات املدرج أملا هم علر القائمة؛
ــس      )ج ج(  ــة جملل ــة األخــرع التابع ــات العرعي ــا،   مســاعدة ا ي  ــة خيائف ــن، وأفرق األم
ــد ــرار        عن ــه يف الق ــول، املشــار إلي ــ  اإلنترب ــا م ــز تعاوا ــر تعزي ــا، عل ، (1111) 2111الطل

األمـم املتحـدة   املعروضة مـن  توحيد شا   ي  قوائم اجلزا ات علر األمانة العامة والعم  م  
 ؛لل زا ات لسلطات الوعنيةكي يسف  تنعيذ ا

إفــادة الل نــة، بانتظــام أو بنــا  علــر علبــفا، مــن خــالل اإلحاعــات الشــعوية    )د د( 
اخلطيــة، عــن عمــ  فريــ  الرةــد، مبــا يف كلــ  سياراتــه إىل الــدول األعضــا  واألنشــطة الــيت   أو

 يضطل  هبا؛
ــروابب    )هـ هـ(  ــة بشــجن ال ــة، حســا االقتضــا ، إىل الل ن القائمــة  تقــدا تقــارير دوري

تنظــيم القاعــدة واألفــراد أو اجلماعــات أو املؤسســات أو الايانــات الــذين تســري علــيفم    بــب
أو أي مـــن  (1121) 1174مـــن القـــرار  2شـــرو  اإلدراج علـــر القائمـــة مبوجـــا العقـــرة 

 القرارات املتعلقة باجلزا ات؛
 الن بجي مسؤولية أخرع  ددها الل نة.االضط )و و( 

http://undocs.org/ar/S/RES/1699(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)


 S/RES/2161 (2014) 

 

26/31 14-55595 

 

 املرف  الثاين
من هذا القرار، ُي و ل ماتا أمـب املظـام االضـطالن باملفـام التاليـة       22 وفقا للعقرة 

عند تلقي علا رف  اسم من القائمـة مقـدم مـن أو باسـم فـرد أو  اعـة أو مؤسسـة أو كيـان         
م القاعـــدة أو مـــن نثلـــه القـــانوين مـــدرج املـــه علـــر قائمـــة اجلـــزا ات املعروضـــة علـــر تنظـــي 

 (.“مقدم الطلا”أةحاب احلقوم يف تركته ) أو
ويشــري اجمللــس إىل أنــه ال ُيســمح للــدول األعضــا  بــجن تقــدم إىل ماتــا أمــب املظــام   

 علبات رف  األملا  من القائمة باسم فرد أو  اعة أو مؤسسة أو كيان.
 

 مجع املعلومات )أ دعة أشهر(  
 علا رف  االسم من القائمة يقوم أمب املظام مبا يلي:عند تلقي  - 2

 اإلقرار ملقدم الطلا بتلقي علا رف  االسم من القائمة؛ )أ( 
إعالم مقدم الطلا بـاإلجرا ات العامـة املتبعـة يف معاجلـة علبـات رفـ  االسـم         )ب( 

 من القائمة؛
 الل نة؛ الرد علر ما يطرحه مقدم الطلا من أس لة مددة بشجن إجرا ات )ج( 
الطلـا، علــر النحـو الواجـا، املعـايري األةــلية إلدراج     عـدم تنـاول   يف حـال   )د( 

من هذا القرار، إعالم مقـدم الطلـا بـذل      1األملا  علر القائمة، علر النحو املبب يف العقرة 
 وإعادة الطلا إليه لاي ينظر فيه؛

موجفـا  لبـا ماـررا   التحق  نا إكا كان الطلا جديدا أو ماررا، وإكا كـان ع  )هـ( 
، إعادتـه إىل مقـدم الطلـا، مـ  إبـدا       مفمـة  أمب املظام وال يتضمن أي معلومـات إضـافية  إىل 

 النحو املناسا، لاي ينظر فيه. األسباب علر
أمــا علبــات رفــ  االســم مــن القائمــة الــيت م تــر إعادهتــا إىل مقــدميفا، فيحيلــفا أمــب   - 1

والدولة/الدول اليت اقترح  إدراج األملـا  علـر القائمـة،     املظام علر العور إىل أعضا  الل نة،
ودولــة/دول اإلقامــة واجلنســية أو التجســيس، وهي ــات األمــم املتحــدة املعنيــة، وأي دول أخــرع 
يعتيها أمب املظام معنية بـاألمر. ويطلـا أمـب املظـام مـن هـذه الـدول أو مـن هي ـات األمـم           

بعـة أشـفر، أي معلومـات إضـافية مالئمـة متصـلة بطلـا        املتحدة املعنية أن تقدم، يف غضون أر
 رف  االسم من القائمة. وتوس ألمب املظام أن يتحاور م  هذه الدول ملعرفة ما يلي:

 القائمة؛ آرا  هذه الدول بشجن مدع وجاهة االست ابة لطلا رف  االسم من )أ( 
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الـــدول  املعلومـــات أو األســـ لة أو االستيضـــاحات الـــيت قـــد ترغـــا هـــذه        )ب( 
إحالتفا إىل مقدم الطلا بشـجن علـا رفـ  االسـم مـن القائمـة، مبـا يف كلـ  أي معلومـات           يف
 خطوات ميان أن يت ذها مقدم الطلا إليضا  علا رف  االسم من القائمة. أو
مــا م تعتــرذ  يــ  الــدول الــيت اقترحــ  إدراج األملــا  علــر القائمــة، واستشــريت      - 1
ــر التمــاس   أمــب املظــام،  مــن ــ  املــه مــن القائمــة، تــوس ألمــب املظــام      عل ــا رف ــدم الطل مق
 خيتصر فترة    املعلومات، حسا االقتضا . أن
حيي  أمب املظام أيضا علر العور علا رف  االسم من القائمة إىل فري  الرةـد الـذي    - 2

 يزود أمب املظام يف غضون أربعة أشفر مبا يلي:
ريـــ  الرةـــد املتصـــلة بطلـــا رفـــ  االســـم   يـــ  املعلومـــات املتاحـــة أمـــام ف  )أ( 

ــة واملعلومــات الــيت      مــن القائمــة، مبــا يف كلــ  قــرارات اذــاكم وإجرا اهتــا، والتقــارير اإلخباري
 أن تبادلتفا الدول أو املنظمات الدولية املعنية م  الل نة أو فري  الرةد؛ سب 

طلــا تقييمــات ملــدع ةــحة املعلومــات الــيت يتيحفــا مقــدم الطلــا وتتصــ  ب  )ب( 
 االسم من القائمة؛ رف 

األس لة أو االستيضاحات الـيت يـود فريـ  الرةـد توجيففـا إىل مقـدم الطلـا         )ج( 
 بشجن علا رف  االسم من القائمة.

ويف ااية فترة األربعة أشفر امل صصـة جلمـ  املعلومـات، يقـدم أمـب املظـام إىل الل نـة         - 4
رس حــب تارخيــه، يشــم  تعاةــي  عــن أي  دول  تقريــرا خطيــا يتنــاول املســت دات يف التقــدم اذــ  

قدم  املعلومـات، وأي  ـديات كـبرية ةـودف  يف كلـ . وتـوس ألمـب املظـام أن ميـدد هـذه           
العترة مرة واحدة ملدة تص  إىل شـفرين إكا اعتـي أنـه يلـزم املزيـد مـن الوقـ  جلمـ  املعلومـات،          

 .تاحة وق  إضايف لتوفري املعلوماتمعيـرا يف كل  االهتمام الواجا لطلبات الدول األعضا  إ
 

 احلوا  )شهران(  
ــرة شــفرين للتشــاور، تــوس        - 1 ــيح أمــب املظــام فت ــرة  ــ  املعلومــات، يت ــفا  فت ــد انت عن
تشتم  علر حوار مـ  مقـدم الطلـا. ومـ  املراعـاة الواجبـة لطلبـات إتاحـة وقـ  إضـايف،            أن

دة تصـ  إىل شـفرين إكا اعتـي أنـه يلـزم      توس ألمب املظام أن ميـدد هـذه العتـرة مـرة واحـدة ملـ      
أدنـاه.   7 إتاحة املزيد من الوق  للتشـاور ولصـياغة التقريـر الشـام  املنصـو  عليـه يف العقـرة       

 وتوس ألمب املظام اختصار هذه العترة الزمنية إكا ارتجع أن هناب حاجة إىل وق  أق .
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 وألمب املظام خالل فترة التشاور أن: - 8
معلومـات   أو يلتمس منـه ، إما شعويا أو كتابة، س لة علر مقدم الطلاأ يطر  )أ( 

أو إيضاحات إضافية من شجاا أن تساعد الل نة علـر النظـر يف الطلـا، مبـا يف كلـ  أي أسـ لة       
 ؛علبات للحصول علر معلومات ترد من الدول املعنية والل نة وفري  الرةد أو

يه عدم وجود أي ارتبا  قـائم بينـه   يطلا من مقدم الطلا توقي  بيان يعلن ف )ب( 
وبــب تنظــيم القاعــدة أو بــجي خليــة أو  اعــة مرتبطــة بــه أو منشــقة أو متعرعــة عنــه، ويتعفــد   

 بعدم االرتبا  بتنظيم القاعدة مستقباًل؛ فيه
 تتم  مبقدم الطلا، قدر املستطان؛ )ج( 
ــة والل       )د(  ــدول املعني ــا إىل ال ــدم الطل ــن مق ــواردة م ــردود ال ــ  ال ــ   حيي ــة وفري ن

 الرةد، ويتاب  م  مقدم الطلا ردوده غري املاتملة؛
ينســ  مــ  الــدول والل نــة وفريــ  الرةــد أي استعســارات أخــرع مــن مقــدم  )هـ( 

 الطلا أو أي ردود موجفة إليه؛
توس ألمب املظام، خالل مرحليت    املعلومات أو احلوار، أن يطلـ  الـدول    )و( 

قـــدمفا دولـــة مـــا، مبـــا يف كلـــ  موقـــة تلـــ  الدولـــة بشـــجن   املعنيـــة علـــر املعلومـــات الـــيت ت 
 االسم من القائمة، رهنا مبوافقة الدولة اليت قدم  هذه املعلومات؛ رف  علا

أال ياشة أمب املظام، خالل مرحليت    املعلومات واحلـوار وأخنـا  إعـداد     )س( 
ات، بـدون موافقـة   التقرير، عن أي معلومات قدمتفا دولـة مـا علـر أسـاس سـرية تلـ  املعلومـ       

 خطية ةرحية من تل  الدولة؛
يو  أمب املظام، خـالل مرحلـة احلـوار، االعتبـار الواجـا  را  الـدول الـيت         ) ( 

ــيت تقــدم معلومــات       ــدول األعضــا  األخــرع ال ــر  إدراج أملــا  علــر القائمــة، وكــذل  ال تقت
و االرتباعــات الــيت هــذا الصــدد، وال ســيما الــدول األعضــا  األشــد تضــررًا مــن األعمــال أ   يف

 إىل اإلدراج األةلي علر القائمة. أدت
وعنــد االنتــفا  مــن فتــرة التشــاور املــذكورة، يقــوم أمــب املظــام، مبســاعدة مــن فريــ      - 7

 الرةد، بصياغة تقرير شام  ُيعمَّم علر الل نة ويتضمن حصرًا ما يلي:
يتصـــ  بطلـــا مـــوجزا جلميـــ  املعلومـــات املتاحـــة أمـــام أمـــب املظـــام فيمـــا   )أ( 

االسم من القائمة، م   ديد مصادرها عند االقتضا . وتـري يف التقريـر احتـرام العناةـر      رف 
 السرية اليت تتضمنفا رسائ  الدول األعضا  املوجفة إىل أمب املظام؛
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ــ  بطلــا رفــ  االســم مــن القائمــة،      )ب(  وةــعًا ألنشــطة أمــب املظــام يف مــا يتعل
 الطلا؛ كل  احلوار م  مقدم يف مبا

بيانًا باحل ة الرئيسية املتعلقة بطلا رف  االسم من القائمة يقدمه أمـب املظـام    )ج( 
إىل الل نة بنا  علر  لي   ي  املعلومات املتاحـة لـه وعلـر توةـياته. وينبغـي أن تـورد التوةـية        

 .ن القائمةآرا  أمب املظام فيما يتعل  بإدراج االسم علر القائمة وق  النظر يف علا رفعه م
 

 مناقشات ا لجنة  
ــام          - 1 ــر الشـ ــتعراذ التقريـ ــة السـ ــًا امل صصـ ــر يومـ ــة عشـ ــرة اخلمسـ ــا  فتـ ــد انقضـ بعـ
الل نـة جبميـ  اللغـات الرمليـة ل مـم املتحـدة، يضـ  رئـيس الل نـة علـا رفـ  االسـم              قب  من
 القائمة علر جدول أعما ا للنظر فيه. من
الل نة يف علا رف  االسـم مـن القائمـة، بعـرذ      يقوم أمب املظام ش صيا، أخنا  نظر - 21

 التقرير الشام  عليفا ويرد علر أس لة أعضا  الل نة بشجن الطلا.
يومًا مـن تـاري  تقـدا     11تنتفي الل نة من نظرها يف التقرير الشام  يف موعد أقصاه  - 22

 التقرير الشام  إليفا بغرذ استعراضه.
يف التقرير الشام ، توس ألمب املظـام أن خيطـر كافـة    بعد أن تنتفي الل نة من نظرها  - 21

 الدول املعنية بالتوةية اليت خلص  إليفا الل نة.
بنا  علر علا إحدع الدول الـيت تقتـر  إدراج األملـا  علـر القائمـة ودولـة اجلنسـية         - 21

ــن الت       ــدم نســ ة م ــة، تــوس ألمــب املظــام أن يق ــة الل ن ــة أو التجســيس، ومبوافق ــر أو اإلقام قري
الشام ، مشعوعا بـجي تنقيحـات تراهـا الل نـة ضـرورية، إىل تلـ  الـدول، مـ  توجيـه إشـعار           

 هذه الدول، تؤكد أن: إىل
تب  الل نـة، حسـا تقـديرها وعلـر أسـاس كـ  حالـة علـر حـدة، يف إماانيـة            )أ( 

 ؛علوماتامل الاشة عن املعلومات الواردة يف تقارير أمب املظام الشاملة، مبا يف كل  نطام تل 
يعاـــس التقريـــر الشـــام  األســـاس الـــذي تســـتند إليـــه توةـــية أمـــب املظـــام   )ب( 

 ُيعزع إىل أي عضو معب من أعضا  الل نة؛ وال
ــاس     )ج(  ــواردة فيــــه علــــر أســ ــر الشــــام  واملعلومــــات الــ ــاول التقريــ ينبغــــي تنــ
فمـا  املطلقة، وعـدم إعـالن مقـدم الطلـا أو أي دولـة أخـرع مـن الـدول األعضـا  علي          السرية
 الل نة. مبوافقة إال
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ــة،      - 22 ــر القائمـ ــم علـ ــلة إدراج االسـ ــام مبواةـ ــب املظـ ــا أمـ ــي فيفـ ــيت يوةـ ــاالت الـ يف احلـ
من هذا القرار يف ما يتعلـ  بـذل     2الدول مطالبة باختاك التدابري املنصو  عليفا يف العقرة  تظ 

نــة علبــا برفــ  االســم العــرد أو تلــ  اجلماعــة أو املؤسســة أو الايــان، مــا م يقــدم عضــو يف الل 
 .القائمة تنظر فيه الل نة يف إعار إجرا اهتا االعتيادية املتبعة علر أساس التواف  يف ا را  من
يف احلاالت اليت يوةي فيفا أمـب املظـام بـجن تنظـر الل نـة يف رفـ  اسـم مـن القائمـة،           - 24

ن هـذا القـرار يف مـا يتعلـ      مـ  2تنتفي مطالبة الدول باختاك التـدابري املنصـو  عليفـا يف العقـرة     
يومـًا علـر انتـفا  الل نـة      11بذل  العرد أو تل  اجلماعة أو املؤسسة أو الايـان بعـد انقضـا     

مبــا يف كلــ   مــن النظــر يف التقريــر الشــام  املقــدم مــن أمــب املظــام، وفقــًا  ــذا املرفــ  الثــاين،   
ــة بتوافــ  ا را  وقبــ  انقضــا     8 العقــرة ــرة الســتب يومــًا املــذكورة  ) (، مــا م تقــرر الل ن فت

النظـر؛   اإلبقا  علـر تلـ  املطالبـة يف مـا يتعلـ  بـالعرد أو اجلماعـة أو املؤسسـة أو الايـان مـ           
مــن أحــد  علــا علــر أن يقــوم الــرئيس يف حــال عــدم التوة ــ  إىل توافــ  يف ا را ، بنــا  علــر

ؤسسـة أو الايـان علـر    امل أعضا  الل نة، بعرذ مسجلة الب  يف رف  اسم العـرد أو اجلماعـة أو  
يوما؛ وكذل  شريطة أن تستمر لتل  العتـرة،   11جملس األمن كي يب  فيفا يف غضون فترة 

مـن هـذا    2يف حالة تقـدا مثـ  هـذا الطلـا، مطالبـة الـدول باختـاك التـدابري الـواردة يف العقـرة           
ب بــ  جملــس النظــر إىل حــ يتعلــ  بــالعرد أو اجلماعــة أو املؤسســة أو الايــان مــ  القــرار فيمــا
 املسجلة. األمن يف

من هذا القرار، تقوم الل نة بـإبالل   21و  21عقا اختتام العملية املبينة يف العقرتب  - 21
 2، مبا إكا كان سي ري اإلبقـا  علـر التـدابري املبينـة يف العقـرة      يوما 11يف غضون  ،أمب املظام
مــن معلومــات إضــافية، ومــوجز   يتصــ  بــذل  ، مــ  إبــدا  األســباب، مبــا يشــم  مــا  أو إاا هــا

ــد االقتضــا ، يتضــمن آخــر    ــا ســردي، عن ــن  م ــة،    يســت د م ــر القائم أســباب إدراج االســم عل
يومـا، علـر املسـائ      11وينطب  املوعد النـفائي، وهـو    .حييله أمب املظام إىل مقدم الطلا كي

 قرار.العالقة أمام أمب املظام أو الل نة، ويبدأ نعاكه من تاري  اعتماد هذا ال
ــر - 28 ــرة       إخ ــة مبوجــا العق ــن الل ن ــي أمــب املظــام اإلخطــار م ــا   21تلق ــة اإلبق ، يف حال
، م  توجيه نسـ ة  رسالة يرس  أمب املظام إىل مقدم الطلا 2التدابري الواردة يف العقرة  علر

 علر ما يلي:الرسالة تشتم  حبيث الل نة،  مسبقة إىل
 ا؛إبالغه بالقرار املت ذ بصدد الطل )أ( 
إبالغه، قدر اإلماـان واسـتنادا إىل التقريـر الشـام  الـذي وضـعه أمـب املظـام،          )ب( 

 ؛املظام مبواةعات عملية النظر يف الطلا واملعلومات القابلة للنشر عن الوقائ  اليت  عفا أمب
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إحالة  ي  املعلومات اليت سودت هبا الل نة أمب املظام بشـجن القـرار، عمـاًل     )ج( 
 أعاله. 22ة بالعقر
ــة       - 27 ــ  مراســالته مــ  مقــدم الطلــا، ســرية مــداوالت الل ن ــرم أمــب املظــام، يف  ي حيت

 والرسائ  السرية املتبادلة بينه وبب الدول األعضا .
ولانـفا   ،وتوس ألمب املظام أن ُي طر مقدم الطلا، وكذل  الدول املعنيـة حبالـة مـا    - 21

 يت بلغتفا العملية.ليس  أعضا  يف الل نة، باملرحلة ال
 

 املهام األخرى ا يت يتوالها مكت  أمني املظامل  
 باإلضافة إىل املفام اذددة أعاله، يقوم أمب املظام مبا يلي: - 11

تعمــيم املعلومــات القابلــة للنشــر عــن إجــرا ات الل نــة، مبــا يف كلــ  مبادئفــا    )أ( 
 التوجيفية وةحائة الوقائ  وما تعده من وخائ  أخرع؛

ــ         )ب(  ــا يتعل ــة يف م ــفم، باحلال ــة عناوين ــدع معرف ــات، ل ــراد أو الايان إخطــار األف
بإدراج أملائفم علر القائمة بعد أن تاون األمانة العامة قد أبلغ  بـذل  رمليـا البعثـة الدائمـة     

 من هذا القرار؛ 11للدولة أو البعثات الدائمة للدول، عماًل بالعقرة 
 .املظام  جملس األمن تتضمن موجزا ألنشطة أمبتقدا تقارير نصة سنوية إىل )ج( 

 


