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تعديل على قائمة اجلزاءات ال�شادرة عن اجلهة ذات ال�شلة 

يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حتت الف�شل ال�شابع من 

ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف 

انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها

الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  ب�شاأن  ل�شنة 2001   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  وفقًا 

ومتويل الإرهاب، على الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني العمل بالتعديل على قائمة اجلزاءات 

املرافق، وال�شادر عن اجلهة ذات ال�شلة يف جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة حتت الف�شل 

ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

ِوْفـقًا لالآليات والإجراءات والقواعد املحددة  تاأخري، وذلك  ال�شامل ومتويلها فورًا دون  الدمار 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )12( ل�شنة 2021.
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ــخة ال  و�مكن االطالع على  ــة �اللجنةالنســـــــ ــكل   متاحةال ،محّدثة من قائمة الجزاءات الخاصـــــــ في شـــــــ
HTML    وPDF    وXMLفـــــــــــــي ــنـــــــــــــوان  ،  ــعـــــــــــ ــتـــــــــــــرونـــــــــــــي  الـــــــــــ ــكـــــــــــ ــالـــــــــــــي:  اإللـــــــــــ ــتـــــــــــ   الـــــــــــ

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/materials. 

رات الُمدخلة لجم�ع التغییت�عًا دة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة تحدیث القائمة الموحّ  أ�ضـاً  تمو� 
 /https://www.un.org  العنوان اإللكتروني التالي: في متاحةٌ وهي   ،الخاصــــة �اللجنةالجزاءات على قائمة 

securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 
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 SCA/16/21(01) :المرجع
  
إلى الممثلین الدائمین تح�اتها   (2014) 2140القرارعمال � ةنشـألجنة مجلس األمن المة دي رئ�سـته 

 :يلی ا�م غالباإل تودوالمراقبین لدى األمم المتحدة 

 ، في القیدوتحتها ســــطر�كلمات وســــطها خط    المبیَّنة  ،التعدیالتت اللجنة  أجر   ،05/04/2021في  
 .قائمة الجزاءات الخاصة بها التي تضم أسماء األفراد والك�انات أدناه الّمدرج المبّین

 
 فراداأل -ألف  
  

YEi.006 :زابن  :4 ع�ضة ع�ضة :3 صالح :2 سلطان :1 االسم 

 سلطان صالح ع�ضة ع�ضة زابن  (�اللغة األصل�ة)::  االسم

ــفـة:  غیر متوفر  اللقـب: ، الموجودة في مقر وزارة إلدارة ال�حــث الجنــائي  ، أو المــدیر العــام،المــدیر  (أ) الصـــــــ
مـكان   Feb. 1986 5  غیر متوفر ـتار�خ الوالدة: عمیـد(ب)  ، ال�من  في صــــــــــــــنعـاء  الـداخل�ـة في صــــــــــــــنعـاء،

كن�ة غیر   غیر متوفرة كن�ة �اف�ة لتحدید الهو�ة: مدیر�ة رازح، محافظة صــــــــــــعدة، ال�من  غیر متوفر الوالدة:
غیر   الجنســـــــ�ة: Abu Sagar Zabin (ب)  Abu Saqar Zabin  (أ) غیر متوفرة ة لتحدید الهو�ة:كاف�

�طاقة الهو�ة الوطن�ة ال�من�ة (أ)   غیر متوفر رقم الهو�ة الوطن�ة: غیر متوفر رقم جواز الســفر: ال�من متوفرة
�ة العسـكر�ة ال�من�ة �طاقة الهو  (ب) 2013�انون األول/د�سـمبر   26الصـادرة بتار�خ   10010095104رقم: 
 أدرج في الـقائمـة بـتار�خ: صــــــــــــــنعـاء، ال�من  غیر متوفر العنوان: )2018(صـــــــــــــــادرة في عـام    20432رقم:  

25 Feb. 2021  ل بتار�خ سـلطان صـالح ع�ضـة ع�ضـة زابن   �ضـلع معلومات أخرى:  ) 2021Apr5 .(معدَّ
د الســــــــــالم واألمن واالســــــــــتقرار في ال�من، �ما في ذلك انتهاكات لقواعد القانون الدولي    ضــــــــــالعٌ  في أعمال تهدِّ

وقد قام بدور �ارز في ســـ�اســـة التخو�ف واســـتخدام    ،.اإلنســـاني المنط�قة وتجاوزات لحقوق اإلنســـان في ال�من
شـطات سـ�اسـ�ًا اسـتخدامًا منهج�ًا.  االعتقال واالحتجاز والتعذیب والعنف الجنسـي واالغتصـاب ضـد النسـاء النا

وزابن مسـؤول م�اشـرة، �صـفته مدیرًا إلدارة ال�حث الجنائي أو �موجب السـلطة المخولة له، عن اسـتخدام أماكن  
احتجاز متعددة، �ما فیها أماكن اإلقامة الجبر�ة ومراكز الشـــــــرطة والســـــــجون الرســـــــم�ة ومراكز االحتجاز غیر  

ــاء، ومنهن قاصــــر واحدة على  المعلنة، أو شــــر�ك في اســــتخدام ت لك األماكن. وفي تلك المواقع، تعرضــــت نســ
األقل، لإلخفاء القســـــري ولالســـــتجواب المتكرر واالغتصـــــاب والتعذیب والحرمان من العالج الطبي في الوقت  

 المناسب، �ما ُأخضعن للعمل القسري. وقد قام زابن، بنفسه، �التعذیب م�اشرة في �عض الحاالت.

 

  جزاءاتالقـائمـة    تـُدخـل على  يالتات الصــــــــــــــحف�ـة المتعلقـة �ـالتغییرات  شــــــــــــــر ع على الن�مكن االطال 
ــ ”النشرات الصحف�ة“ من الموقع الش�كي� الخاصة   اإللكتروني  على العنوان للجنة اللجنة في الجزء الخاص بـــــــ
 .releases-https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/press التالي:


