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 (2015) 2255 القرار  
 كــــ      21 يف املعقــــ  ة  7590 جلســــت   يف األمــــن جملــــس  اختــــ    الــــ    

 2015/ يسمرب األول
 

 إن جملس األمن، 
إىل قرارات  الس بقة بشأ  اإلره ب الدويل والتهديد ال   يشكل  ب لنسبة  إذ يشري 

( 2001) 1363( و 2000) 1333( و 1999) 1267ألفغ  ست  ، وال سيم  قرارات  
( 2003) 1455( و 2002) 1452( و 2002) 1390( و 2001) 1373 و
( 2005) 1624( و 2005) 1617( و 2004) 1566( و 2004) 1526 و
( 2008) 1822( و 2006) 1735( و 2006) 1730 ( و2006) 1699 و
( 2012) 2082( و 2011) 1989( و 2011) 1988( و 2009) 1904 و
 بي     رييس  ( وإىل2014) 2160 ( و2014) 2133( و 2012) 2083 و

 الصلة ب مل ض ع، ذا 
إىل قراراتــ  الســ بقة الــو يــد  واليــة بعتــة األمــم املتحــدة لتقــد  املســ  دة    وإذ يشييري 

ــت   إىل ــة( أفغ  ســ ــ    )البعتــ ــ ر   17حــ ــ  2016آذار/مــ ــ ،  لــ ــرار   النحــ ــد  يف القــ احملــ
2210 (2015،) 
يعـرب  إىل قراراتـ  بشـأ  ينيـد واسـت داط األ يفـ ل يف الـساع املسـل ، وإذ         وإذ يشري 

 ن قلق  الشديد إزاء احل لة األمنية يف أفغ  ست  ، وال سيم  أ م ل العنف واأل شـةة اإلره بيـة   
ــ   العنييفــة           ــن ا م   ــدة، والعــ  م ــيممه الق   ــة   لبــ   وتن، ــ  حرك ــ ط ة ــو تق املت اصــلة ال

وإزاء  واملتةرفة، وا م     املسلحة ال املشرو ة، واجملرمني والض لعني يف ي رة امل ـدرا ، 
الصال  املتينة بني اإلره ب وأ شةة التمر  وامل درا  اـل املشـرو ة، وهـ  مـ  تترتـه  ليـ        
أخة ر هتّد  السك   احملليني، مبـن فـيهم األ يفـ ل وقـ ا  األمـن ال  نيـة واألفـرا  العسـكري           

 واملد ي   الدولي  ،
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ملنتسـبة لتن،ـيم   ال جـ   املتاايـد يف أفغ  سـت   للعم  ـ   ا    مـن   قلي  ال يعرب عنوإذ  
 ،واحتم ل من ه  يف املستقبلالدولة اإلسالمية يف العراق والش ط 

بإ ش ء مركا تنسيق و ين يف أفغ  ست   ك سيلة لاي  ة التيف  ل والتنسـيق   وإذ يرحب 
ــ ليفقرة    ــة املنشــأة  مــال ب ــرار   35مــا اللعن ــة)” 1988مــن الق ــة   ويشيي   “(اللعن ــ  أعي  ل
ــة أف   ــني حك م ــق ب ــ و  ال قي ــ   يف      التع ــن ا ه ــد م ــ ل ماي ــ  ب ــة ويشــعا  ل غ  ســت   واللعن

 الصد ، ه ا
ــدولي        وإذ يرحيييب  ــ   والـ ــرك اه  اإلقليميـ ــت   ويـ ــدخل أفغ  سـ ــو تـ ــة الـ ب لعمليـ

خالهلــ  يف يــراكة اســتراتيعية   يلــة األجــل ويف اتيف قــ   أخــرغ، لكــ  تــنعم أفغ  ســت     مــن
 ب لسالط واالستقرار والرخ ء،

ــة     التاا وإذ يعييي  كيدييي    ــ   بســي  ة أفغ  ســت   واســتقالهل  وســالمته  اإلقليمي ــ  الق م
 ووحدهت  ال  نية،

إرســـ ء  مليـــة سي ســـية يـــ ملة يف أفغ  ســـت   لـــد م املصـــ حلة        وإذ يؤدييي  ة يييي   
 األفغ  ، مجيا بني

بــأ  احل لــة األمنيــة يف أفغ  ســت   قــد تةــ ر ، وأ  بعــ  أ ضــ ء حركــة   وإذ يسييل   
  لب   قد تص حل ا ما حك مة أفغ  ست  ، و ب وا اليفكر اإلرهـ   الـ   يتبّنـ   تن،ـيم الق  ـدة      

 وأتب   ، ويؤيدو  تس ية الساع املستمر يف أفغ  ست   ب لسبل السلمية،
يف أفغ  ســت   والتقــدط احملــرز يف  مليــة  بأ ــ   لــ  الــرام مــن تةــ ر احل لــةوإذ يسييل    

ــدوليني،       ــاال تشــكل خةــرا يهــّد  الســالط واألمــن ال ــة يف أفغ  ســت   ال ت ــإ  احل ل املصــ حلة، ف
ــد  وإذ ــد تأكي ــم املتحــدة        يعي ــ ق األم ــ  مليت ضــرورة التصــد  هلــ ا الةــر بكــل ال ســ يل، وفق

القــ     الــدويل حلقــ ق  والقــ     الــدويل، مبــ  يف ذلــب مــ  ينةبــق يف هــ ا الصــد  مــن أحكــ ط 
هــ ا الصــد   لــ   اإل ســ   والقــ     الــدويل لالجــنني والقــ     الــدويل اإل ســ  ، ممهشــد ا يف   

 الدور اهل ط ال   تؤ ي  األمم املتحدة يف ه   ا ه  ،
ــ   تعةــيال      وإذ يشيي    ــل أ شــةة حركــة   لب ــ ع لــت يــ مل لتعةي  لــ  ضــرورة اتب

 ميكن أ  يؤ ي   ، ط ا ااءا  يف ه ا الصد ، ك مال، وإذ يدرك أعية الدور ال  
ــة    وإذ يعيييي  كيديييي   ــ  الراميـ ــت   يف جه  هـ ــة أفغ  سـ ــ  الراســـ  بـــد م حك مـ التاامـ

الـدفا بعمليـة الســالط واملصـ حلة قـدم يف، مبــ  يف ذلـب جهـ   اجمللــس األ لـ  للسـالط وتنيفيــ           إىل
سـتنت ج   مـؤير بـ  ، ويف إ ـ ر     بر  مت السالط واملص حلة يف أفغ  ست  ، وفق يف لبيـ   ك بمهـل وا  
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( 2011) 1988الدست ر األفغ  ، وتةبيق اإلجراءا  الـو حـد ه  جملـس األمـن يف قراراتـ       
 (، واله  من قرارا  اجمللس ذا  الصلة ب مل ض ع،2014) 2160 ( و2012) 2082و 

بــ لقرار الــ   اختــ   بعــ  أ ضــ ء حركــة   لبــ   ب لتصــ   مــا حك مــة  وإذ يرحيب  
ست  ، وبقةا أ  صلة هلم ب ملن،م   اإلره بية الدولية، مب  فيه  تن،ـيم الق  ـدة، واحتـراط    أفغ  

الدست ر، مب  يف ذلب أحك م  املتعلقة حبق ق اإل س  ، وال سيم  حقـ ق املـرأة، وتأييـد تسـ ية     
مجيا األفـرا  وا م  ـ   واملؤسسـ       وإذ حيثالساع املستمر يف أفغ  ست   ب لسبل السلمية، 

ــن    و ــ   يف هتديـــد الســـالط واالســـتقرار واألمـ الكي  ـــ   الـــ ين يشـــترك   مـــا حركـــة الة لبـ
 أفغ  ست    ل  قب ل  رض املص حلة املقدط من حك مة أفغ  ست  ، يف

ــف     البييغل  وإذ يؤديي  قلقيي    ــة يف أفغ  ســت  ، وال ســيم  أ مــ ل العن ــة األمني إزاء احل ل
حركة   لب   وا م     املرتبةـة ةـ ، مبـ  يف ذلـب     اإلره بية املت اصلة الو تق ط ة   واأل شةة

يبكة حق  ، وتن،يممه الق  دة، والهم من ا م     العنييفة واملتةرفة، وا م  ـ   املسـلحة   
اــل املشــرو ة، واجملــرمني والضــ لعني يف اإلرهــ ب والسمســرة اــل املشــرو ة يف األســلحة          

ــه   يتصــل ةــ  مــن أ تــد  وااليــ ر ب ألســلحة، وإ تــ    ومــ  ج امل ــدرا  اــل املشــرو ة أو هتريب
ــة الــو تــربو بــني اإلرهــ ب وأ شــةة التمــر  وامل ــدرا       أو االيــ ر ةــ ، وإزاء الصــال  املتين
املشرو ة، وه  م  تترته  لي  أخة ر هتـّد  السـك   احمللـيني، مبـن فـيهم النسـ ء واأل يفـ ل         ال

ولي  ، ومنــهم العــ مل   يف جمــ ل  وقــ ا  األمــن ال  نيــة واألفــرا  العســكري   واملــد ي   الــد  
 الشؤو  اإل س  ية وجم ل التنمية،  

إزاء   ء حركة   لب   إىل است داط األجهاة املتيفعـرة اليدويـة    وإذ يعرب عن القل  
الصنا ضد املد يني وق ا  الدف ع واألمن ال  نية األفغ  ية ويالحظ احل جة إىل تعايـا التنسـيق   
وتب  ل املعل م  ، س اء فيم  بني الدول األ ض ء أو ما القة ع ال ص، مـن أجـل منـا تـدفق     

 يدوية الصنا إىل حركة   لب  ،مك     األجهاة املتيفعرة ال
إزاء التـدفق اـل املشـروع لحسـلحة الصـغلة واألسـلحة        وإذ يعرب ةيضيغ عين القلي     

تعايا املراقبـة  لـ   قـل األسـلحة      ضرورة ل   ويش   يف هذا الص  اليفييفة إىل أفغ  ست  ، 
 الصغلة واألسلحة اليفييفة،

مجيــا أ مــ ل العنـــف    وييي ين ة،  مليــ   تقــد  املع  ـــة اإل ســ  ي    وإذ يؤديي  ة ييي    
التهديــد ب ســتعم ل  ضــد مــ  يف  األمــم املتحــدة وا هــ   اليف  لــة اإل ســ  ية، وأ  تســييس  أو

 للمس  دة اإل س  ية تق ط ب  حركة   لب   وم  يرتبو ة  من أفرا  أو مج    ،  
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ضرورة ضم   إسه ط  ، ط ا ااءا  احل يل بشكل فعـ ل يف ا هـ      وإذ يكرر كيدي  
  رية صـ ب مك فحـة التمـر  و  ـم أ مـ ل حك مـة أفغ  سـت   الراميـة إىل الـدفا ب ملصـ حلة           ا

 قدم  من أجل إحالل السالط وحتقيق االستقرار واألمن يف أفغ  ست  ،
بةله حك مة أفغ  ست   إىل جملس األمن بـأ  يـد م املصـ حلة بسـبل      وإذ حييط علمغ 

 ـن   ويت قـف يف املص حلة،  كل من يدخلحدة أمس َء منه  أ  يرفا من ق ايم جااءا  األمم املت
املش ركة يف األ شـةة الـو هتـد  السـالط واالسـتقرار واألمـن يف أفغ  سـت  ، أو  ـن   ـم تلـب           

 األ شةة،
إيــالء العن ية ال اجبة لرفـــا ا ـــااءا   ـن كل مـن يـدخل    وإذ يعرب عيين اعتيزام  

 يف املص حلة،
ــ   و    ب إلحــ  تني ال وإذ يرحييب  ــ م  األفغ ــن الق ــدمهم  مستشــ ر األم ــتني ق ــس ال جملل

 ال قيــق  ، ب  تب رعــ   اللــة  لــ  التعــ و     2015آذار/مــ ر   األ لــ  للســالط إىل اللعنــة يف    
ــني و ــة أفغ  ســت      املســتمر ب ــة وحك م ــق يف     وإذ يشيي  اللعن ــ و  ال قي ــن التع ــد م ــ  املاي  ل
 الصد ، ه ا

ــد ا   وإذ يشيي    ــدور احملــ ر  واحمل ي ــ  ال ــم املتحــدة االضــةالع     ل ــ   ت اصــل األم ل
وتأييـد    وإذ يعيرب عين كقي ير    جم ل تعايـا السـالط واالسـتقرار واألمـن يف أفغ  سـت  ،       يف ب 

الق   للعه   املستمرة الو يب هل  األمني العـ ط وثتلـ  الـ ص ألفغ  سـت   مـن أجـل مسـ  دة        
 وحتقيق املص حلة،اجمللس األ ل  للسالط يف م  يب ل  من جه   إلحالل السالط 

  م  ملك فحة إ ت ج امل ـدرا  وهتريبـه  بصـ رة اـل مشـرو ة مـن        وإذ يكرر كيدي  
البلـدا  اجملـ ورة، والبلـدا      يفووهتريبـه  إىل هـ ا البلـد    السـاليف الكيمي ييـة   إ تـ ج  أفغ  ست   و

ــه ي  هلــ ، والبلــدا  املن     تعــة ال اقعــة  لــ   ــ ل  ــرق هتريــه امل ــدرا ، وبلــدا  املقصــد الن
تشـكل جـاءا   بأ  الع يدا  ال املشرو ة املتأتية مـن هتريـه امل ـدرا      ي ركوإذ للساليف، 
 امل ار  امل لية حلركة   لب   وا م     املرتبةة ة ، كبلا من
ــ   وا م  ــ   املســلحة       وإذ يسييل   ــاال تشــكله  حركــة   لب ــو ال ت ــدا  ال ب لتهدي

املشــرو ة واجملرمــ   الضــ لع   يف يــ رة امل ــدرا ، واالســتغالل اــل املشــروع للمــ ار   اــل
حك مـة أفغ  سـت  ، بـد م مـن اجملتمـا       وحييث الةبيعية،  ل  األمن واالستقرار يف أفغ  سـت  ،  
 الدويل،  ل  م اصلة التصد  هل   التهديدا ،

ــ ط( وإىل 2014) 2133إىل قــرار   وإذ يشييري   مل  ملك فحــة اإلرهــ ب املنتــدغ العــ قي
م كرة ا ااير بشأ  املم رس   ا يدة املتعلقة مبنا  مليـ   االختةـ ا الـو يرتكبـه      ”بنشر 
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حــ ا ا اختةــ ا  وإذ ييي ين دشيي  ، “اإلرهــ بي    لبــ يف لليفديــة مــا حرمــ لم مــن مك ســبه  
لــب األيــ  ص وأخــ  الرهــ ين الــو ترتكبــه  مج  ــ   إره بيــة أيــ  ك  ــ  أاراضــه ، مبــ  يف ذ  

 لـ  منـا  مليـ       وإذ يعيرب عين كصيميم    بقصد مجا األم ال أو ا تااع تن زال  سي سـية،  
اختةــ ا األيــ  ص وأخــ  الرهــ ين الــو ترتكبــه  مج  ــ   إره بيــة، و لــ  ضــم   اإلفــراج   

الرهــ ين بشــكل آمــن  و   فــا فديــة أو تقــد  تنــ زال  سي ســية، وفقــ  للقــ     الــدويل      ــن
ا الدول األ ض ء أ  تعمـل  لـ  منـا اإلرهـ بيني مـن االسـتيف  ة،       من مجي وإذ يطلبالس ر ، 

بصـ رة مب يـرة أو اــل مب يـرة، مـن املــدف     املقدمـة كيفديـة أو مــن التنـ زال  السي ســية،        
ضـرورة تعـ و  مجيـا الـدول      وإذ يؤد  من ج يي  و ل  ضم   إ الق سراح الره ين بأم  ، 

ــق خــالل حــ ا ا اختةــ ا األيــ       ــه    األ ضــ ء بشــكل وقي ــو ترتكب ــ ين ال ص وأخــ  الره
 ا م     اإلره بية،

اإلرهـ بيني ومؤيـديهم، يف سـي ق ا تشـ ر الع ملـة        ـ ء إزاء تاايد  وإذ يعرب عن قلق  
استعم ل التكن ل جي   ا ديدة يف جم ل املعل مـ   واالتصـ ال ، ال سـيم     إىل يف اجملتمع  ، 

اإلره بيـــة، وكـــ لب اســـتعم هل  يف التحـــري  يـــبكة اإل تر ـــ ، مـــن أجـــل تيســـل األ مـــ ل 
 ارتك ب أ م ل إره بية أو ينيد مرتكبيه  أو ي يله  أو الت ةيو هل ،  ل 

بــ  ه   الــو تبــ هل  األم  ــة الع مــة مــن أجــل ت حيــد يــكل ك فــة قــ ايم   وإذ يرحييب 
 ذلكوإذ يرحيب دي  جااءا  األمم املتحدة بغية تيسل تنيفي ه  من ج  ه السـلة   ال  نيـة،   

جبه   األم  ة الع مة من أجل ترمجـة مجيـا القيـ  ا  املدرجـة يف القـ ايم واملـ جاا  السـر ية        
ألســب ب اإل راج يف القــ ايم جبميــا اللغــ   الرمسيــة لحمــم املتحــدة، مبــ  يف ذلــب إت حــة ق يمــة  

 جااءا  أفغ  ست  /حركة   لب   ب للغتني الدارية والب يت ،
  با من ميت ق األمم املتحدة،مب جه اليفصل الس وإذ يتصرف 

 
 التدابل  

أ  تت ــ  مجيــا الــدول التــدابل الت ليــة فيمــ  يتعلــق بــ ألفرا  والكي  ــ      يقيير ر - 1 
ق يمـة املنـتمني إىل حركـة     يف( 2011) 1988ال ين ُأ رج  أمس اهم قبل ت ري  اخت ذ القرار 

الهم من األفرا  وا م     واملؤسسـ   والكي  ـ   الـ ين يشـترك   مـا      ك لب   لب  ، و
ــ   يف هتديــد الســالط واالســتقرار واألمــن يف أفغ  ســت       ــة  واللــ ين حــد هتمحركــة   لب اللعن

ــ ليفقرة    ــاليف ب ــأة  م ــرار   35املنش ــن الق ــ   بـــ   ) 1988م ــ  أ   ــ ر إليه ــة” ويش يف ق يمــة “(اللعن
 (:‘‘الق يمة’’ )ويش ر إليه  أ     بـ1988مب جه القرار ا ااءا  امليفروضة 
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ــ ار         )أ(  ــة أو امل ــن األصــ ل امل لي ــ  م ــ ال واله ــد األم ــ ط  و  إبةــ ء بتعمي القي
االقتص  ية الو تع   إىل أولنب األفرا  وتلب ا م     واملؤسس   والكي  ـ  ، مبـ  يف ذلـب    

ــ   ا    ــه  أو يعـ ــ   ملكيتـ ــ   تعـ ــن ثتلكـ ــة مـ ــ ال املتأتيـ ــرا فياألمـ ــرة  لتصـ ــ رة مب يـ ــ ، بصـ هـ
مب يرة، إليهم أو إىل أفرا  يتصرف    ي بة  نهم أو بت جيـ  منـهم، وكيف لـة  ـدط إت حـة       ال أو

ــؤالء        ــ   هـ ــرغ لصـ ــ  ية أخـ ــ ار  اقتصـ ــة أو مـ ــ ل م ليـ ــ ال أو أصـ ــ ال أو أ  أمـ ــب األمـ تلـ
ر  ي هــ  أو أ  أيـ  ص م جــ  ين   األيـ  ص، بصــ رة مب يـرة أو اــل مب يـرة،  ــن  ريـق    

 يه ؛أراض يف
منا  خ ل أولنب األفرا  أراضيه  أو مرورهم  ربه ،  ل  أ ـ  لـيس يف هـ       )ب( 

اليفقرة م  يمهلاط أ   ولـة بـأ  ينـا ر  ي هـ  مـن  خـ ل أراضـيه  أو أ  تةلـه إلـيهم مغ  رهتـ ،           
األراضـ  أو مـرورهم  ربهـ      تلـب  و ل  أال تنةبق أحك ط ه   اليفقرة إذا ك    خ ل األفـرا  

مبقتضي   إجـراء قضـ ي  أو يف احلـ ال  الـو تقـرر فيهـ  اللعنـة، يف كـل ح لـة          ضروري  لل ف ء 
 ل  حدة، أ  هلـ ا الـدخ ل أو العبـ ر أسـب ب  تـربر ، مبـ  يف ذلـب  نـدم  يتعلـق األمـر مب يـرة            

 بد م ا ه   الو تب هل  حك مة أفغ  ست   لتشعيا املص حلة؛
ــرة     )ج(  ــرة أو اـــل مب يـ ــتم بصـــ رة مب يـ ــد يـ ــ  قـ ــلحة  منـــا مـ مـــن ت ريـــد األسـ
ــدةةــ  مــن   يتصــل ومــ  ــ        أ ت ــ خ ير، واملركب ــ اع، مبــ  يف ذلــب األســلحة وال مــن يــ  األ 

واملعدا  العسكرية، واملعدا  يب  العسكرية، وقةا الغي ر الالزمـة ملـ  سـبق ذكـر ، أو بيعهـ       
أو  قلــه ، وتقــد  أ  مشــ رة فنيــة أو مســ  دة أو تــدريه يتصــل ب أل شــةة العســكرية، مــن    

 لــ  يــد ر  ي هــ  خــ رج أراضــيه ، أو ب ســت داط الســيفن أو الةــ يرا  الــو حتمــل  أراضــيه  أو
 أولنب األفرا  وا م     واملؤسس   والكي    ؛   أ المه ، إىل
ــة       يقيييرر - 2  ــر  أو مج  ـ ــتييف ء فـ ــ  اسـ ــدل  لـ ــو تـ ــةة الـ ــ ل أو األ شـ أ  األ مـ

 أ ال ، تشمل القي ط مب  يل : 1ليفقرة مؤسسة أو كي   ملع يل اإل راج يف الق يمة مب جه ا أو
ــل أ مــ ل أو أ شــةة ا هــ   املدرجــة أمس اهــ  يف الق يمــة      )أ(  املشــ ركة يف ي ي

وس ير األفرا  وا م     واملؤسس   والكي     ثن يشـترك   مـا حركـة   لبـ   يف هتديـد      
 يف األ شــةة أو الت ةــيو لتلــب األ مــ ل أويف الســالط واالســتقرار واألمــن يف أفغ  ســت  ، أو  

تيسل القي ط ة  أو اإل دا  هل  أو ارتك ة ، أو املش ركة يف ذلـب معهـ  أو ب مسهـ  أو  ي بـة  نـه       
   م  هل ؛ أو

 إليه ؛ أ تدةت ريد أو بيا أو  قل األسلحة وم  يتصل ة  من  )ب( 
 التعنيد حلس ة ؛ أو )ج( 
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األ شــةة الــو تقــ ط  تقــد  أ  يــكل آخــر مــن أيــك ل الــد م لح مــ ل أو    ) ( 
 تلب ا ه  ؛ ة 

ــ يل اإل راج  يؤديييي  - 3  ــة    يفأ  معــ ــر  أو مج  ــ ــ  أ  فــ ــر   لــ ــة تســ الق يمــ
مؤسســة أو كيــ   تعــ   ملكيتــ  أو التصــرا فيــ ، بشــكل مب يــر أو اــل مب يــر، أو يقــدط    أو

 الق يمة؛ يف  م  بأ  يكل آخر إىل أ  فر  أو مج  ة أو مؤسسة أو كي   مدرج 
ــ ل     يالحيي  - 4  أ  وســ يل التم يــل أو الــد م املــ ك رة تشــمل،  لــ  ســبيل املت

احلصــر، اســت داط الع يــدا  املتأتيــة مــن ا رميــة، مبــ  يف ذلــب القيــ ط بصــ رة اــل مشــرو ة   ال
 وهتريـه بارا ة امل درا  الـو يكـ   منشـؤه  أفغ  سـت   والعـ برة هلـ  وإ ت جهـ  وااليـ ر ةـ           

يشـترك   مـا حركـة   لبـ   يف هتديـد       مـن ضـرورة منـا     وإذ يؤدي الساليف إىل أفغ  ست  ، 
مب يـرة، مـن    اـل  السالط واالستقرار واألمن يف أفغ  ست   مـن االسـتيف  ة، بصـ رة مب يـرة أو    

الكي  ـ   الضــ لعة يف أ شـةة ة،ــ رة مب جــه هـ ا القــرار، ال ســيم  االسـتغالل اــل القــ         
 للم ار  الةبيعية يف أفغ  ست  ؛  

)أ( أ ــال  تنةبــق  لــ  مجيــا االســت دام      1مقتضــي   اليفقــرة  أ  يؤديي  - 5 
املقترحــة لحمــ ال أو الهــ  مــن األصــ ل امل ليــة أو املــ ار  االقتصــ  ية فيمــ  يتصــل بســيفر           

ــر  ــة،       يفمــدرج امســ    ف ــل واإلق م ــق ب لنق ــدة فيمــ  يتعل ــب التكــ ليف املتكب ــ  يف ذل الق يمــة، مب
ــ  وأ  ــ ال أو    م ــ ار  االقتصــ  ية ال ميكــن   يتصــل ب لســيفر مــن هــ   األم ــة أو امل األصــ ل امل لي

مـــن القـــرار   2و  1ت فلهـــ  إال وفقـــ  إلجـــراءا  اإل يفـــ ء املنصـــ ص  ليهـــ  يف اليفقـــرتني       
 أ    ؛   17(، ويف اليفقرة 2006) 1735(، بصيغته  املعدلة مب جه القرار 2002) 1452
امل لية واالقتصـ  ية  )أ( أ ال  تنةبق  ل  امل ار   1أ  مقتضي   اليفقرة  يؤد  - 6 

جبميا أيك هل ، مب  يف ذلب،  ل  سبيل املت ل ال احلصر، املـ ار  املسـت دمة يف تـ فل خـدم       
 أولنـب  استض فة امل اقـا  لـ  يـبكة اإل تر ـ  أو مـ  يتصـل ةـ  مـن خـدم   تسـتغل يف   ـم           

 ـ   الـ ين   الق يمة، وك لب س ير األفرا  وا م     واملؤسسـ   والكي   يفأمس اهم  ةاملدرج
 يشترك   ما حركة   لب   يف هتديد السالط واالستقرار واألمن يف أفغ  ست  ؛  

)أ( أ ــال  تنةبــق أيضــ   لــ   فــا      1أ  مقتضــي   اليفقــرة   دييذلك يؤديي  - 7 
فـــدي  ، ســـ اء بةريقـــة مب يـــرة أو اـــل مب يـــرة، إىل األفـــرا  أو ا م  ـــ   أو املؤسســـ    

ق يمة أو ليف يـدهتم، أيـ يف ك  ـ   ريقـة  فـا اليفديـة أو ا هـة        ال يفأمس اهم  ةالكي     املدرج أو
 الق يمة بدفعه ؛  
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أ ـ  وـ ز للـدول األ ضـ ء السـم ح بـأ  تضـ ا إىل احلسـ ب   اجملمـدة           يقرر - 8 
ؤسســ   املم  ــ   أو ا  فــرا  أواأل أ ــال  أ  مــدف     لصــ     1وفقــ  ألحكــ ط اليفقــرة   

، يـريةة أ  ت،ـل هـ   املـدف     خ ضـعة ألحكـ ط       املدرجة أمس اهم يف الق يمـة  كي    ال أو
 أ ال  وأ  تبق  جممدة؛ 1اليفقرة 
ةلبـ    باللعنـة   العمـل ةّمـة أكـرب  مل افـ ة    مجيا الدول األ ض ء  لـ    يش   - 9 

ــتهدا ا   ــة تسـ ــ ء يف الق يمـ ــ       إل راج أمسـ ــة   لبـ ــد م   حركـ ــ ين يـ ــرا  الـ ــ   واألفـ لكي  ـ
، مبـن فـيهم أولنـب الـ ين يقـدم        ومؤسسـ   وكي  ـ    يرتبو ة  مـن أفـرا  ومج  ـ       ومن

 ؛الد م امل يل
بقـ ة مجيا الدول األ ض ء  ل  تنيفي  املع يل الدولية الشـ ملة اجملسـدة    ييحيث - 10 

يف الت صي   األربعني املنقحة الو أصدرهت  فرقُة العمـل املعنيـة بـ إلجراءا  امل ليـة والـو تتعلـق       
 ؛يل اإلره ب واال تش رمبك فحة اسل األم ال وي 

إىل الدول األ ضـ ء أ  تتحـرك بقـ ة وحـاط مـن أجـل وقـف تـدفق           يطلب  - 11 
أمسـ اهم   ةاألم ال واألص ل امل لية وامل ار  االقتص  ية األخـرغ إىل األفـرا  والكي  ـ   املدرجـ    

د  )أ(، وما مرا  ة الت صـي   الصـ  رة يف هـ ا الصـ     1الق يمة، حسه املةل ب يف اليفقرة  يف
واملعــ يل الدوليــة امل ضــ  ة ملنــا إســ ءة اســت داط    بــ إلجراءا  امل ليــة ــن فرقــة العمــل املعنيــة  

 امل  يـة تح يـل األمـ ال، واحلركـة    ل /البديلـة اـل الرمسية الرمسيـة و املن،م   ال الرحبية، والـن،م  
للعمــال   ــرب احلــدو ، والعمــل يف ال قــ  ذاتــ   لــ  الت يفيــف مــن أقــر ذلــب  لــ  األ شــةة  

 املشرو ة املنيف ة ة   ال س يل؛
ق يمـة  لـ  أوسـا  ةـ ق ثكـن،       لالـدول األ ضـ ء  لـ  تعايـا الـ    ب      حيث - 12 

يف ذلب لدغ ال كـ ال  احملليـة املعنيـة، والقةـ ع الـ ص، و مـ ط ا مهـ ر لضـم   فع ليـة           مب 
ملعنيـة بتسـعيل   الدول األ ض ء  ل  حث إ اراهت  ا ويش  ؛ 1تنيفي  التدابل ال ار ة يف اليفقرة 

الشــرك   واملمتلكــ  ، والهــ  مــن أ ــ اع التســعيل املتعلقــة ب لقةــ  ني العــ ط والــ ص،          
مبـ  يف ذلـب،  لـ  سـبيل املتـ ل       ،البي  ـ   بصـ رة منت،مـة   ق ا ـد   مـ  لـديه  مـن    فحـ     ل 
احلصــر، تلــب الــو تتضــمن معل مــ    ــن امللكيــة الق    يــة و/أو ملكيــة اال تيفــ ع، ملق ر ــة     ال
 اه  بق يمة ا ااءا  ؛ةت 

ركــة   لبــ  ، حبأ   لــ  الــدول، لكــ  حتــ ل  و  حصــ ل املــرتبةني    يقييرر - 13 
والهــم مــن األفــرا  وا م  ــ   واملؤسســ   والكي  ــ  ،  لــ  املتيفعــرا  جبميــا أ  ا هــ ،   
ــة واملك  ــ            ــ ا  األولي ــة الصــنا، وكــ لب امل ــة أو متيفعــرا  يدوي ســ اء  ســكرية أو مد ي

ميكن أ  تمهسـت دط يف صـنا األجهـاة املتيفعـرة اليدويـة الصـنا أو األسـلحة اـل التقليديـة،           الو
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الـتيفعل،  سالك أامليفعرا  أو يف ذلب ) ل  سبيل املت ل ال احلصر( املك     الكيمي يية أو  مب 
 ال صـ ل إليهـ ، أ  تت ـ  التـدابل املاليمـة      السـع  إىل أو من ولته  أو ختاينه  أو اسـت دامه  أو  

ــيه         ــ  أراضـ ــأة  لـ ــرك   املنشـ ــه  والشـ ــعني ل اليتـ ــ  ص ال ضـ ــ  واأليـ ــعيا م ا نيهـ لتشـ
ال ضعة ل اليته  ال ين يشـ رك   يف إ تـ ج هـ   املـ ا  وبيعهـ  وت ريـده  ويـرايه  و قلـه           أو

 وختاينه ،  ل  ت ّخ  احليةة، وذلب ب س يل منه  إصدار املم رس   ا يدة؛
األسلحة، مب  يف ذلب األسـلحة الصـغلة واألسـلحة    استمرار تدفق  ي ين دقو  - 14 

اليفييفة واملعدا  العسـكرية ومك  ـ   األجهـاة املتيفعـرة اليدويـة الصـنا، إىل حركـة   لبـ           
إزاء مــ  حتدقــ  هــ    األســلحة مــن أقــر ما ــاع لحمــن واالســتقرار    ويعييرب عيين دييغل  القليي  

قـل األسـلحة الصـغلة واألسـلحة      لـ  ضـرورة تعايـا الرق بـة  لـ         وإذ يش  أفغ  ست  ،  يف
يف هـــ ا الصــد ،  لــ  تبـــ  ل    الــدول األ ضــ ء،   يشييي   دييذلك واليفييفــة اــل املشــرو ة،    

املعل م  ، وإ ش ء الشراك  ، ووضا االسـتراتيعي   وتنميـة القـدرا   لـ  الصـعيد الـ  ين       
 من أجل مك فحة األجهاة املتيفعرة اليدوية الصنا؛

ب  ل املعل مـ    لـ  وجـ  السـر ة مـا الـدول       الدول األ ض ء  ل  ت يش   - 15 
ــيم    ــرغ، وال سـ ــ ء األخـ ــأ  األ ضـ ــت   و ول املنشـ ــة أفغ  سـ ــ ر،    ولو حك مـ ــد والعبـ املقصـ

 الق يمة؛يف أمس اهم  ة ندم  تكتشف سيفر أفرا  مدرجاللعنة،  وما
الــدول األ ضــ ء  لــ  اال ــالع  لــ  الق يمــة  نــد الن،ــر يف  لبــ      يشيي   - 16 

 ا  السيفر؛احلص ل  ل  تأيل
 

 االستتن ءا   
األحكــ ط  إىل قــرار  بأ ــ  وــ ز  ميــا الــدول األ ضــ ء االســتيف  ة مــن  يشييري  - 17 

(، بصــيغته  املعدلــة بــ لقرار  2002) 1452مــن القــرار  2و  1املنصــ ص  ليهــ  يف اليفقــرتني  
 ويشي   )أ(،  1املتعلقة ب الستتن ءا  املت حة من التدابل ال ار ة يف اليفقرة و( 2006) 1735

التنسـيق املنشـأة يف    مركـا آليـة   أ  ويالح الدول األ ض ء  ل  االستيف  ة من تلب األحك ط، 
م  ــ   ا فــرا  أو األ  ( وــ ز هلــ  تلقــ   لبــ   االسـتتن ء املقدمــة مــن 2006) 1730القـرار  

 ـن  ريـق    املقدمـة  ي بـة  نـهم أو    ، أواملدرجة أمسـ اهم يف الق يمـة       كيالؤسس   أو امل أو
ثتلــيهم القــ    يني أو أصــح ب احلقــ ق يف تركــ هتم، لتن،ــر فيهــ  اللعنــة  لــ  النحــ  املــبني يف 

 أ    ؛ 22اليفقرة 
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ــق تـــدابل يميـــد األصـــ ل املبينـــة        يشيييري - 18  ــأ  ال تنةبـ ــ  بـ إىل قـــرار  الق ضـ
األم ال واألص ل امل لية أو امل ار  االقتصـ  ية األخـرغ الـو تقـرر الدولـة       )أ(  ل  1 اليفقرة يف

 املعنية أل :
ضرورية لتغةية النيفق   األس سـية، مبـ  يف ذلـب سـدا  املبـ لع املتعلقـة بـ مل ا          ( )أ 
وأقســ    ،والضــرايه ،والعــالج الةــي ،واأل ويــة ،واإلوــ را  أو الرهــ   العق ريــة ،الغ اييــة
ورســ ط املرافــق الع مــة، أو املبــ لع الالزمــة حصــرايف لســدا  أتعــ ب مهنيــة معق لــة ور      ،التــأمني

النيفق   املترتبة  ل  تقد  الـدم   الق    يـة، أو بـدفا رسـ ط أو تكـ ليف الـدم   الالزمـة        
ــ ار  االقتصــ  ية        ــة وامل ــ ال واألصــ ل امل لي ــد األم ــة حبيفــظ أو تعه ــة املتعلق ــ   اال تي  ي للعملي

مـدة، بعـد اإلخةـ ر بـ  تااط اإلذ  ب سـت داط هـ   األمـ ال، ومـ  ج تت ـ  اللعنـة           األخرغ اجمل
 اإلخة ر؛ قرارايف خبالا ذلب يف اض   قالقة أي ط  مل من ت ري  ذلب

ضرورية لتغةية املصروف   االستتن يية، وه  املصروف   خبالا املصـروف     ( )ب 
يفر الـ   يـتم مب جـه  لـه م افـق  ليـ        األس سية، مب  يف ذلـب األمـ ال الالزمـة لتم يـل السـ     

لإل يفــ ء مــن ح،ــر الســيفر، بعــد اإلخةــ ر بــ  تااط اإلذ  بإلــ ء يميــد تلــب األمــ ال وم افقــة   
 اللعنة  ل  الةله يف اض   مخسة أي ط  مل من ت ري  ذلب اإلخة ر؛

 لـ  أعيــة وجـ    مليــة سي سـية يـ ملة يف أفغ  ســت   لـد م الســالط       يشي    - 19 
حك مــة أفغ  ســت   إىل أ  تقــدط إىل اللعنــة، يف تنســيق  وييي عوني مجيــا األفغــ  ، واملصــ حلة بــ

الق يمـة الـ ين تؤكـد     يفوقيق ما اجمللس األ ل  للسالط، بي    بأمس ء األفـرا  املدرجـة أمسـ اهم    
ــد       ــ   تعقـ ــ ركة يف اجتم  ـ ــرور  للمشـ ــد ة ضـ ــا ةـ ــد  أو م اقـ ــا ةـ ــيفرهم إىل م قـ أ  سـ

ــ  ــ  للســالط واملصــ حلة كــ       م ــة تن،ــر فيه ــدر    اللعن ــ  ، بق ــب البي ــه أ  يتضــمن ذل ، ويةل
 اإلمك  ، املعل م   الت لية:

 الق يمة أو رقم وقيقة سيفر ؛ يفرقم ج از سيفر اليفر  املدرج امس   ( )أ 
الق يمــة أو امل اقــا  يفامل قــا احملــد  املت قــا أ  يســ فر إليــ  اليفــر  املــدرج امســ    ( )ب 

 احملد ة املت قا أ  يس فر إليه ، و ق   العب ر املت قا أ  مير ة ، إ  وجد ؛
 الـو يمهــت قا خالهلـ  سـيفر    اليفترة الامنية، الـو وـه أال تتعـ وز تسـعة يـه ر،       )ج( 

 فرا  املدرجة أمس اهم يف الق يمة ؛األ
ــة ميفصــلة بــ ألم ال أو األصــ ل امل ليــة أو املــ      ) (   األخــرغ  ار  االقتصــ  يةق يم

تكــ   ضــرورية فيمـ  يتصــل بســيفر اليفــر  املـدرج امســ  يف الق يمــة، مبــ  يف ذلــب    يت قــا أ  الـو 
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التكـــ ليف املتكبـــدة فيمـــ  يتعلـــق ب لنقـــل واإلق مـــة، كأســـ   لةلـــه مـــن  اســـتتن ء يف إ ـــ ر    
 املصروف   االستتن يية؛

)ب(  لـ  األفـرا     1 دط ا ةب ق ح،ر السيفر امليفروض مب جه اليفقرة  يقرر - 20 
أ ــال ،  نــدم  تقــرر اللعنــة،  لــ  أســ   كــل ح لــة  لــ  حــدة،   19احملــد ين  مــال بــ ليفقرة 

أ  أ  اسـتتن ء مـن ذلـب القبيـل ت افـق  ليـ         ديذلك  ويقيرر ذلب الدخ ل أو العب ر مربر،  أ 
امل اقــا احملــد ة، تلــب ذلــب امل قــا احملــد  أو إىل ر اللعنــة ميــن  فقــو لليفتــرة املةل بــة أل  ســيف 

 ء هــ  ، وكــ لب يف  لبــ   تعــديل   لــ  اللعنــة بــأ  تبــ  يف مجيــا  لبــ   االســتتن   ويشييري
يديد استتن ءا  ثن حة س بق ، أو يف  له مقدط من  ولة  ض  إللغ ء اسـتتن ءا  ثن حـة    أو

ــب ســ بق ،  ــ  ؛    وذل ــن اســتالط تلــب الةلب ــ ط م ــرا  املدرجــة   ويؤديي  خــالل  شــرة أي أ  األف
أمس اهم يف الق يمة ي،ل  ، بغـ  الن،ـر  ـن أ  اسـتتن ء مـن ح،ـر السـيفر، خ ضـعني للتـدابل          

 من ه ا القرار؛ 1األخرغ املنص ص  ليه  يف اليفقرة 
إىل حك مة أفغ  ست   أ  تقـدط إىل اللعنـة،  ـن  ريـق فريـق الرصـد،        يطلب - 21 

االسـتتن ء، كـ  تن،ـر فيـ       فتـرة  ن ء ثنـ ح، فـ ر ا تـه ء   تقريرا  ن سـيفر كـل فـر  مب جـه اسـتت     
الـــدول األ ضـــ ء املعنيـــة  لــ  تقـــد  معل مـــ   إىل اللعنـــة، حســـه   ويشييي  وتستعرضــ ،  

 االقتض ء،  ن أ  ح ال   دط امتت ل؛
 ( و ز هل :2006) 1730ا التنسيق املنشأة ب لقرار كأ  آلية مر يقرر - 22 
األفــرا  وا م  ــ   واملؤسســ   والكي  ــ   املدرجــة  أ  تتلقــ   لبــ   مــن  ( )أ 

)أ( مـن هـ ا القـرار،  لـ       1أمس اهم يف الق يمة بغرض االستتن ء مـن التـدابل املبينـة يف اليفقـرة     
ــرار   ــة     2002) 1452النحــ  احملــد  يف الق ــدط أوال إىل  ول ــد ق ــه ق ( يــريةة أ  يكــ   الةل

حييل مركا التنسيق تلـب الةلبـ   إىل اللعنـة    اإلق مة للن،ر في ، ويعيد ك لب التأكيد  ل  أ  
للبـ  فيهـ ، ويشـل  لــ  اللعنـة بـأ  تن،ــر يف تلـب الةلبـ  ، بةـرق منــه  التشـ ور مـا  ولــة           
ــأ  ختةــر،  ــن  ريــق مركــا       ــة، ويشــل كــ لب  لــ  اللعنــة ب اإلق مــة وأ   ول أخــرغ معني

 ر اللعنة؛التنسيق، أولنب األفرا  أو ا م     أو املؤسس   أو الكي     بقرا
أ  تتلقـــ  مــــن األفـــرا  املدرجــــة أمســـ اهم يف الق يمــــة  لبـــ   لالســــتتن ء      ( )ب 

)ب( من ه ا القرار وحتيله  إىل اللعنة لتقرر، حسه كل ح لـة   1التدابل املبينة يف اليفقرة  من
ــة بــأ  تن،ــر يف تلــب       ــ  اللعن ــ ر مــربرا، ويشــل  ل  لــ  حــدة، مــ  إذا كــ   الــدخ ل أو العب

شــ ور مــا  ول العبــ ر واملقصــد وأ   ول أخـرغ معنيــة، ويعيــد كــ لب التأكيــد  الةلبـ   ب لت 
)ب( مـن هـ ا    1 ل  أال ت افق اللعنة  ل  االسـتتن ء مـن التـدابل املنصـ ص  ليهـ  يف اليفقـرة       
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القــرار إال مب افقــة  ول العبــ ر واملقصــد، ويشــل كــ لب  لــ  اللعنــة، أ  ختةــر،  ــن  ريــق    
 بقرار اللعنة؛ مركا التنسيق، أولنب األفرا 

 
 الق يمة يفإ راج األمس ء   

مجيــا الــدول األ ضــ ء، ال ســيم  حك مــة أفغ  ســت  ،  لــ  أ  تــ ايف  يشيي   - 23 
 يف اللعنة بأمس ء األفـرا  وا م  ـ   واملؤسسـ   والكي  ـ   الـ ين يشـ رك  ، بـأ  وسـيلة،        

 اج تلب األمس ء يف الق يمة؛أ ال ، إل ر 2ي يل أو   م األ م ل أو األ شةة املبينة يف اليفقرة 
أ   لــ  الــدول األ ضــ ء أ  تســت دط،  نــد اقتــراح أمســ ء  يؤديي  ميين ج ييي  - 24 

 لـ  اللعنــة إل راجهــ  يف الق يمــة، االسـتم رة  امل حــدة امل صصــة إل راج األمســ ء يف الق يمــة،   
األسـ    بشـأ    وةـد ة قـدر اإلمكـ      وأ  تقدط بي    ب ألسب ب ينبغ  أ  يشمل أسب ب  ميفصلة

 ـن   املهمـة  عل مـ   املاملستند إليـ  يف اقتـراح إ راج االسـم يف الق يمـة، وأكـرب قـدر ثكـن مـن         
التعـرا  لـ     وإت حـة اهل يـة   لتحديداالسم املقترح إ راج ، وال سيم  م  يكيف  من املعل م   

ه يــة األفــرا  وا م  ــ   واملؤسســ   والكي  ــ   بصــ رة  قيقــة وج زمــة، وبقــدر اإلمكــ     
  شــرةعل مـ   الــو يلـاط تقــدميه  إىل املن،مــة الدوليـة للشــر ة ا ن ييــة )اإل تربـ ل( إلصــدار     امل

أ   و ز، لدغ الةله،  شر بيـ     ويقرر دذلكبني جملس األمن واإل ترب ل،  ةمشترك ةخ ص
سرية، وأ   وـ ز اسـت دام     ب  تب ره األسب ب ب ستتن ء األجااء الو حتد ه   ولة  ض  للعنة 

 أ    ؛ 26 دا  امل جا ال    يسر  أسب ب إ راج األمس ء يف الق يمة املبني يف اليفقرة إ يف
الدول األ ض ء  ل  أ  تقدط، وفق  لتشريع هت  ال  نية، إىل اإل تربـ ل   يش   - 25 

، إ  ومهحـد  الص ر اليف ت ارافية واله  مـن بي  ـ   االسـتدالل البي لـ ج  املتعلقـة بـ ألفرا ،       
ــل إ راجهـــ  ــ با   مـــن أجـ ــن التـ ــة املشـــتركة بـــني اإل تربـــ ل وجملـــس األمـ   يف النشـــرا  ال صـ

 ل  فريق الرصد بأ  يقدط تقريرا إىل اللعنـة بشـأ  الةـ ا  األخـرغ      ويشرياملتحدة،  لحمم
، مبـ  يف ذلـب   1988الو ميكن اخت ذه  لتحسني    ية ق يمة ا ااءا  الص  رة مب جه القـرار  

 حتد  اهل ية، فضال  ن الة ا  الو تكيفل صـدور النشـرا     ن  ريق حتسني املعل م   الو
ال صــة املشـــتركة بـــني اإل تربـــ ل وجملـــس األمـــن التــ با لحمـــم املتحـــدة  ـــن مجيـــا األفـــرا    

 وا م     واملؤسس   والكي     املدرجة أمس اهم يف الق يمة؛  
 يفس وقـ    ل  اللعنة بأ  تتي   ل  م قعه   ل  يبكة اإل تر  ، يف  يشري - 26 

إض فة اسم إىل الق يمة، ومبس  دة فريق الرصد وب لتنسيق ما الـدول املعنيـة الـو تقتـرح إ راج     
أمس ء يف الق يمة، م جاايف سـر ي  يـبني أسـب ب اإل راج بـأكرب قـدر ثكـن مـن التيفصـيل والدقـة،          

 ومعل م   إض فية ذا  صلة؛
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اللعنـــة  لـــ  أ  جبميـــا أ ضـــ ء اللعنـــة وفريـــق الرصـــد أ  يةلعـــ ا   يهييييب - 27 
الـدول  إحـدغ  معل م   ماليمة قد تت افر لديهم بشأ   لـه إ راج اسـم يف الق يمـة يـر  مـن      

ــة بتلــب املعل مــ    نــد اختــ ذ قرارهــ  بشــأ  إ راج االســم يف      األ ضــ ء، لكــ  تســتعني اللعن
املبـينن  الق يمة، وتستمد منه  العن صر الو ميكن إض فته  إىل املـ جا السـر   ألسـب ب اإل راج    

 ؛26 يف اليفقرة
مــن األم  ـــة الع مــة أ  تنشــر يف م قــا اللعنــة  لــ  يــبكة اإل تر ــ ،  يطلييب - 28 

إض فة اسم إىل الق يمة، مجيـا املعل مـ   الق بلـة للنشـر  ـن صـ حه االسـم، مبـ  يف ذلـب           ف ر
 امل جا السر   ألسب ب إ راج  يف الق يمة؛

يف اقتـــراح إ راج اســـم جديـــد  الـــدول األ ضـــ ء،  نـــد  ،رهـــ  دقيييو  حييييث - 29 
الق يمـة،  لــ  التشــ ور مــا حك مــة أفغ  ســت   بشــأ  إ راج االســم يف الق يمــة قبــل تقدميــ    يف
اللعنــة، لضــم   التنســيق مــا حك مــة أفغ  ســت   فيمــ  تب لــ  مــن جهــ   إلحــالل الســالط    إىل

يف الق يمـة   مجيا الـدول األ ضـ ء الـو تن،ـر يف اقتـراح إ راج اسـم جديـد        ويش  واملص حلة؛ 
 أ  تلتمس املش رة من البعتة،  ند االقتض ء؛

مـن تـ ري      مـل  أ  تق ط اللعنة، بعد  شر اسم ويف اضـ   قالقـة أيـ ط    يقرر - 30 
إضــ فت  إىل الق يمــة، بإخةــ ر حك مــة أفغ  ســت  ، والبعتــة الدايمــة ألفغ  ســت   والبعتــة الدايمــة 

يــ   م جــ   فيهــ ، وأ  تقــ ط، يف حــ ل األفــرا   للدولــة أو الــدول الــو يمهعتقــد أ  اليفــر  أو الك 
الكي  ــ   مــن اــل األفغــ  يني، بإخةــ ر الدولــة أو الــدول الــو يعتقــد بــأ  الشــ   حيمــل    أو

ــدابل     دييذلك ويقييررجنســيته ؛  ــة مجيــا الت ــدول األ ضــ ء املعني ــة العضــ  أو ال أ  تت ــ  الدول
ط يف ال قـ  املن سـه بإيـع ر أو إبـال      املمكنة، وفق  لق ا ينـه  وث رسـ هت  احملليـة، ةـدا القيـ       

ــإ راج امســ  يف الق يمــة، وأ  تشــيفا هــ ا اإليــع ر      اليفــر  أو الكيــ   املــدرج امســ  يف الق يمــة ب
ب مل جا الـ   يسـر  أسـب ب اإل راج وب صـف ل قـ ر املترتبـة  لـ  إ راج االسـم يف الق يمـة،          

، واإلجراءا  الو تتبعه  اللعنـة   ل  النح  املنص ص  لي  يف القرارا  املت  ة يف ه ا الصد 
( بصـيغته  املعدلـة   2002) 1452ن،ر يف  لب   رفـا االسـم مـن الق يمـة، وأحكـ ط القـرار       لل

 ( املتعلقة ب الستتن ءا  املت حة؛2006) 1735ب لقرار 
 

 رفا األمس ء من الق يمة  
عـد تسـر     ل  اللعنة بأ  تععل برفا أمس ء األفرا  والكي     ثن ج ت يشري - 31 

ــة يف اليفقــرة    ــ يل املبين ــيهم املع ــ  حــدة،       2 ل ــة  ل ــ  أســ   كــل ح ل ــن الق يمــة،  ل أ ــال  م
إىل اللعنــة أ  تــ يل اال تبــ ر ال اجــه لةلبــ   رفــا أمســ ء األفــرا  الــ ين  خلــ ا           ويطلييب
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بشـأ  احلـ ار مـا كـل مـن       2010ي ز/ي ليـ    20املص حلة، وفق  لبي   مؤير ك بل املؤرخ  يف
ف وال تربة  أ  صلة ب ملن،م   اإلره بيـة الدوليـة، مبـ  فيهـ  تن،ـيم الق  ـدة، وحيتـرط        ينب  العن

الدست ر، مب  يف ذلب أحك م  املتعلقـة حبقـ ق اإل سـ  ، ال سـيم  حقـ ق املـرأة، ولديـ  اإلرا ة        
للمش ركة يف بن ء أفغ  ست   وإحـالل السـالط فيهـ ، و لـ  النحـ  امليفصـل يف املبـ  ا والنتـ يت         

بـــد م مـــن حك مـــة  2011كـــ     األول/ يســـمرب  5يـــة ملـــؤير بـــ   الـــ    مهقـــد يف الت م
 أفغ  ست   واجملتما الدويل؛

الدول األ ض ء  ل  التش ور ما حك مة أفغ  ست   بشأ   لبـ     دقو  حيث - 32 
ــ         ــة، ةــدا ضــم   التنســيق معهــ  فيمــ  تب ل ــل تقــدميه  إىل اللعن رفــا األمســ ء مــن الق يمــة قب

 حالل السالط واملص حلة؛جه   إل من
إىل قـرار  بأ ـ  وـ ز لحفـرا  والكي  ـ   الـ ين يلتمسـ   رفـا أمسـ يهم           يشري - 33 

الق يمة،  و  ر  ية إحدغ الدول األ ض ء، أ  يقدم ا  لبـ   الرفـا مـن الق يمـة إىل آليـة       من
 (؛2006) 1730مركا التنسيق املنشأة  مال ب لقرار 

ــة     يشيي   - 34  ــة  لــ    ــم وتيســل التعــ و  بــني حك مــة أفغ  ســت   واللعن البعت
ةــدا ضــم   حصــ ل اللعنــة  لــ  معل مــ   ك فيــة تتــي  هلــ  الن،ــر يف  لبــ   رفــا األمســ ء  

 ل  اللعنـة بـأ  تن،ـر يف  لبـ   رفـا األمسـ ء مـن الق يمـة وفقـ  للمبـ  ا            ويشريالق يمة،  من
 الت لية، حيتم  ك   ذلب من سب :

بغــ  أ  تشــمل، قــدر اإلمكــ  ،  لبــ   رفــا األمســ ء مــن الق يمــة املتعلقــة     ين )أ( 
ب ألفرا  ال ين مت التص   معهم رس لة ص  رة  ـن اجمللـس األ لـ  للسـالط  ـن  ريـق حك مـة        
أفغ  ست   تؤكد وق ع التص   معهـم وفقـ  للمبـ  ا الت جيهيـة املتعلقـة ب ملصـ حلة، أو وقـ يق،        

التص   معهم يف إ ـ ر بر ـ مت تعايـا السـالط، تتبـ  التصـ   معهـم        ح ل األفرا  ال ين يتم  يف
 يف إ  ر الرب  مت الس بق، فضال  ن املعل م   احل لية  ن  ن الم وسبل االتص ل ةم؛

ينبغــ  أ  تشــمل، قــدر اإلمكــ  ،  لبــ   رفــا األمســ ء مــن الق يمــة املتعلقــة      )ب( 
وج تعـد تسـر     2002حركـة   لبـ   قبـل  ـ ط     ب ألفرا  ال ين ت ل ا س بق  من صه يف تن،يم 

مــن هــ ا القــرار رســ لة      2 لــيهم معــ يل اإل راج يف الق يمــة  لــ  النحــ  املــبني يف اليفقــرة        
حك مـة أفغ  ســت   تؤكـد أ  اليفـر  ال يؤيــد فعـاليف األ مـ ل الــو هتـد  السـالط واالســتقرار         مـن 

  املعل مـ   احل ليـة  ـن  نـ ا  ذلـب      واألمن فــ  أفغ  ستـــ   وال يشـــ رك فيهـ ، وت فــــر أيضـ     
 اليفر  وسبل االتص ل ب ؛
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ــع       )ج(  ــ ألفرا  املبل ــة ب ــا األمســ ء مــن الق يمــة، املتعلق ــ   رف ينبغــ  أ  تشــمل  لب
وفــ هتم، يــه  ة وفـــ ة رمسيــــة صــ  رة  ــــن الدولـــة الــو حيمــل اليفـــر  جنسيتهـــ  أو  ولــــة   ـن 

 إق متــ  أو أ   ولة أخرغ معنية؛
اللعنـــة  لـــ  أ  ت جـــ  الـــد  ة،  نـــد االقتضـــ ء، إىل ثتـــل حك مـــة    ثحيييي - 35 

 معينـة أفغ  ست   ك  ميتل أم ط اللعنة ةدا من قشة األسـس امل ضـ  ية إل راج أو رفـا أمسـ ء     
الــو تقــ ط فيهــ  اللعنــة بتعليــق  ألفــرا  ومج  ــ   ومؤسســ   وكي  ــ  ، مبــ  يشــمل احلــ ال   

 رف   له وار  من حك مة أفغ  ست  ؛ أو
ــ  خــ ص،        يطلييب - 36  ــت   ب ج ــدول األ ضــ ء، وإىل حك مــة أفغ  س إىل كــل ال

ــ      أ  تبلـــع اللعنـــة بـــأ  معل مـــ   لـــديه  تشـــل إىل أ  فـــر ا أو مج  ـــة أو مؤسســـة أو كي  ـ
عــ يل اإل راج يف الق يمــة مب جــه ملاآل   خيضــا  رمهفعــ  أمســ اهم مــن الق يمــة قــد أصــب   ثــن

إىل حك مــة أفغ  ســت   أ  تــ ايف اللعنــة بتقريــر   دييذلك ويطلييبمــن هــ ا القــرار،   1 اليفقــرة
سن    ن وضا األفرا  املا  ط استيف  هتم من  ملية املصـ حلة والـ ين رفعـ  اللعنـة أمسـ ءهم      

 من الق يمة يف السنة الس بقة؛
 لــ  اللعنــة بــأ  تععــل بــ لن،ر يف أ  معل مــ   تــدل  لــ  أ  فــر ا    يشييري  - 37 

، 2ن الق يمة قد  ـ   إىل ث رسـة األ شـةة املبينـة يف اليفقـرة      األفرا  ال ين رمهفع  أمس اهم م من
ــ  ــرة       مب ــ ط اليفق ــ ا مــا أحك ــ ل تتن ــرا  يف أ م ــب االا ــرار،    31يف ذل ــ ا الق ــن ه  ويطلييبم
ــ  بإ ــ  ة      إىل ــة  ضــ  أخــرغ، حســه االقتضــ ء، أ  تقــدط  لب حك مــة أفغ  ســت   أو أ   ول

 إ راج اسم اليفر  املعين يف الق يمة؛
  ينبغ  أ  تق ط األم  ة الع مـة، يف أقـرب وقـ  ثكـن بعـد أ  تت ـ        أ يؤد   - 38 

اللعنة قرارا برفا اسم من الق يمة، بإح لة ذلـب القـرار إىل حك مـة أفغ  سـت   والبعتـة الدايمـة       
ألفغ  ســت   لغــرض اإلح  ــة بــ ، كمــ  ينبغــ  أ  تقــ ط األم  ــة الع مــة أيضــ ، يف أقــرب وقــ     

للدولـة أو الـدول الـو يمهعتقـد أ  اليفـر  أو الكيـ   املعـين م جـ           ثكن، بإخة ر البعتـة الدايمـة   
فيه ، وأ  تقـ ط، يف حـ ل األفـرا  أو الكي  ـ   مـن اـل األفغـ  يني، بإخةـ ر الدولـة أو الـدول           

إىل قـرار  بـأ  تت ـ  الـدول الـو تتلقـ  ذلـب اإلخةـ ر          ويشيري الو حيمل الش   جنسـيته ،  
التدابل الالزمة، وفق  لق ا ينه  وث رس هت  احمللية، للقي ط يف أقرب وق  بإخة ر أو إبال  اليفـر   

 أو الكي   املعين بقرار رفا امس  من الق يمة؛
 



 S/RES/2255 (2015) 

 

16/23 15-22614 

 

 استعراض الق يمة وتعهده   
واحل جة امل سة الو تستشـعره  حك مـة   أ  الساع الداير يف أفغ  ست  ، ي رك  - 39 

أفغ  ست   واجملتما الدويل إلو   حل سي س  سلم  للـساع، يتةلبـ   إ خـ ل التعـديال   لـ       
ــة يف ال قــ  املن ســه وبســر ة، مبــ  يف ذلــب إضــ فة أمســ ء أفــرا  وكي  ــ   ورفعهــ ،           الق يم

  منـه  يف ال قـ  املن سـه،    اللعنة  ل  الب  يف  لب   إ راج األمس ء يف الق يمة ورفعه وحيث
إىل اللعنـة أ  تسـتعرض كـل قيـد مـن قيـ  ا  الق يمـة بصـيفة منت،مـة، مبـ  يف ذلـب،             ويطلب

حسه االقتض ء،  ن  ريق إجراء  ملي   استعراض ح لة األفـرا  الـ ين يمهعـدو  ثـن ملتـهم      
هل يـة، واألفـرا     ملية املص حلة، واألفرا  ال ين تيفتقر القي  ا  ال صة ةم إىل  ن صـر حتديـد ا  

 لـ    ويشيري املبلع  ن وف هتم، والكي     الو ير  بشأل  م  ييفيد أو يؤكد ألـ  ج تعـد ق يمـة،    
اللعنة بأ  تستعرض وتعدل مب  يه  الت جيهية بصد   ملي   االسـتعراض املـ ك رة، حسـه    

ا ب لتشـ ور  من فريق الرصد م اف ة اللعنة كل اقين  شر يهرا بق يمة تمهــعم   ويطلباالقتض ء، 
ما الدول الو اقترح  إ راج األمس ء يف الق يمة أو  ول اإلق مة، ال سيم  حك مة أفغ  سـت  ،  

 وك لب  ول ا نسية أو امل قا أو التأسيس، حيتم  ك   ذلب معل م ، مب  يل :  
األفــرا  املدرجــة أمســ اهم يف الق يمــة الــ ين تعتــرب احلك مــة األفغ  يــة ألــم          )أ( 

 )أ(؛ 34ملية مص حلة، مشيف  ة ب ل ق يق الالزمة  ل  النح  املبني يف اليفقرة مشم ل   بع
ــ  ا        )ب(  ــن ال تتضــمن القي ــ   املدرجــة أمســ اهم يف الق يمــة ث ــرا  والكي   األف

 ال صة ةم  ن صر حتديد ه يتهم لكيف لة فع لية تنيفي  التدابل امليفروضة  ليهم؛
ــرا  املدرجــة أمســ اهم يف الق ي  )ج(  ــيم    األف ــ هتم، مشــيف  ة بتقي ــع ب ف ــ ين أبل مــة ال

ــة يف اليفقــرة    ــة املبين )ج( ويف حــدو  اإلمكــ  ، وضــا األصــ ل اجملمــدة     34املعل مــ   الالزم
ــ  مــن هــ         ــ   يكــ   يف مقــدورهم أ  يتلقــ ا أي ــرا  أو كي   ومكــ   وج  هــ  وأمســ ء أ  أف

 األص ل بعد رفا التعميد  نه ؛
إذا كـــ   وجـــ   األمســـ ء يف الق يمـــة      لـــ  اللعنـــة أ  تن،ـــر فيمـــ    يشيييري  - 40 

 ل  اللعنـة أ  ترفـا األمسـ ء مـن الق يمـة إذا رأ  أ  وج  هـ        ويشري دذلك ص يب ،  ياال ال
 يعد ص يب ؛ ج

مــن فريــق الرصــد أ  يقــدط حملــة   مــة  ــن احل لــة الراهنــة للمعل مــ    يطلييب  - 41 
ألمـن التـ با لحمـم املتحـدة  لـ       ال صة املشتركة بني اإل تربـ ل وجملـس ا   النشرا ال ار ة يف 

 أس    ور ، حسه االقتض ء؛
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مـن هـ ا القـرار،     20إىل أ  ، ب ستتن ء القرارا  املت ـ ة  مـال بـ ليفقرة    يشري  - 42 
أ ضـ ء اللعنـة   وحييث  ال ينبغ  أ  تبق  أم ط اللعنـة أ  مسـألة معلقـة أكتـر مـن سـتة يـه ر،        

  ل  الر  خالل قالقة يه ر؛  
ــة حييييث  - 43  ــه ،    اللعنـ ــحة يف  ملـ ــة وواضـ ــراءا     لـ ــ ع إجـ ــة اتبـ ــ  كيف لـ  لـ
ــة وفقــ  لــ لب، ويف أقــرب وقــ  ثكــن،     ويشييري  لــ  اللعنــة أ  تســتعرض مب  يهــ  الت جيهي

 ؛35و  34 و 33 و 32و  21و  17سيم  يف م  يتعلق ب ليفقرا   ال
الدول األ ض ء واملن،م   الدولية املعنية  ل  إييف   ثـتلني لالجتمـ ع   يش    - 44 

 ب للعنة ةدا تب  ل املعل م   ومن قشة أ  مس يل تتصل ب لب؛  
مجيــا الــدول األ ضــ ء، ال ســيم  الــدول الــو تقتــرح إ راج أمســ ء        يشيي    - 45 

 ة اللعنة مبعل مـ   إضـ فية   الق يمة و ول اإلق مة أو ا نسية أو املقر أو التأسيس،  ل  م اف يف
ــة أمســـ اهم يف الق يمـــة،         ــ   واملؤسســـ   والكي  ـــ   املدرجـ ــن ه يـــة األفـــرا  وا م  ـ  ـ

ذلــب، لــدغ التــ افر ووفقــ  لتشــريع هت  ال  نيــة، صــ ر ف ت ارافيــة لحفــرا  وبي  ــ            يف مبــ 
مل االستدالل البي ل ج   ليهم، حيتمـ  أمكـن ذلـب، واـل ذلـب مـن ال قـ يق الدا مـة، ويشـ         

ــ   وا م  ــ   واملؤسســ   املدرجــة        ــ  للكي   ــ    ــن ال ضــا العمل ــب اســتكم ل البي   ذل
أمس اه  يف الق يمة، و ن حتركـ   األفـرا  املدرجـة أمسـ اهم يف الق يمـة أو حبسـهم أو وفـ هتم        

 وال ذلب من ال ق يا اهل مة، م  ت افر  ه   املعل م  ؛
ــ   ا   يشييري  - 46  ــر يف  لب ــة أ  تن، ــ  اللعن ــ    ل ــ   الــ ار ة  املحلصــ ل  ل عل م

ــن ــدابل          م ــ  الت ــق بتنيفي ــة تتعل ــديه  إجــراءا  قضــ يية ج ري ــو ل ــة ال ــ   الدولي ــدول واملن،م ال
، وأ  تاو هــ ، حســه االقتضــ ء، ب ملعل مــ   اإلضــ فية املت حــة للعنــة   1امليفروضــة يف اليفقــرة 

 وفريق الرصد؛
ل االسـتعراض، األمسـ ء    ل  فريق الرصد بأ  حييل إىل الرييس، مـن أجـ  يشري  - 47 

املدر جة الو ج تقم أ  من الدول املعنية، بعد مرور قالا سن ا ، ب لر  خةي   لـ  الةلبـ     
ــده  مبعل مــ   بشــأل ،     ــة لتاوي ــه  اللعن ــو قدمت ــ  وــ ز    ويييذد رال ــة  يف هــ ا الصــد  بأ  اللعن

االقتضــ ء  لرييســه ، وهــ  يتصــرا بصــيفت  تلــب، أ  يقــدط أمســ ء لرفعهــ  مــن الق يمــة، حســه  
 ورهن  ب إلجراءا  اال تي  ية الو تتبعه  اللعنة يف اخت ذ القرارا ؛

 
 التع و  ما حك مة أفغ  ست    

ــ غ       يرحييب - 48  ــة أفغ  ســت    ــن ةت ــدمه  حك م ــو تق ــة ال ب إلح  ــ   الدوري
الق يمــة، وكــ لب  مــ  حتدقــ  ا ــااءا  احملــد ة األهــداا مــن تــأقل يف ر ع التهديــدا  الــو   
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تســتهدا الســالط واالســتقرار واألمــن يف أفغ  ســت  ، و  ــم  مليــة املصــ حلة الــو تق  هــ          
ــة سيســهم        ــة أفغ  ســت   واللعن ــني حك م ــ و  ب ــق التع أفغ  ســت  ، ويؤكــد أ  اســتمرار وت قي

 زي  ة تعايا كيف ءة الن، ط وفع ليت ؛ يف
وبعتــة   لــ  م اصــلة التعــ و  يف مــ  بــني اللعنــة وحك مــة أفغ  ســت   يشيي   - 49 

األمم املتحدة لتقد  املس  دة إىل أفغ  ست  ، بةرق مـن بينـه  حتديـد ه يـة األفـرا  والكي  ـ         
مـن هـ ا    2ثن يش رك   يف ي يل أو   م أ م ل أو أ شـةة مـن قبيـل تلـب املبينـة يف اليفقـرة       
ىل خم  بـة  القرار، وت فل معل م   تيفصيلية  ن هؤالء األفرا  والكي    ، و   ة ثتل  البعتـة إ 

اللعنة ويشـعا البعتـة  لـ  أ  ت اصـل، يف حـدو  واليتـه  وم ار هـ  وقـدارهت  احل ليـة، تقـد            
 الد م الل جسو واملس  دة األمنية ليفريق الرصد لالضةالع بعمل  يف أفغ  ست  ؛

ــة  لــ  تنســيق  لبــ       يرحييب - 50  برابــة حك مــة أفغ  ســت   يف مســ  دة اللعن
 اللعنة؛ ة ورفعه  منه ، ويف تقد  مجيا املعل م   يف ه ا الصد  إىلالق يم يفإ راج األمس ء 

 
 فريق الرصد  

، من أجل مس  دة اللعنـة  لـ  ال فـ ء ب اليتـه ، أ  يقـ ط فريـق الرصـد        يقرر - 51 
مــن القــرار  7، املنشـأ مب جــه اليفقـرة   1989و  1267التـ با للعنــة املنشـأة  مــال بــ لقرارين   

(، بتقد  الد م أيض  إىل اللعنة ليفترة أربعة و شرين يهرا ابتـداء مـن تـ ري     2004) 1526
، يف إ ـ ر واليتـ  الـ ار ة يف مرفـق هـ ا      2017  األول/ يسـمرب  ا ته ء ال الية احل لية يف ك   

إىل األمني الع ط أ  يت   الترتيب   الضرورية يف هـ ا الصـد ، ويؤكـد     ويطلب دذلكالقرار، 
أعية ضم   أ  يتلق  فريق الرصد الد م اإل ار  واليفين الالزط، لالضةالع ب اليت   لـ  وـ    

يشـمل مـ  يتعلـق ب اجـه الر  يـة يف البينـ   ذا  امل ـ  ر        فع ل وآمن ويف ال ق  احملد ، مبـ   
 الشديدة، حت  إيراا اللعنة، الو تعد هينة فر ية من هين   جملس األمن؛

 ل  فريق الرصد بأ  وما معل م    ن حـ ال   ـدط امتتـ ل التـدابل      يشري - 52 
كـ لب تيسـل تقـد     امليفروضة مب جه ه ا القرار وأ  يبق  اللعنة  ل   لم ةـ   احلـ ال ، و  
أ ضـ ء اللعنـة    ويشي   املس  دة، بن ء  لـ   لـه الـدول األ ضـ ء، يف جمـ ل بنـ ء القـدرا ،        

 لـ    ويشيري ديذلك   ل  تن ول مس يل  دط االمتت ل و رضه   لـ  فريـق الرصـد أو اللعنـة،     
فريــق الرصــد بــأ  يقــدط ت صــي   إىل اللعنــة بشــأ  اإلجــراءا  املت ــ ة ةــدا التصــد            

 ت ل؛االمت لعدط
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 التنسيق واالتص ل  
احل جة إىل احمل ف،ـة  لـ  االتصـ ل مـا ا هـ   املعنيـة مـن  ـ   ت بعـة           ي رك - 53 

جمللــس األمــن ومن،مــ    وليــة وأفرقــة خــرباء، مبــ  يف ذلــب اللعنــة املنشــأة  مــال بــ لقرار            
(، و نـــة مك فحـــة اإلرهـــ ب، ومكتـــه األمـــم املتحـــدة املعـــين ب مل ـــدرا    1999) 1267
ــ لقرار     وا ر ــال بـ ــأة  مـ ــة املنشـ ــ ب، واللعنـ ــة اإلرهـ ــة مك فحـ ــة للعنـ ــة التنيفي يـ ــة، واملديريـ ميـ
ــتمرار       2004) 1540 ــ لن،ر إىل اس ــيم  ب ــة، وال س ــ إلجراءا  امل لي ــة ب ــل املعني ــة العم (، وفرق

وجــ   تن،ــيم الق  ــدة وأ  خليــة أو مج  ــة مرتبةــة بــ  أو منشــقة أو متيفر ــة  نــ  يف املنةقــة   
 ااع األفغ  ؛  ـقر سلي يف النحيدق  ذلب من أ وم 

بعتة األمم املتحدة لتقد  املس  دة إىل أفغ  ست    ل  تقد  املسـ  دة   يش   - 54 
الق يمـة   يف ة أمسـ اهم إىل اجمللس األ ل  للسالط، بن ء  ل   لب ، ةدا تشعيا األفـرا  املدرجـ  

  ل  الدخ ل يف املص حلة؛
يقــ ط ريــيس اللعنــة و/أو أ ضــ ء اللعنــة،  إىل اللعنــة أ  تن،ــر يف أ   يطلييب - 55 

ــ           ــدابل املشــ ر إليه ــ  الت ــا تنيفي ــ رة ةــدا تعاي ــدا  خمت ــ رة بل ــر، باي حيتمــ  ومــ  اقتضــ  األم
أ ــال  تنيفيــ ا ت مــ  وفعــ ال، وذلــب لتشــعيا الــدول  لــ  االمتتــ ل التــ ط هلــ ا            1 اليفقــرة يف

 وللقرارا ؛ القرار
 ي ،  ن  ريـق رييسـه ، مـرة يف السـنة،     إىل اللعنة أ  تقدط تقريرا ييف يطلب - 56 

إىل اجمللس  ن ح لة جممل أ م ل اللعنة وفريق الرصـد، ويةلـه كـ لب إىل الـرييس أ  يقـدط      
 إح     سن ية  ميا الدول األ ض ء املهتمة؛

 
  ملي   االستعراض  

أ  يستعرض تنيفي  التدابل املبينـة يف هـ ا القـرار بعـد ة  يـة  شـر يـهرا         يقرر - 57 
 وأ  ور  التعديال  الالزمة، حسه االقتض ء، لد م السالط واالستقرار يف أفغ  ست  ؛  

 أ  يبق  املسألة قيد  ،ر  اليفعل . يقرر - 58 
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 املرفق  
إيـراا اللعنـة ويضـةلا    من هـ ا القـرار، يعمـل فريـق الرصـد حتـ         51وفق  لليفقرة  

 ب ملسؤولي   الت لية:
تقد  تقريرين سن يني خةيني ي ملني ومستقلني إىل اللعنة  ن تنيفيـ  الـدول    )أ( 

من هـ ا القـرار، مبـ  يف ذلـب ت صـي   ةـد ة تتـ خ  حتسـني          1للتدابل املش ر إليه  يف اليفقرة 
 تنيفي  التدابل واخت ذ تدابل جديدة ةتملة؛

الق يمــة بشــكل منــت،م،  يفللعنــة  لــ  اســتعراض األمســ ء املدرجــة مســ  دة ا )ب( 
 ريق القي ط بأم ر منه  السـيفر  ي بـة  ـن اللعنـة ب  تب رهـ  هينـة فر يـة مـن هينـ   جملـس             ن

األمن، واالتصـ ل ب لـدول األ ضـ ء، بغـرض إ ـدا  سـعل اللعنـة الـ ص ب ل قـ يا وال،ـروا           
 الق يمة؛ يفاملتصلة بإ راج األمس ء 

مس  دة اللعنـة  لـ  مت بعـة الةلبـ   املقدمـة إىل الـدول األ ضـ ء للحصـ ل          )ج( 
 من ه ا القرار؛ 1 ل  معل م  ، مب  يف ذلب م  يتعلق بتنيفي  التدابل املش ر إليه  يف اليفقرة 

ــ ، حســه      ) (  ــة الستعراضــ  وامل افقــة  لي ــ مت  مــل يــ مل إىل اللعن تقــد  بر 
ــق الر   ــ  فري ــ ر  في ــ ه  اضــةال      االقتضــ ء، حبيــث ي ــ خ  تنيفي ــو يت صــد تيف صــيل األ شــةة ال

 مبسؤولي ت ، مب  فيه  األسيف ر املقترحة  ي بة  ن اللعنة؛
مجــا معل مــ   ب لني بــة  ــن اللعنــة بشــأ  احلــ ال  املبلــع  نــه  بشــأ   ــدط     )هـ( 

ــ  يف اليفقــرة    ــدابل املشــ ر إليه ــ ل الت ــ ل      1امتت ــ  ســبيل املت ــه ،  ل ــرار، بةــرق من ــن هــ ا الق م
ــة وإجــراء         ال ــا األ ــراا املعني ــدول األ ضــ ء والت اصــل م ــن ال ــ   م ــا املعل م احلصــر، يمي

 راس   ح ال  إفرا ية، س اء مببـ  رة منـ  أو بنـ ء  لـ   لـه اللعنـة، وتقـد  ت صـي   إىل         
 اللعنة  ن ح ال   دط االمتت ل امل ك رة لتستعرضه ؛

ــة ميكــن أ  تســتعني ةــ  الــ    )و(  ــ  تقــد  ت صــي   إىل اللعن دول األ ضــ ء يف تنيفي
مــن هــ ا القــرار ويف إ ــدا  املعل مــ   املقتــرح إضــ فته         1التــدابل املشــ ر إليهــ  يف اليفقــرة    

 الق يمة؛ إىل
الق يمة، بسبل منـه    يفمس  دة اللعنة  ل  الن،ر يف األمس ء املقترح إ راجه   )ز( 

اللعنــة، وإ ــدا  مشــروع يميــا املعل مــ   املتعلقــة ب الســم املقتــرح إ راجــ  وتعميمهــ   لــ    
 من ه ا القرار؛ 26امل جا السر   املش ر إلي  يف اليفقرة 
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إ الع اللعنة  ل  م  ِوّد أو ودر مالح،ت  من  روا قد تس ِّ  رفا اسـم   )ح( 
 من الق يمة، من قبيل املعل م   املعلنة  ن ي   مت ا؛

ء الـو يقـا  ليهـ     التش ور ما الـدول األ ضـ ء قبـل السـيفر إىل الـدول األ ضـ        ) ( 
 االختي ر،  ل  أس   بر  مت  مل  ال   تقر  اللعنة؛

ــة      ) (  تشــعيا الــدول األ ضــ ء  لــ  تقــد  أمســ ء ومعل مــ   إضــ فية حتــد  ه ي
 الق يمة، وفق  لتعليم   اللعنة؛ يفأصح ة  بغية إ راجه  

عنيـة،  التش ور ما اللعنة أو حك مة أفغ  سـت   أو أ  مـن الـدول األ ضـ ء امل     )ك( 
حســه االقتضــ ء،  نــد حتديــد ه يــة األفــرا  أو الكي  ــ   ثــن ميكــن أ  تضــ ا أمســ اهم إىل   

 الق يمة أو ترفا منه ؛
الق يمــة   يفم افــ ة اللعنــة مبعل مــ   إضــ فية  ــن ه يــة املدرجــة أمســ اهم         )ل( 
حـدا  ذلب من املعل م   الو تس  د اللعنة يف جه  ه  الرامية إىل استكم ل الق يمـة بأ  وال

 املعل م   وكيف لة  قته  قدر اإلمك  ؛
يميا املعل م   املتعلقة بتنيفيـ  التـدابل، مبـ  يف ذلـب مـن ج  ـه املؤسسـ           )ط( 

الت بعة حلك مة أفغ  ست   وأ  احتي ج   يف جم ل املسـ  دة  لـ  بنـ ء القـدرا ، وتقيـيم هـ ا       
ــ  وت صــي   بشــأ  ، وإجــراء      ــ رير  ن ــد  تق ــ  ورصــد  وتق ــة، حســه  التنيفي  راســ   إفرا ي

 االقتض ء، وحب ا متعمقة يف أ  مس يل أخرغ تتصل ب لب، حسه ت جيه   اللعنة؛
التشـ ور مــا الــدول األ ضــ ء واملن،مــ   واهلينـ   املعنيــة األخــرغ، مبــ  فيهــ     ) ( 

بعتة األمم املتحدة لتقد  املس  دة إىل أفغ  سـت   ووكـ ال  األمـم املتحـدة األخـرغ، وإجـراء       
ــه ،      حــ ار  ــر  من ــو ت ــت،م مــا ثتليهــ  يف  ي يــ رك ويف الع اصــم، مــا مرا ــ ة التعليقــ   ال من

وخب صة م  يتعلق منه  بأ  مس يل قد تر  يف تقرير  فريق الرصد املش ر إليهمـ  يف اليفقـرة )أ(   
 من ه ا املرفق؛

التع و  ال قيق ما مكته األمم املتحـدة املعـين ب مل ـدرا  وا رميـة، وإجـراء       ) ( 
من،مــة يــنغه   والهـ  مــن املن،مـ   املعنيــة، مبــ  يشـمل    ار منــت،م مـا الــدول األ ضــ ء  حـ  

بشأ  العالقة بـني االيـ ر   ، الق ا  البحرية املشتركةو من،مة مع هدة األمن ا م   و للتع و 
ب مل ــدرا  واألفــرا  وا م  ــ   واملؤسســ   والكي  ــ   ثــن تســر   لــيهم معــ يل اإل راج  

مــن هــ ا القــرار، وتقــد  تقــ رير  ــن ذلــب  لــ  النحــ  الــ        1جــه اليفقــرة الق يمــة مب  يف
 اللعنة؛ تةلب 
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ــال      )ع(  ــدط  مـ ــد املقـ ــق الرصـ ــ ص ليفريـ ــر الـ ــتكمل التقريـ ــ   تسـ ــد  معل مـ تقـ
 (، يف إ  ر تقريري  الدوريني الش ملني؛  2014) 2160)ع( من مرفق القرار  ب ليفقرة
يف الـــدول األ ضـــ ء، بســـبل منـــه   التشـــ ور مـــا  وايـــر امل ـــ برا  واألمـــن   )ا( 

 املنتدي   اإلقليمية، بغرض تيسل تب  ل املعل م   وتعايا إ يف ذ التدابل؛
التشــ ور مــا ثتلــ  القةــ ع الــ ص املعنــيني، مبــ  يف ذلــب املؤسســ   امل ليــة،    )ص( 

 لال الع  ل  التنيفي  العمل  لتعميد األص ل وإ دا  ت صي   بغرض تعايا ه ا التدبل؛
ــدة املنشــأة        )ق(  ــ  تن،ــيم الق   ــة ا ــااءا  امليفروضــة  ل ــا  ن ــق م ــ و  ال قي التع
( وســ ير هينــ   األمــم املتحــدة املعنيــة  2011) 1989( و 1999) 1267بــ لقرارين   مــال

مبك فحة اإلره ب  ل  تقد  املعل م   املتعلقـة ب لتـدابل الـو تت ـ ه  الـدول األ ضـ ء بشـأ         
ــ ين    ــ          اختةــ ا األيــ  ص وأخــ  الره ــن اي ه ــ لب م ــ  يتصــل ب ــة وبشــأ  م ــ  لليفدي  لب

 اجمل ل؛ وتة را  يف ه ا
ــ  القةــ ع الــ ص       )ر(  ــدول األ ضــ ء وثتل ــة أفغ  ســت   وال التشــ ور مــا حك م

املعنــيني، مبــ  يف ذلــب املؤسســ   امل ليــة ومــ  يتصــل بــ لب مــن قة  ــ   األ مــ ل واألوســ     
يـة، مبـ  يشـمل فرقـة العمـل املعنيـة بـ إلجراءا  امل ليـة         املهنية ال امل لية، واملن،م   الدوليـة املعن 

مـن   6وهين هت  اإلقليمية، ةدا الت  ية ب  ااءا  واملس  دة  ل  تنيفي  التدابل وفق  للت صـية  
ــ  يف       ــ ل وت جيه هتـ ــد األصـ ــأ  يميـ ــة بشـ ــ إلجراءا  امل ليـ ــة بـ ــل املعنيـ ــة العمـ ــي   فرقـ ت صـ

 الصد ؛ ه ا
ســت  ، والــدول األ ضــ ء، وثتلــ  القةــ ع الــ ص التشــ ور مــا حك مــة أفغ   )ش( 

املعنيني، ومن،م    ولية أخرغ، مب  فيه  من،مـة الةـلا  املـد  الـدويل، واحتـ   النقـل ا ـ          
الــدويل، ومن،مــة ا مــ رك الع مليــة، واملن،مــة الدوليــة للشــر ة ا ن ييــة )اإل تربــ ل( مــن أجــل   

ذلـب اسـت داط معل مـ   الركـ ب املقدمـة مسـبق         الت  ية ب لتنيفي  العمل  حل،ر السيفر، مبـ  يف 
من متعهد  الةـلا  املـد  الـدويل إىل الـدول األ ضـ ء، ويميـد األصـ ل واال ـالع  ليهمـ           

 وإ دا  ت صي   بغرض تعايا تنيفي  ه ين التدبلين؛
التشـــ ور مـــا حك مـــة أفغ  ســـت  ، والـــدول األ ضـــ ء، واملن،مـــ   الدوليـــة   ) ( 

القةــ ع الــ ص املعنــيني بشــأ  التهديــد الــ   تشــكل  األجهــاة املتيفعــرة    واإلقليميــة، وثتلــ  
وفقـ   اليدوية الصنا ب لنسبة للسالط واألمن واالستقرار يف أفغ  ست  ، والت  ية ةـ ا التهديـد، و  

ــق )أ(،   ــ ر املرفـ ــؤولي هت  يف إ ـ ــ ذ ملسـ ــي   ب ختـ ــدا  ت صـ ــد    إ ـ ــبة ةـــدا التصـ ــدابل من سـ تـ
 التهديد؛ هل ا
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ما املن،مـ   الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة بغـرض تعايـا الـ    ب لتـدابل         العمل  )ا( 
 واالمتـت ل هل ؛

ــة      )خ(  ــدول األ ضــ ء للحصــ ل  لــ  صــ ر ف ت ارافي ــ ل وال التعــ و  مــا اإل ترب
الق يمة، وأوص فهم ا سـدية، ووفقـ  للتشـريع   ال  نيـة يف تلـب       ة أمس اهم يفلحفرا  املدرج

 ــ   االســتدالل البي لــ ج   لــيهم، وبي  ــ   ســلهم ال اتيــة  نــد اــل ذلــب مــن بي والــدول، 
ال صــة املشــتركة بــني اإل تربــ ل وجملــس األمــن التــ با   النشــرا ت افرهــ  بغــرض إ راجهــ  يف 

 لحمم املتحدة وتب  ل املعل م   بشأ  األخة ر الن ينة؛
ة هلـ ،  نـد   مس  دة هين   جملس األمن اليفر ية األخرغ وأفرقة الـرباء الت بعـ   )ذ( 

 (؛  2006) 1699الةله،  ل  تعايا تع ول  ما اإل ترب ل املش ر إلي  يف القرار 
مسـ  دة اللعنــة  لــ  تيســل تقــد  املســ  دة يف جمــ ل بنــ ء القــدرا  الالزمــة   )ض( 

 لتعايا تنيفي  التدابـيـر، بن ء  ل   له الدول األ ض ء؛
ــ      أ( )أ  ــ ء  ل ــ ط أو بن ــة، ب  ت، ــ  ة اللعن ــد  إح  ــ   يــيف ية و/أو   إف ــه ، بتق   لب

ــو          ــدول األ ضــ ء واأل شــةة ال ــ  إىل ال ــب زي رات ــ  يف ذل ــق الرصــد، مب ــل فري ــن  م ــة،   خةي
 ة ؛   يضةلا
 راسة الة با الراهن لل ةر ال   يشـكل  األفـرا  وا م  ـ   واملؤسسـ        )ب ب( 

ــد الســالط واالســت     ــ  ، يف هتدي ــ ين يشــترك   مــا حركــة الة لب ــ   ال قرار واألمــن يف والكي  
أفغ  ست  ، وأفضل التدابل الو ميكن اخت ذه  مل اجهة ه ا الةر، ب س يل منه  إق مة ح ار مـا  
العلمــ ء البــ حتني وأ ضــ ء اهلينــ   األك  مييــة والــرباء املعنــيني وفقــ  لحول يــ   الــو حتــد ه     

 اللعنة، وتقد  تقرير  ن ذلب إىل اللعنة؛
يف ذلب من حك مـة أفغ  سـت   والـدول األ ضـ ء املعنيـة،      مجا معل م  ، مب   )ج ج( 

ــ ليفقرتني       ــ ح،  مــال ب ــتم مب جــه اســتتن ء ثن ــ   ي ــر  20و  19 ــن الســيفر ال ــد  تقري ، وتق
 ذلب إىل اللعنة، حسه االقتض ء؛    ن

 .االضةالع بأ  مسؤولية أخرغ حتد ه  اللعنة  ( )  
 
 


