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تعديل على قائمة الجزاءات ال�صادرة عن الجهة ذات ال�صلة  في مجل�س الأمن التابع 

للأمم المتحدة تحت الف�صل ال�صابع من ميثاق الأمم المتحدة ب�صاأن منع وقْمع الإرهاب 

5 ������������������������������������� وتمويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل وتمويلها
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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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SCA/13/21 (06): المرجع

 
 

بشــأن لیبیا    (2011) 1970 یهدي رئیس/تهدي رئیســـــــة لجنة مجلس األمن المنشـــــــأة عمال �القرار 
لــدى األمم المتحــدة و�ود/تود    المراقبــات/والمراقبین  الممثالت الــدائمــات/تحیــاتــه/تحیــاتهــا إلى الممثلین الــدائمین

 :اإلبالغ �ما یلي

ــافة  ، وافقت اللجنة على2021أكتو�ر   25في     قائمة الجزاءات الخاصــــــة  أدناه إلى  المبّین  القید  إضــ
ــم أســـــــماء األفراد والكیانات مجلس األمن   قرارات/قرار  ضـــــــة �موجبو فر تدابیر المللالخاضـــــــعین    بها التي تضـــــ

 .�موجب الفصل السا�ع من میثاق األمم المتحدة خذتي اتتالو ، 1970 (2011)و 1973 (2011)
 
فراداأل –ألف  
 

LYi.029غیر متوفر 4: ابراهیم 3الكوني  :2أسامة  : 1 : االسم :  
 

  أسامة الكوني ابراهیم  االسم (�اللغة األصلیة):
الزاو�ةاللقب في  النصر  احتجاز  مر�ز  مدیر  متوفرةالصفة :  غیر  الوالد :   April  04 : ةتار�خ 

لیبیا الوالدة مكان1976 طرابلس،  الهو�ة :  لتحدید  �افیة  -Osama al(ب) Osama Milad(أ) :كنیة 
Milad (ج)Osama Zawiya (د)Osama Zawiyah(ه)Osama al Kuni  كنیة غیر �افیة لتحدید
متوفرةالهو�ة غیر  لیبیاالجنسیة :  السفر :  جواز  متوفر  :رقم  الهو�ة   غیر  غیر  الوطنیة:رقم 
  : �صفته المدیر الفعلي معلومات أخرى 2021أكتوبر  52:ُأدرج في القائمة بتار�خ غیر متوفر  العنوان:  متوفر 

لمر�ز احتجاز النصر، �قوم الشخص المعني �صفة مباشرة، و/أو من خالل مرؤوسیه، �أفعال تنتهك القانون  
الدولي لحقوق اإلنسان الواجب التطبیق أو �أعمال تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان في لیبیا، أو بتقد�م الدعم  

ائمة مرتبطین ارتباطًا وثیقًا �أنشطة  لتلك األعمال. و�تصرف الشخص المعني لصالح شخصْین ُمدرجین في الق
�شالف   محمد  وهما  منهما،  بتوجیه  أو  عنهما  �النیا�ة  أو  الزاو�ة،  شبكة  بها  تقوم  التي  �البشر  االتجار 

)LYi.025 () وعبد الرحمن المیالدLYi.026 من القرار   17و  15). ُأدرج اسمه في القائمة عمال �الفقرتین
الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن   (حظر السفر، تجمید األصول)   1970

المتحدة لألمم  UN-work/Notices/View-we-https://www.interpol.int/en/How-: التا�ع 
Individuals-Notices

  الخاصة  جزاءاتالقائمة   ُتدخل على  يالتات الصحفیة المتعلقة �التغییرات  شر �مكن االطالع على الن 
  التالي:  اإللكتروني  على العنوان  للجنةاللجنة في الجزء الخاص بـــــــــــــــ ”النشـرات الصـحفیة“ من الموقع الشـبكي�

releases-https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/press. 
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في شـــــــــكل   متاحةال  ،محّدثة من قائمة الجزاءات الخاصـــــــــة �اللجنةالنســـــــــخة  ال  و�مكن االطالع على 
HTML  وPDF  وXMLالتالي: اإللكتروني نالعنوا ، في 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1970/materials. 

لجمیع التغییرات الُمدخلة  تبعًا تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة    أ�ضـاً   تمو� 
/:www.un.org//https  العنوان اإللكتروني التالي: في  متاحةٌ وهي   ،الخاصــــة �اللجنةالجزاءات  على قائمة 

list-consolidated-sc-securitycouncil/ar/content/un.

2021أكتو�ر  25
 

 الموجز السردي
 

LYi.029 أسامة الكوني إبراهیم 
 

2021أكتو�ر  25 تار�خ نشر الموجز السردي في الموقع الشبكي للجنة:

 
 

 :سبب اإلدراج في القائمة

 11؛ والفقرة  )2015(  2213(و) من القرار   11(أ) و  11ُأدرج اســــــــــــــمـه في الـقائمـة عمال ـ�الفقرات   
 .)2018( 2441من القرار 

 
 :معلومات إضافیة

الواقع لمر�ز احتجاز النصــــــــــــر، �ضــــــــــــلع الفرد المعني �صــــــــــــفة مباشــــــــــــرة،   �صــــــــــــفته المدیر �حكم - 
خالل مرؤوســــــــــــــیـه، في أعمـال تنتهـك القـانون الـدولي لحقوق اإلنســـــــــــــــان الواجـب التطبیق   من و/أو

 أعمال تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان في لیبیا، أو في تقد�م الدعم لتلك األعمال. أو

درج اســـمهما في القائمة ومرتبطین ارتباطًا وثیقًا �أنشـــطة یتصـــرف الفرد المعني لصـــالح شـــخصـــْین مُ  - 
االتجار �البشر التي تقوم بها شبكة الزاو�ة، أو �النیا�ة عنهما أو بتوجیه منهما، وهما محمد �شالف 

)LYi.025) وعبد الرحمن المیالد (LYi.026.( 

تصـــــف محنة المهاجر�ن  لســـــنوات، ُحدد مر�ز احتجاز النصـــــر في الزاو�ة، علنا وفي تقار�ر ســـــر�ة  - 
وطالبي اللجوء في لیبیا، �ما �شمل التعذیب والعنف الجنسي والجنساني واالتجار �البشر. وقد دأبت  
منظمات إنسـانیة وضـحا�ا لالتجار �البشـر على تحدید الشـخص المعني بوصـفه المدیر �حكم الواقع  

 لمر�ز االحتجاز.

از النصر أحكاما �السجن لتعذیبهم مهاجر�ن وقد قضى ثالثة أشخاص �انوا �عملون في مر�ز احتج−
 في مر�ز االحتجاز.


