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第 65/2017號行政長官公告

中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安全理事

會有關阿富汗局勢的第1267（1999）號、第1333（2000）號、第

1390（2002）號和第1452（2002）號決議及關於恐怖主義行為對

國際和平與安全造成威脅的第1373（2001）號、第1526（2004）

號、第1617（2005）號，第1735（2006）號、第1989（2011）號、第

2083（2012）號、第2161（2014）號、第2170（2014）號、第2178

（2014）號、第2199（2015）號和第2253（2015）號決議；

聯合國安全理事會1267/1989/2253伊黎伊斯蘭國（達伊沙）

和基地組織制裁委員會（下稱“委員會”）定期更新依照安全理

事會第1267/1989/2253號決議擬定並維持的名單（下稱“伊黎伊

斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁名單”）；

中央人民政府命令在澳門特別行政區公佈二零一七年六月

七日生成的伊黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁名單，包含

委員會至二零一七年五月一日作出的更新；

二零一七年六月七日委員會通過了伊黎伊斯蘭國（達伊沙）

和基地組織制裁名單中一個實體的更新資料； 

二零一七年六月十六日委員會通過了於上述制裁名單內新

增一名自然人，對其適用安全理事會第2253（2015）號決議第二

段規定的資產凍結、旅行禁令和武器禁運措施；

基於此，按照中央人民政府的命令，行政長官根據第3/1999

號法律《法規的公佈與格式》第六條第一款的規定，命令公佈：

——依照安全理事會第1267/1989/2253號決議擬定並維持

且於二零一七年六月七日生成的名單的中文及英文原文；

Aviso do Chefe do Executivo n.º 65/2017

Considerando que o Governo Popular Central ordenou 
a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau 
(RAEM) das Resoluções do Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas relativas à situação no Afeganistão n.os 1267 (1999), 
1333 (2000), 1390 (2002) e 1452 (2002), e das relativas às ame-
aças à paz e segurança internacionais causadas por actos ter-
roristas n.os 1373 (2001), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 
1989 (2011), 2083 (2012), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 
2199 (2015) e 2253 (2015);

Considerando igualmente que o Comité de Sanções do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas 1267/1989/2253 contra o 
ISIL (Daesh) e Al-Qaida (doravante designado por «Comité») 
tem vindo a proceder regularmente a actualizações da Lista 
estabelecida e mantida nos termos das Resoluções do Conse-
lho de Segurança n.os 1267/1989/2253 (doravante designada por 
«Lista de Sanções contra o ISIL (Daesh) e Al-Qaida»);

Considerando ainda que o Governo Popular Central orde-
nou a publicação na RAEM da Lista de Sanções contra o ISIL 
(Daesh) e Al-Qaida tal como produzida em 7 de Junho de 2017, 
a qual inclui as actualizações efectuadas pelo Comité até 1 de 
Maio de 2017;

Mais considerando que, em 7 de Junho de 2017, o Comité 
aprovou alterações às informações relativas a uma entidade 
constante da Lista de Sanções contra o ISIL (Daesh) e Al-
-Qaida; 

Considerando finalmente que, em 16 de Junho de 2017, o Co-
mité aprovou o aditamento de uma pessoa singular na referida 
lista de sanções, a qual passa a estar sujeita às medidas relativas 
ao congelamento de bens, à proibição de viajar e ao embargo 
de armas estabelecidas no n.º 2 da Resolução do Conselho de 
Segurança n.º 2253 (2015);

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos di-
plomas), por ordem do Governo Popular Central:

— a Lista estabelecida e mantida nos termos das Resoluções 
do Conselho de Segurança n.os 1267/1989/2253, tal como pro-
duzida em 7 de Junho de 2017, nas suas versões originais em 
línguas chinesa e inglesa;
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——中央人民政府於二零一七年九月十一日發出的、委員會

於二零一七年六月七日就上述制裁名單中一個實體的更新資料

（QDe.137 Al-Nusrah Front for the People of the Levant）的

通知有用部分的中文原文及相應的葡文譯本；

——聯合國安全理事會發出的通知，其載有經委員會於二零

一七年六月七日更新的上述實體資料通知的附件的中文及英文

原文；

——聯合國安全理事會於二零一七年六月十六日發出的關

於上述制裁名單新增一名自然人的文件（SCA/2/17（17））有用

部分的英文原文及相應的葡文譯本。

依照安全理事會第1267/1989/2253號決議擬定並維持的名

單取代了同一名單過往的版本，尤其是刊登於二零一六年九月

二十八日第三十九期《澳門特別行政區公報》第二組內的二零

一六年七月十五日的版本。

二零一七年十一月二十三日發佈。

行政長官 崔世安

— a parte útil da notificação efectuada pelo Governo Popu-
lar Central, em 11 de Setembro de 2017, relativa à actualização, 
efectuada pelo Comité em 7 de Junho de 2017, das informações 
sobre uma entidade (QDe.137 Al-Nusrah Front for the People 
of the Levant) constante da referida lista de sanções, na sua 
versão original em língua chinesa, acompanhada da tradução 
para a língua portuguesa;

— o anexo à supra referida notificação, do qual consta a 
informação emanada do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas sobre a entidade em causa, tal como actualizada pelo 
Comité em 7 de Junho de 2017, nas suas versões originais em 
línguas chinesa e inglesa;

— a parte útil do documento SCA/2/17 (17), de 16 de Junho 
de 2017, emanado do Conselho de Segurança das Nações Uni-
das relativo ao aditamento de uma pessoa singular na referida 
lista de sanções, na sua versão original em língua inglesa, 
acompanhada da tradução para a língua portuguesa.

A Lista estabelecida e mantida nos termos das Resoluções 
do Conselho de Segurança n.os 1267/1989/2253 ora publicada 
substitui as anteriores versões da mesma, nomeadamente a 
versão de 15 de Julho de 2016, publicada no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 
28 de Setembro de 2016.

Promulgado em 23 de Novembro de 2017.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.
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