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تعديل على قائمة �جلز�ء�ت �ل�سادرة عن �جلهة ذ�ت �ل�سلة 

يف جمل�س �لأمن �لتابع للأمم �ملتحدة حتت �لف�سل �ل�سابع من 

ميثاق �لأمم �ملتحدة ب�ساأن مْنع وقْمع �لإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف 

�نت�سار �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل ومتويلها

الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  ب�شاأن   2001 ل�شنة  رقم )4(  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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 SCA/1/21 (06)  المرجع: 

 

ــأة عمال �القرار    الممثلین الدائمین  ) تحیاته إلى  2013(  2127ُ�قّدم رئیس لجنة مجلس األمن المنشـــــ
للدول األعضـــــاء والمراقبین الدائمین للدول غیر األعضـــــاء لدى األمم المتحدة، و�تشـــــرف �اإلشـــــارة إلى قائمة 

 ).2018( 2399األفراد والكیانات الخاضعین للتدابیر المفروضة �موجب  القرار 
  
 .2127 قائمة الجزاءات منأدناه  ُحذف القید المبّین ،2021أبر�ل 5في  

 
 B. باء - الكیانات  والجماعات  األخرى 

 

CFe.001  :االسمBUREAU D مكتب شراء الماس في جمهور�ة وسط أفر�قیا/كارد�ام 
غیر   كنیة سا�قة: a( BADICA/KARDIAM b ( KARDIAM كنیة:
 Tel. +32 3(( الوسطىجمهور�ة أفر�قیا   ,,BP 333, Bangui ) b بلجیكا أنتو�رب, )a العنوان:  متوفر 

2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skynet.be; website: 
www.groupeabdoulkarim.com(( :20 أدرج في القائمة بتار�خ Aug. 2015 :قّدم   معلومات أخرى

ر�قیا الوسطى،  مكتب شراء الماس في جمهور�ة وسط أفر�قیا/كارد�ام الدعم للجماعات المسلحة في جمهور�ة أف
وتحدیدا ائتالف سیلیكا السابق ومیلیشیات "أنتي �االكا"، من خالل استغالل الموارد الطبیعیة واالتجار بها خارج  

  - في شراء الماس من بر�ا وسام  2014القانون، �ما في ذلك الماس والذهب. و�ان المكتب مستمرا في عام 
أفر�قیا الوسطى، حیث �انت قوات ائتالف سیلیكا السابق تفرض    أواندجا (مقاطعة �وتو العلیا) في شرق جمهور�ة

ضرائب على الطائرات الناقلة للماس وتحّصل رسوما من جامعي الماس مقابل تأمینهم. و�ثیر من جامعي الماس  
  أواندجا الذین یوّردون الماس إلى المكتب هم أشخاص تر�طهم عالقات وثیقة �قادة ائتالف سیلیكا  -في بر�ا وسام 

، ضبطت السلطات البلجیكیة طردي ماس �انا في طر�قهما إلى جهة تمثیل 2014السابق. وفي أ�ار/مایو 
المكتب في أنتو�رب، المسجلة رسمیا في بلجیكا �اسم �ارد�ام. وتبّین من فحص خبراء الماس لمحتوى الطردین أن  

ع الماس بها خصائص ممیِّزة للماس القادم  هناك احتماال �بیرا ألن �كون منشأه جمهور�ة أفر�قیا الوسطى، وأن قط
أواندجا و�ر�ا، و�ذلك من نوال (مقاطعة سانغا مبایري) �جنوب غرب البلد. و�ان هناك تجار �مارسون   - من سام 

من الكامیرون �اسم المكتب نشاط شراء الماس المنقول من جمهور�ة أفر�قیا الوسطى، �ما في ذلك من الجزء  
، قام المكتب  2014جار �ه �صورة غیر مشروعة في األسواق األجنبیة. وفي أ�ار/مایو الغر�ي من البلد، لالت
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مبو�و)، حیث �انت مناجم الذهب الحرفیة واقعة   -أ�ضا بتصدیر الذهب المنتج في �الو�ي (مقاطعة أومبیال 
یشیات "أنتي  ، حین انتزعت الجماعات التا�عة لمیل2014تحت سیطرة ائتالف سیلیكا حتى أوائل شباط/فبرایر 

�االكا" السیطرة على هذه المناطق. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع  
-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Noticesلألمم المتحدة: 

Entities click here       
ــماؤهم من قائمة  الجزاءات    ــماء األفراد والكیانات المرفوعة أســــــــ الخاصــــــــــة  �مكن االطالع على أســــــــ
ــ ”النشـــرات الصـــحفیة“ من الموقع الشـــبكي للجنة على    ،اللجنة� عمال �قرار من اللجنة، في الجزء الخاص بـــــــــــــــ

 العنوان اإللكتروني التالي: 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2127/press-releases  

ع   وللحصـول على نسـخة محّدثة تمامًا من قائمة األفراد والكیانات الخاضـعین لتدابیر الجزاءات، ُتشـجَّ
الدول األعضـــــــــــاء على الرجوع �صـــــــــــفة منتظمة إلى الموقع الشـــــــــــبكي للجنة على العنوان اإللكتروني التالي:  

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2127/sanctions-list-materials 

 .XMLو  PDFو  HTMLوقائمة الجزاءات الخاصة �اللجنة متاحٌة في شكل  

دة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة تبعًا لجمی  ع التغییرات الُمدخلة  و�تم أ�ضـًا تحدیث القائمة الموحَّ
ثة من القائمة الموحدة عن طر�ق   على قائمة الجزاءات الخاصــــــــــة �اللجنة. و�مكن االطالع على نســــــــــخة محدَّ

ــالــــي ــتـــــ الــ ــتــــرونــــي  ــكــ اإللــ ــنــــوان  ــعــ -https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc:  الــ
consolidated-list 
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