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تعديل على قائمة اجلزاءات ال�صادرة عن اجلهة ذات ال�صلة 

يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حتت الف�صل ال�صابع من 

ميثاق الأمم املتحدة ب�صاأن منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع 

وقْمع ووْقف انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل 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 منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

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

بقرار جمل�س الوزراء رقم )12( ل�شنة 2021.
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21-12250 (A)

ــدة   ــ ــ ــ ــــــ  المتحـ ــم ـ األم  ـ
 

NEW YORK,  NY 10017HEADQUARTERS •  SIEGE
TEL. :  1 (212)  963,1234 •  FAX:  1  (212) 963,4879   

 )SCA/2/21  )14المرجع:    

  )2011(  1989و    )1999(  1267یهــــدي رئیس لجنــــة مجلس األمن العــــاملــــة �موجــــب القرارات   
ــ  )2015( 2253 و أن تنظیم الدولة اإلســــالمیة في العراق والشــــام (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بهما �شــ

من أفراد وجماعات ومؤســـــــــــســـــــــــات و�یانات، تحیاته إلى الممثلین الدائمین والمراقبین لدى األمم المتحدة و�ود  
 اإلبالغ �ما یلي:

ــبتمبر   6في   زاءات المفروضـــــــــة على تنظیم القید المبّین أدناه من قائمة الج  ُحذف،  2021أیلول/ســـــــ
ــام (داعش) وتنظیم القاعدة �عد أن انتهت اللجنة من النظر في طلب رفع   الدولة اإلســـــــــالمیة في العراق والشـــــــ
المظــــالم الــــذي أُنشــــــــــــــئ عمال �قرار مجلس األمن  أمین  م عن طر�ق مكتــــب  القــــائمــــة المقــــدَّ االســــــــــــــم من 

 ، وفي التقر�ر الشامل ألمین المظالم �شأن هذا الطلب لرفع االسم من القائمة. )2009( 1904

و�ناء علیه، لم تعد تدابیر تجمید األصــــول وحظر الســــفر وحظر تور�د األســــلحة المنصــــوص علیها   
المتخذ �موجب الفصـــل الســـا�ع من میثاق األمم المتحدة،    )2017(  2368من قرار مجلس األمن    1في الفقرة  

 سار�ًة على هذا القید.
 

 األفراد -ألف  

QDi.253 السبیعي4: تر�ي 3: محمد 2: خلیفة 1: االسم : 
 : خلیفة محمد تر�ي السبیعياالسم (�اللغة األصلیة)

ـــفة:غیر متوفر   اللـقب: 1  الوالدة:ـتار�خ  غیر متوفرة   الصـــــــ Jan. 1965  مـكان الوالدة  :Doha كنـیة ، قطر
(a:  كافیة لتحدید الهو�ة Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie 

c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy   كنـیة غیر ـ�افـیة
(a) Abu Mohammed al-Qatari b:  لتحدید الهو�ة Katrina  :ــیة: قطر رقم جواز الســــــــــــفر  الجنســــــــــ

a(    ــه في    1353275قطر رقم ــه    12(تنتهي صــــــــــــــالحیتـ ،  00685868قطر رقم    )b)  2022حز�ران/یونیـ
ــادر بتار�خ   ــادر في  Feb. 2006 5الصــــــــ ــالحیته في  Doha، الصــــــــ ــباط/فبرایر  4(انتهت صــــــــ )  2011شــــــــ

 26563400140: قطر الهو�ة الوطنیة رقم
 
ــة على تنظیم �مكن االطالع على    ــماء األفراد والكیانات المحذوفة من قائمة الجزاءات المفروضــــ أســــ

الـدولـة اإلســــــــــــــالمیـة في العراق والشـــــــــــــــام (داعش) وتنظیم القـاعـدة عمال �قرار من اللجنـة في الجزء الخـاص  
 من الموقع الشبكي للجنة على العنوان اإللكتروني التالي:  “النشرات الصحفیة”بـ

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases.

ع الدول األعضــــــــاء على الرجوع �صــــــــفة   وللحصــــــــول على نســــــــخة محّدثة تمامًا من القائمة، ُتشــــــــجَّ
ــمـــــــة ــظــــ ــتــــ ــنــــ ــمــــ ــكــــ الشـــــــــــــــــــبــــ ــوقــــــع  ــمــــ الــــ ــالــــــي:  إلــــــى  ــتـــــ الــــ ــتــــــرونــــــي  ــكــــ اإللــــ ــنــــــوان  ــعــــ الــــ ــلــــــى  عــــ ــنـــــــة  ــجــــ ــلــــ لــــ ي 
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https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list ــمـــــــــة ــائـــــــ وقـــــــ  .
دیثها �انتظام اســــــــــــتنادًا إلى المعلومات  و�تم تح  XMLو   PDFو   HTMLالجزاءات متاحٌة في األشــــــــــــكال  

مها الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة.ذات  الصلة التي تقدِّ

و�تم أ�ضـًا تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة تبعًا لجمیع التغییرات الُمدخلة   
ة في العراق والشــــــــام (داعش) وتنظیم القاعدة.  على قائمة الجزاءات المفروضــــــــة على تنظیم الدولة اإلســــــــالمی

ــالي:   اـلتـــــ اإلـلكــتروـني  اـلعــنوان  عــلى  اـلمـوحـــــــدة  ــاـئمـــــــة  اـلقـــــ مـن  ــّدثـــــــة  مـحـــــ ــخـــــــة  نســــــــــــ عــلى  االطـالع  وـ�مـكـن 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 

، تقوم األمــانــة العــامــة تلقــائیــًا �ــإحــالــة آخر المعلومــات  )2004(  1526من القرار   19ووفقــًا للفقرة  
ــام (داعش)   ــالمیة في العراق والشــــ ــة على تنظیم الدولة اإلســــ ــتجدة في قائمة الجزاءات المفروضــــ وتنظیم  المســــ

القاعدة إلى الدول والمنظمات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة بواســـــطة البر�د اإللكتروني �عد وقت قصـــــیر من نشـــــر 
هذه المعلومات في الموقع الشــــــبكي للجنة. والدول األعضــــــاء مدعوة إلى تقد�م أي معلومات محّدثة أو جدیدة  

اإللـــكـــتـــرونـــي   الـــبـــر�ـــــــد  ــة  بـــواســــــــــــــــطـــــ ــة  ــامـــــ الـــعـــــ ــة  ــانـــــ األمـــــ إلـــى  الـــغـــرض  ــذا  ــالـــي: لـــهـــــ الـــتـــــ الـــعـــنـــوان   عـــلـــى 
SC-1267-Committee@un.org  وتشجع اللجنة جمیع الدول على فسح المجال لتنفیذ آخر المستجدات .

في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة اعتمادًا  
 على رسائل البر�د اإللكتروني أو اإلشعارات اإللكترونیة أو النشرات في الموقع الشبكي.
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