Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS ONU) a adoptat la 17
iunie 2011 Rezoluţiile 1988 (2011) şi 1989 (2011), care succed Rezoluţiei nr.
1904 (2009) şi prin care se divizează regimul sancţiunilor impuse Al-Qaida şi
talibanilor. Rezoluţia CS ONU nr. 1989 (2011) stipulează că lista de sancţiuni ţinută
la zi de către Comitetul Consiliului de Securitate înfiinţat prin Rezoluţia nr. 1267
(1999) se va numi în continuare „Lista sancţiunilor împotriva Al-Qaida” şi va cuprinde
exclusiv numele persoanelor, grupărilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu AlQaida. Pagina de internet a Comitetului de sancţiuni 1267 al Consiliului de
Securitate al ONU este în curs de restructurare, iar în perioada tranzitorie referinţele
rămase cu privire la Lista consolidată urmează să fie considerate ca referinţe la Lista
de sancţiuni împotriva Al-Qaida.
Rezoluţia nr. 1989 (2011) cere tuturor statelor să aplice următoarele măsuri
restrictive cu privire la orice persoană sau entitate asociată cu Al-Qaida, desemnată
de Comitet:
- îngheţarea activelor (îngheţarea fără întârziere a fondurilor şi a altor active
financiare sau resurse economice al persoanelor şi entităţilor desemnate de
Comitet);
- interdicţia de călătorie (împiedicarea intrării şi a tranzitului pe teritoriul lor
pentru persoanele desemnate);
- embargou asupra armamentului (împiedicarea furnizării, vânzării şi
transferului, în mod direct sau indirect, de pe teritoriul lor sau de către
resortisanţii lor stabiliţi în afara teritoriului lor, ori prin folosirea de nave sau
aeronave sub pavilionul lor, de arme şi materiale conexe de orice tip, piese de
schimb şi consultanţă tehnică, asistenţă sau formare în legătură cu activităţi
militare către persoanele şi entităţile desemnate).
Comitetul de sancţiuni 1267 al Consiliului de Securitate al ONU, administrează
buletinul centralizator al persoanelor şi entităţilor asociate cu Al-Qaida – lista
actualizată cu persoanele şi modificările aduse datelor de identificare ale acestor
persoane.
Lista actualizată este permanent disponibilă în formatele HTML, PDF şi XML, la
adresa:
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
În conformitate cu par. 19 din Rezoluţia nr. 1989 (2011), Comitetul de sancţiuni 1267
ţine disponibile pe pagina sa de internet informaţii privind delistările, precum şi
sumarele narative ale motivelor listării persoanelor şi entităţilor din lista actualizată la
adresa:
http://www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml
Recent, la 28 iulie 2011, a fost aprobată o nouă amendare a listei Comitetului de
sancţiuni 1267 al Consiliului de Securitate al ONU, care prevede adăugarea a două
entităţi şi modificarea datelor privind două persoane. Lista a fost actualizată astfel
pentru a şaisprezecea oară în anul 2011.

