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تعديل على قائمة اجلزاءات ال�ضادرة عن اجلهة ذات ال�ضلة 

يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حتت الف�ضل ال�ضابع من 

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

انت�ضار اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل 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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   األمـــــــم
 

 المتحدة  

H E A D Q U A RT E R S  •  S I E G E       N E W  Y O R K ,  N Y 1 0 0 1 7
T E L . :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3  2 0 2 1  •  FA X :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3  0 3 6 0

SCA/13/21 (03) :المرجع 
  

إلى الممثلين الدائمين  تحياته    ن ليبيابشأأأ   (2011) 1970 القرارعمال ب  ةنشأأأ لجنة مجلس األمن الميهدي رئيس 
:يلي  ابم  غالب اإل ويودوالمراقبين لدى األمم المتحدة 

القيودات ،  وسأأأ ها وت وتحتها سأأأ ربكلمات   المبيَّنة  ،التعديالتت اللجنة أجر ،  29/04/2021في  
 قائمة الجزاءات الخاصة بها التي تضم أسماء األفراد والكيانات. الُمدرجة فية أدناه المبّين 

 
 فراداأل -ألف  
 

LYi.012 غير متوفر4: القذافي 3: معمر 2: محمد 1: االسم :

ــ  : غير متوفر اللقب :  كني  كافي  لتحديد الهوي  ليبيا    ،الوالدة: طرابلسمكان    1970:  تاريخ الوالدة: غير متوفر الصـــــــ
: غير كنيــ  رير كــافيــ  لتحــديــد الهويــ   Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam  غير متوفر

  2014أيار/مايو   4  ، صأأادر بتاري 03824969عماني رقم  غير متوفر:  رقم جواز السـ ر: غير متوفر الجنسـي متوفر 
)الوضأأأأأأأأأ/ المحتم /الموق/   Sultanate of Oman:  العنوان  97183904عمانية رقم  غير متوفر: رقم الهوي  الوطني 

أيلول/سأأأأأأبتمبر  26 )معّدل بتاري  2011فبراير /شأأأأأأبا  26 :أدرج في القائم  بتاريخالمعتقد وجوده فيه: سأأأأأأل نة عمان   
: ُأدرج في القائمة مات أخرى معلو   2021نيسأأأأأأان/أبري     29، 2012نيسأأأأأأان/أبري    2، 2013أيلول/سأأأأأأبتمبر  4، 2014

)حظر السأأفر، تجميد األصأأول . الوصأألة الشأأبكية للنشأأرة الخاصأأة المشأأتر ة  1970من القرار   17 و 15عمال بالفقرتين  
الأأأأمأأأأتأأأأحأأأأأأأدة:   لأأأأ مأأأأم  الأأأأتأأأأأأأابأأأأ/  األمأأأأن  ومأأأأجأأأألأأأأس  اإلنأأأأتأأأأرلأأأأول  -https://www.interpol.int/en/How-weبأأأأيأأأأن 

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
  

LYi.026 غير متوفر4: 3: الميالد 2: عبد الرحمن 1: االسم :

  1986تموز/يوليه   72 عامًا  29تقريبًا )عمره : تاريخ الوالدة: قائد وفر السأأأأواح  في الزاوية الصـــ  : غير متوفر اللقب
كني    Abdurahman Salem Ibrahim Milad غير متوفر:  كني  كافي  لتحديد الهوي ليبيا    ،: طرابلسمكان الوالدة

 غير متوفر: رقم جواز الســــ ر: ليبيا  الجنســــي   Bija-b) al Milad a) Rahman Salim:  رير كافي  لتحديد الهوي 
رقم الهوي     2022أيار/مايو  7)تاري  انتهاء الصأأالحية:    2014و  أيار/ماي  8  ، صأأادر بتاري G52FYPRLليبي رقم 
 29معأأأدل بتأأأاري   )  2018حزيران/يونيأأأه    7  :أدرج في القــائمــ  بتــاريخ: الزاويأأأة، ليبيأأأا  العنوان: غير متوفر  الوطنيــ 
)حظر السأأأأأأأأأأأأأأفر،   1970من القرار  17و   15: ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتين  معلومات أخرى   2021أبري   /نيسأأأأأأأأأأأأأأان

تجميد األصأأأأأأأأول . الوصأأأأأأأألة الشأأأأأأأأبكية للنشأأأأأأأأرة الخاصأأأأأأأأة المشأأأأأأأأتر ة بين اإلنترلول ومجلس األمن التاب/ ل مم المتحدة: 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

 
اللجنة في  ب   الخاصأة  جزاءاتالقائمة   ُتدو  على يالت ات الصأحفية المتعلقة بالتيييرات  شأر يمكن االطالع على الن 

الشأأأأأأأأأأأأأأبكي الموق/  من  الصأأأأأأأأأأأأأأحفيأأأأأأة   يالنشأأأأأأأأأأأأأأرات  بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  الخأأأأأأاا  العنوان  للجنأأأأأأة الجزء   التأأأأأأالي:  كترونياإلل  على 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/press-releases . 
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في شأأأأأأأأأك     متاحةال ،محّدثة من قائمة الجزاءات الخاصأأأأأأأأأة باللجنةالنسأأأأأأأأأخة ال ويمكن االطالع على 
HTML  وPDF  وXMLالتالي:  اإللكتروني العنوان ، في

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1970/materials . 
لجمي/ التيييرات الُمدولة  تبعًا  دة لمجلس األمن التاب/ ل مم المتحدة  تحديث القائمة الموحّ  أيضأاً   تموي  

قأأأأائمأأأأة   التأأأأالي:  في  متأأأأاحأأأأة  وهي    ،الخأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأأة بأأأأاللجنأأأأةالجزاءات  على  /https://www.un.org  العنوان اإللكتروني 
securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 
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