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ت�صحيح التعديل على قائمة اجلزاءات املقيد حتت املرجع

 رقم )SCA/13/21 )06 وال�صادر عن اجلهة ذات ال�صلة يف 

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

 الأمم املتحدة ب�صاأن مْنع 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 بالقرار املرافق ب�شاأن ت�شحيح 

التعديل على قائمة اجلزاءات املقيد حتت املرجع رقم )SCA/13/21 )06 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 الدمار ال�شامل ومتويلها فورًا 

دون تاأخري، وذلك ِوْفـقًا لالآليات والإجراءات والقواعد املحددة بقرار جمل�س الوزراء رقم )12( 

ل�شنة 2021.

العدد: 3561 – األربعاء 3 نوفمبر 2021

4



العدد: 3561 – األربعاء 3 نوفمبر 2021

5

 

 

 

HEADQUARTERS  |  SIEGE  |  NEW YORK, NY 10017 

TEL.: + 212 963 4574  |  SC-1970-COMMITTEE@UN.ORG 

 

 
 

UNITED NATIONS   |   NATIONS UNIES   |   PAGE 1   

ONCORRECTI 

 SCA/13/21 (06) :عج$#لا
 

 ایبیل نأــشب  (2011) 1970 راAقلا< ال8ع ةأـــــــ829لا 7مألا *ل1م ة12ل ةـــــــ-(ئر &%هت/*(ئر &%هی 
 دOت/دNOو ة%ــ8MBلا Lمألا K%ــل تاــJقا8Aلا/J)7قا8Aلاو تاــ8ئا%ــلا تال88Fلا/7(8ئا%ــلا 7(ل88Fلا ىلإ اــهتاــ(Bت/هــتاــ(Bت
 :يلی ا8< غالبإلا

 ةــــــصا`لا تاء̂ا1لا ة8ئاق ىلإ هاندأ 8J)ّ7لا %(قلا ةفاــــضإ ىلع ة12للا Zقفاو ،MOXA 2021كأ 25 يف 
 7مألا *ل1م تاراAق/راAق iج8O< ةـــــــضوAف8لا A(با%Mلل 7(عـــــــضا`لا تانا(dلاو داAفألا ءا8ـــــــسأ Lـــــــbت يMلا اهب

 .ة%8MBلا Lمألا قاF(م 7م ع<ا-لا لkفلا iج8O< تj`تا يMلاو ، 1970 (2011) و 1973 (2011)
 
 دا.فألا – فلأ 
 

LYi.029 لا :2 ةماسأ :1 :2سالاdOبا :3 ينAها)L 4: غ)A مMOفA  
 
  L(هاAبا ينdOلا ةماسأ :)ة8لصألا ةغللا4( 2سالا
 April 04 :ةدالCلا خAرات ةAفMOم A(غ :ةف=لا ةNو̂الا يف 2kAلا زاM1حا ^Auم Aی%م :>قللا

-Osama al )ب( Osama Milad )أ( :ةCAهلا MیKLMل ة8فاJ ةI8ك ا(J(ل ،*لباxA :ةدالCلا ناEم 1976
Milad )ج( Osama Zawiya )د( Osama Zawiyah )ه( Osama al Kuni كI88غ ة. Jل ة8فاKLMیM 

 A(غ :ةCYI8لا ةCAهلا 2قر AفMOم A(غ :.فUلا زاCج 2قر ا(J(ل :ةTIU8لا ةAفMOم A(غ :ةCAهلا
 يلعفلا Aی%8لا هMفb: >k.خأ تامCلعم 2021 ربوتكأ 52 :خAراKب ة^ئاقلا يف جردُأ AفMOم A(غ :ناICعلا AفMOم
 نOناقلا Äه2Mت لاعفأ< ،ه(سوؤAم لالخ 7م وأ/و ،ةAشاJم ةفk< ي2ع8لا }`9لا مOق2kA، yلا زاM1حا ^8Auل
 Lع%لا yL%قMب وأ ،ا(J(ل يف نا-نإلا قOقBل تاكاهMنا ل9Ñت لا8عأ< وأ MÇJ)Éلا iجاOلا نا-نإلا قOقBل يلو%لا
 ة9Çنأ< ًاق(ثو ًاxاJترا JÇ)7تAم ة8ئاقلا يف 7(جر%ُم k)ْ7`ش حلاkل ي2ع8لا }`9لا فNMkAو .لا8عألا ÄلMل
 فالB8% u9م ا8هو ،ا8ه2م ه(جMOب وأ ا8ه2ع ة<ا(2لا< وأ ،ةNو̂الا ةJÑش اهب مOقت يMلا J9Aلا< را1تالا
)LYi.025( عوJ% لاA8لا 87ح)دال )LYi.026(. قفلا< ال8ع ة8ئاقلا يف ه8سا جردُأAت)قلا 7م 17 و 15 7Aرا 

 7مألا *ل1مو لMAXOنإلا 7(ب ة89MAuلا ةصا`لا ة29Aلل ة(9JÑلا ةلصOلا )لOصألا %(18ت ،Aف-لا îAح( 1970
UN-work/Notices/View-we-https://www.interpol.int/en/How- :ة%8MBلا Lمألل ع<اMلا
  Individuals-Notices 
 
 y8Ñ7 الاx29لا ىلع عالAلا تاkB8لا ة(فMلا< ةقلعMغ))Aلا تاMةصا`لا تاء̂ا1لا ة8ئاق ىلع لخ%ُت ي 
 :يلاMلا ينوdMAلإلا نا2Oعلا ىلع ة12لل يJÑـ9لا عق8Oلا 7م “ة(فBـkلا تاAـ29لا” ـــــــــــــــب صا`لا ̂ء1لا يف ة12للا<

releases-https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/press. 
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 لÑـــــــــش يف ةحا8Mلا ،ة12للا< ةـــــــــصا`لا تاء̂ا1لا ة8ئاق 7م ةثّ%8Bلا ة`ـــــــــ-2لا ىلع عالxالا N8Ñ7و 
HTML و PDF و XML، 2علا يفOلإلا ناdMAلا ينوMيلا:  

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

 ةلخ%8ُلا تاA((غMلا ع(18ل ًاعJت ة%8MBلا Lمألل ع<اMلا 7مألا *ل81ل ة%ح8Oلا ة8ئاقلا õی%Bت ًاـybأ NMLو 
 /https://www.un.org :يلاMلا ينوdMAلإلا نا2Oعلا يف ٌةحاMم يهو ،ة12للا< ةــــصا`لا تاء̂ا1لا ة8ئاق ىلع

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

 

 MOXA 2021كأ 25
 
 dد.Uلا cجC^لا
 

LYi.029 لا ةماسأdOبا ينAها)L 
 
 MOXA 2021كأ/لوألا 9AN7ت 25 :ةTIلل يfhEلا عقC^لا يف dد.Uلا cجC^لا .fن خAرات

 
 
 :ة^ئاقلا يف جاردإلا >hس

 11 ةAقفلاو ؛)2015( 2213 راAقلا 7م )و( 11 و )أ( 11 تاAقفلاـ< ال8ع ةـ8ئاـقلا يف هـ8ــــــــــــــسا جردُأ 
 .)2018( 2441 راAقلا 7م
 
 :ة8فاضإ تامCلعم

 - >kفــــــــــــMی%8لا هA >BÑL لاO8ل عقاAu^ حاM12لا زاkــــــــــــA، ybفلا علــــــــــــAي2ع8لا د >kم ةفــــــــــــJــــــــــــشاAة، 
 MÇJ)Éلا iـجاOلا ناـــــــــــــــ-نإلا قOقBل يلو%ـلا نOناـقلا Äـه2Mت لاـ8عأ يف ،هـ(ــــــــــــــسوؤAم لالخ 7م وأ/و
 .لا8عألا ÄلMل Lع%لا yL%قت يف وأ ،ا(J(ل يف نا-نإلا قOقBل تاكاهMنا ل9Ñت لا8عأ وأ

 ةÇـــ9نأ< ًاق(ثو ًاxاJترا JÇ)7تAمو ة8ئاقلا يف ا8ه8ـــسا جر%ُم 7ْ(ـــk`ـــش حلاـــkل ي2ع8لا دAفلا فAـــMkی - 
 فالB8% u9م ا8هو ،ا8ه2م ه(جMOب وأ ا8ه2ع ة<ا(2لا< وأ ،ةNو̂الا ةJÑش اهب مOقت يMلا J9Aلا< را1تالا
)LYi.025( عوJ% لاA8لا 87ح)دال )LYi.026(. 

 AN7جاه8لا ةB2م فـــــkت ةANـــــس NAراقت يفو ا2لع ،ةNو̂الا يف Aـــــ2kلا زاM1حا ^Auم د%ُح ،تا2Oـــــ-ل - 
 Zبأد %قو .AـJ9لا< را1تالاو يناـ-12لاو يـ-12لا ف2علاو iیjعMلا ل8ـy9 ا8< ،ا(J(ل يف ء1Oللا يJلاxو
 عقاOلا A >BÑLی%8لا هفـصOب ي2ع8لا }`ـ9لا %ی%Bت ىلع AـJ9لا< را1تالل اyاBـضو ة(ناـ-نإ تا2î8م
 .زاM1حالا ^8Auل

 AN7جاهم LهJیjعMل 17-لا< اماÑحأ 2kAلا زاM1حا ^Auم يف نOل8عy اOناu صا`شأ ةثالث ىbق %قو -
 .زاM1حالا ^Auم يف

 


