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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   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 منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

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

بقرار جمل�س الوزراء رقم )12( ل�شنة 2021.
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 SCA/16/21 (06):  المرجع
  

تح�اتها إلى الممثلین الدائمین والمراقبین لدى  2140 تهدي رئ�ســــــــــة لجنة مجلس األمن المنشــــــــــأة عمال �القرار
 :األمم المتحدة تود اإلبالغ �ما یلي

قائمة  أدناه إلىة المبّین القیودات  إضــــــافة ، وافقت اللجنة على  2021تشــــــــر�ن الثاني/نوفمبر    9في  
  قرارات/قرار  ضــة �موجبو فر تدابیر المللالخاضــعین   تضــم أســماء األفراد والك�اناتالخاصــة بها التي الجزاءات  

 .�موجب الفصل السا�ع من میثاق األمم المتحدة خذتي ات ت الو ، 2216 و 2140مجلس األمن 
 
 فراداأل -ألف  
  
 

  YEi.007    :الشاعر:  4  صالح:  3 مسفر:  2  صالح  :1االسم 

 صالح مسفر صالح الشاعر ):ل�ةاألص �اللغة( االسم

تار�خ    لممتلكات واألموال المملو�ة لمعارضي الحوثیینل  ‘الحارس القضائي’لواء، :  الصفة غیر متوفر:  لقبال
ــفر :  الوالدة مكان متوفر غیر  الوالدة: ــعدة، ال�من  اءالصـــ   متوفرة  غیر  :الهو�ة  لتحدید �اف�ة كن�ة، محافظة صـــ

 Saleh Musfer Saleh al  (ب)   Saleh Mosfer Saleh al Shaer) ة غیر �اف�ة لتحدید الهو�ة: (أ كن� 
Shaer   (ج)Saleh Mesfer al Shaer    (د)Saleh al Shae   ) ه (Saleh al Sha’ir    (و)Abu Yasser  

 /األول   تشــــــر�ن   7در بتار�خ  ا ، صــــــ 05274639 رقم   ي جواز ســــــفر �من (أ)   :الســــفر  جواز   رقم ال�من  الجنســــ�ة: 
 رقم  �مني  ســــــــــــــفر  جوازب)  ()  2019  أكتو�ر/األول  تشــــــــــــــر�ن  7الصــــــــــــــالح�ـة:   (تـار�خ انتهـاء  2013أكتو�ر  

  /األول   �انون  9(تار�خ انتهاء الصـــــــــالح�ة:  2000 �انون األول/د�ســـــــــمبر 9، صـــــــــادر بتار�خ  00481779
ــة  أ)(:  الوطن�ــــة  الهو�ــــة  رقم)  2006  د�ســــــــــــــمبر ــاقـــ رقم ب)  (  1388114رقم    ة�من�ـــــ   �طـــ ــة  �من�ـــ ــة  ــاقـــ �طـــ

معلومات أخرى:   2021تشــــر�ن الثاني/نوفمبر   9 :بتار�خ  القائمة في  درجأُ ال�من    عنوان:ال  10010057512
ــاعد الحوثیین ــفته   ،سـ ــت�ات’�صـ ، في الحصـــول على یینالحوثی   في قوات  ‘مســـاعد وز�ر الدفاع لشـــؤون اللوجسـ
م�اشـر في االسـتیالء الواسـع النطاق وغیر  ‘، �شـكلحارس القضـائيال’�صـفته ،  متورط وهو�ة. األسـلحة المهرَّ 

جبروا على اللجوء خـارج أُ   الحوثیین أو  دىرهن االعتقــال لــ   هم  أفرادٌ   كهــامل� انوني على أصــــــــــــــول و��ــانـات  القــ 
طول   ف؛� نح:  البن�ة  ؛�شــرة: متوســطلون ال  ؛لون الشــعر: رمادي  ؛: بنيین: لون العین ة� ن دب ف الاوصــ ال�من. األ

ل حاشــــــد.  ائ د ق� تحافي ا  الوزن (رطل): غیر معروف؛ العشــــــیرة: عضــــــو ؛): غیر معروفبوصــــــة(قدم/ القامة
  التا�ع  األمن  ومجلس  اإلنتر�ول  بین  المشــــتر�ة  الخاصــــة للنشــــرة الشــــ�ك�ة  الوصــــلة متاحة إلدراجها في تهصــــور 
: المتحدة لألمم التا�ع األمن ومجلس اإلنتر�ول بین المشــتر�ة الخاصــة  للنشــرة الشــ�ك�ة  الوصــلة: المتحدة لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 
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 :يالسرد وجزمال

YEi.007 صالح مسفر صالح الشاعر 

ــأة عمال �ــالقرار    �ــادئهــا  (ز) من م  5للبنــد    وفقــاً ،  )2014(  2140تت�ح لجنــة مجلس األمن المنشـــــــــــــ
 والك�انات  والمؤســســات والجماعات  األفراد  إدراج  ألســ�اب  الســرد�ة  الموجزات على االطالع إمكان�ةالتوجیه�ة، 

 بها. الخاصة قائمة الجزاءات في الواردة
 

 2021وفمبر  الثاني/ن تشر�ن  9 :للجنة الش�كي الموقع على السردي الموجز نشر  تار�خ

عمال  2021تشـــــــر�ن الثاني/نوفمبر   9صـــــــالح الشـــــــاعر في القائمة في  مســـــــفردرج اســـــــم صـــــــالح أُ  
في ســــــــــــــتو �ــاعت�ــاره � ،  )2015(  2216من القرار    14والفقرة    )2014(  2140من القرار    15 و 11�ــالفقرتین  
 .)2014( 2140(ج) من القرار  18و  17المنصوص علیها في الفقرتین  القائمة يدراج فمعاییر اإل

لتلك  الدعم مقدِّ � �من و د السلم واألمن واالستقرار في الفر صالح الشاعر �أعمال تهدِّ سم صالح مو قو�  
 أعمال تنتهك القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبیق في ال�من.�  إصدار األوامر للق�ام عمال، �ما فياأل
 

 معلومات إضاف�ة:

 ،2019أغســــطس  آب/ 28لجنة خبراء األمم المتحدة في   الصــــادر عن  �اإلشــــارة إلى ب�ان األســــ�اب 
د السـلم واألمن واصـالح مسـفر صـالح الشـاعر �قوم �أع فإن ي �سـتوف فإنه  السـتقرار في ال�من، و�التاليمال تهدِّ

ــا. )2014(  2140من القرار  17في الفقرة   ةن بیَّ م  ي�ما ه  دراجمعاییر اإل ــالح    دعوقد ســـــــــ ــالح مفر صـــــــــ صـــــــــ
ــفتهالشـــــاعر الحوثیین ــاعداً  ، �صـــ ــت�ات للوز�ر الدفاع لشـــــ  مســـ لحوثیین، في الحصـــــول على قوات اؤون اللوجســـ

  2018ما یتعلق بتورطه �صــــفة م�اشــــرة منذ أوائل عام  درج في القائمة فيه مُ اســــم �ة. �ما أناألســــلحة المهرَّ 
یین هم رهن االعتقال لدى الحوث   في االستیالء الواسع النطاق وغیر القانوني على أصول و��انات �ملكها أفرادٌ 

وفي انتهاك للقانون اإلنســــــــــــاني الدولي.  ‘الحارس القضــــــــــــائي’خارج ال�من، �صــــــــــــفته  لى اللجوءُأجبروا ع أو
من عائلته، ومحكمة جنائ�ة خاصـة، ومكتب األمن   سـتخدم الشـاعر سـلطته وشـ�كة مقرها صـنعاء تضـم أفراداً � و 

ــجِّ   ئراو المر�زي، ود  مصـــــــــرفالقومي، وال ــن المســـــــ   مصـــــــــارفض الاعة ال�من�ة، و�علین في وزارة التجارة والصـــــــ
 من ثرواتهم �شــكل تعســفي دون أي إجراءات قضــائ�ة قانون�ة  �نالخاصــة من أجل تجر�د أفراد و��انات مختار 

 إمكان�ة لالنتصاف. توفیر أو واج�ة
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YEi.008  :غیر متوفر: 4 الغماري : 3  عبد الكر�م: 2محمد  :1االسم 

 الكر�م الغماري محمد عبد  ):األصل�ة �اللغة( االسم

ـــفة  غیر متوفر:  لـقبال   مـكان 1979  ـتار�خ الوالدة:لقوات الحوثیین    لواء، رئ�س هیـئة األر�ـان العـامـة: الصـــــــ
ــاعن، م:  الوالدة �ن�ة   متوفرة  غیر  :الهو�ة  لتحدید �اف�ة كن�ة، ال�من  ةحة، محافظة حجشــــــــــ ة و دیر� عزلة ضــــــــ

ــ�ة:   1984عام المولود   Mohammad Al-Ghamariغیر �اف�ة لتحدید الهو�ة:     جواز رقمن  ال�مالجنســــ
ــفر: تشـــــــــــــر�ن  9 :بتار�خ  القائمة  في  ُأدرجال�من    عنوان:ال غیر متوفر: الوطن�ة  الهو�ة رقم غیر متوفر  الســــــ

� معلومـــات أخرى:    2021الثــــاني/نوفمبر   العــــامــــة لقوات الحوثیین،  ق�ــــادي بــــ   قومرئ�س هیئــــة األر�ــــان  دور 
قرار في ال�من، �ما في ذلك لم واألمن واالست د �شكل م�اشر السللحوثیین التي تهدِّ تنسیق الجهود العسكر�ة  في
متاحة إلدراجها   تهمأرب، و�ذلك الهجمات عبر الحدود ضـــــــد المملكة العر��ة الســـــــعود�ة. صـــــــور   محافظة في
ــلة في ــ�ك�ة  الوصــ ــلة :المتحدة لألمم  التا�ع األمن  ومجلس  اإلنتر�ول  بین المشــــتر�ة  الخاصــــة للنشــــرة الشــ   الوصــ

:  المتحــــــدة   لألمم  التــــــا�ع  األمن  ومجلس  اإلنتر�ول  بین  ر�ــــــةالمشــــــــــــــت   الخــــــاصــــــــــــــــــــة  للنشــــــــــــــرة  الشــــــــــــــ�ك�ــــــة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

  
 :يالسرد وجزمال

YEi.008 كر�م الغماري محمد عبد ال 

ــأة عمال �ــالقرار    (ز) من م�ــادئهــا    5للبنــد    وفقــاً ،  )2014(  2140تت�ح لجنــة مجلس األمن المنشـــــــــــــ
 والك�انات  والمؤســســات والجماعات  األفراد  إدراج  ألســ�اب  الســرد�ة  الموجزات على االطالع إمكان�ةالتوجیه�ة، 

 بها. الخاصة قائمة الجزاءات في ردةالوا
 

 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر   9 :للجنة الش�كي الموقع على السردي الموجز نشر  تار�خ

عمال   2021تشــــــــــــــر�ن الثــاني/نوفمبر    9درج اســــــــــــــم محمــد عبــد الكر�م الغمــاري في القــائمــة في  أُ  
في ســــــــــــــتو ، �ــاعت�ــاره � )2015(  2216من القرار    14والفقرة    )2014(  2140من القرار   15 و  11 �ــالفقرتین

 .)2014( 2140من القرار  17 ةالمنصوص علیها في الفقر  القائمة يدراج فمعاییر اإل

د الســــــــــــــلم واألمن واالســــــــــــــتقرار في ال�من و�قـدِّ م محمـد عـبد الكر�م الغمـاري  و قو�   م اـلدعم ـ�أعمـال تهـدِّ
 األعمال. لتلك

 
 ضاف�ة:إ معلومات    

د السلم واألمن لحمالت العسكر�ة الحوث�ة التي تهدِّ ا  في  ه�سبب ضلوعالغماري في القائمة    اسم  درجأُ  
 ةنـــ بیَّ م  ي�مـــا ه  دراجر اإلي معـــایی �ســــــــــــــتوف  فــإنــه  ، و�ــالتـــاليلتلـــك الحمالته  واالســــــــــــــتقرار في ال�من وق�ـــادتـــ 

الغمـاري، �صــــــــــــــفـته رئ�س هیـئة األر�ـان العـامـة لقوات   لعضــــــــــــــط. و� )2014( 2140من القرار   17 الفقرة في
ــیق الجهود العســــــ ســــــ � رئ الدور ال� الحوثیین،   ــلمكر�ة للحوثیین التي تهدِّ ي في تنســــ ــر الســــ ــكل م�اشــــ واألمن  د �شــــ

مســؤول�ة   الهجمات عبر الحدود ضــد المملكة العر��ة الســعود�ة. وقد تولى مؤخراً  و�ذلكال�من،   واالســتقرار في
ؤدي � و الواسـع النطاق على األراضـي التي تسـ�طر علیها الحكومة ال�من�ة في محافظة مأرب.    ینهجوم الحوثی 
ــان�ة في ال�من، حیث �عرِّ  ىإل هجوم مأرب ض حوالي ملیون نازح لخطر التشـــرد مرة أخرى،  تفاقم األزمة اإلنسـ

 .الدائر مدنیین، و�تسبب في تصعید أوسع للنزاعال السكان ي إلى مقتلو�فض
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 ;Muhammad Al-Ghamari“  -  ‘اللقســــت الا’  وقع الشــــ�كي لصــــح�فةممســــتمدة من ال  ةصــــ� شــــخنبذة   -
The Houthi Leader Who Conveyed The Iranian ‘Revolutionary Guards’ Experience 

To Yemen” 

)https://www.alestiklal.net/en/view/8824/muhammad-al-ghamari-the-houthi-
leader-who-conveyed-the-iranian-revolutionary-guards-experience-to-yemen(  

 ]2021تشر�ن األول/أكتو�ر  19ل�ه في ع علطُّ [ا

  “عبد الملك الحوثي �كلف أبرز ق�اداته إلدارة معارك الحدیدة ” -‘ مشـهد ال�مني’ال  الشـ�كي لصـح�فةالموقع  -
)https://www.almashhad-alyemeni.com/print~136875(  ]تشـــــــــــر�ن األول/   19ل�ه في ع  علطُّ ا

 ]2021أكتو�ر  

ــح�فةالموقع  - ــ�كي لصـــــــ ــهد ال�مني’ال  الشـــــــ “ في  اماً ع ”قائداً  عن تعیین الغماري   ةعر�� ال �اللغة  تقر�ر -‘  مشـــــــ
تشــــــــــــــر�ن األول/    19ل�ـه في  ع  علطُّ ا[  )https://www.almashhad-alyemeni.com/195498(  ربمـأ

 ]2021أكتو�ر  

وض حرب طو�لة مع دول التحالف �ق�ادة ”رئ�س هیئة األر�ان ال�مني: مسـتعدون لخ  -المنار   قناة تلفز�ون  -
 ]2021تشر�ن األول/أكتو�ر  19ل�ه في ع علطُّ [ا) https://almanar.com.lb/5794197( السعود�ة“

-https://www.almarjie  -  شــــــــــــــخصــــــــــــــ�ــة عن الغمــاري   نبــذة  -  ع‘المرج’  لمر�ز  الموقع الشــــــــــــــ�كي  -
paris.com/1479 ]2021تشر�ن األول/أكتو�ر  19ل�ه في ع علطُّ ا[ 

  ”Houthis say they attacked Aramco, Patriot targets in Saudi Arabia“  -  الــجــز�ــرة  -
)https://www.aljazeera.com/news/2021/4/15/yemens-houthis-say-attacked-aramco-

patriot-targets-in-jazan( ]2021تشر�ن األول/أكتو�ر  19ل�ه في ع علطُّ ا[ 

 Human Rights Watch  (-  “Houthi Landmines Kill(منظمـــة رصــــــــــــــــد حقوق اإلنســــــــــــــــان    -
Civilians, Block Aid”  )https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-

landmines-kill-civilians-block-aid( ]2021تشر�ن األول/أكتو�ر  19ل�ه في ع علطُّ ا[ 

تـــقـــر�ـــر  - الـــ�ـــمـــن:  فـــي  الصــــــــــــــــوار�ـــخ  ــة  مـــن  حـــرب  واالســــــــــــــــتـــراتـــ�ـــجـــ�ـــــ ــة  ــدولـــ�ـــــ الـــــ ــدراســــــــــــــــــــات  الـــــ  مـــر�ـــز 
)https://www.csis.org/analysis/missile-war-yemen-1(  ــه في  ع  علطُّ [ا تشــــــــــــــر�ن األول/    19ل�ـ

 ]2021أكتو�ر  

قوات الحوثیین على الســاحل الغر�ي لل�من: تقر�ر   هاســتخدمتي ت األلغام واألجهزة المتفجرة الیدو�ة الصــنع ال -
ــن ــزا   مــــ ــنــــ الــــ ــاء  ــنـــــ أثــــ ــح  ــتســــــــــــــــــــلــــ الــــ ــوث  ــحــــ �ــــ ــة  ــمـــــ ــظــــ ــنــــ ــاتمــــ   )Conflict Armament Research(  عـــــ

)https://www.conflictarm.com/dispatches/mines-and-ieds-employed-by-houthi-
forces-on-yemens-west-coast/ (]2021تشر�ن األول/أكتو�ر  19ل�ه في ع علطُّ ا[ 
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YEi.009  :غیر متوفر: 4 غیر متوفر: 3 المداني: 2یوسف  :1االسم 

 یوسف المداني ):األصل�ة �اللغة( االسم

مدیر�ة :  الوالدة  مكان 1977  تار�خ الوالدة:  قائد المنطقة العســــــكر�ة الخامســــــة للحوثیین: الصــــفة لواء:  لقبال
د ال  متوفرة  غیر  :الهوـ�ة  لتحـدـید  �ـاف�ـة  كن�ـةجـة، ال�من  مســــــــــــــت�ــأ، محــافظــة ح هوـ�ة:  �ن�ـة غیر �ـاف�ـة لتحـدـی

ــ�ة:  متوفرة  غیر ــفر:  جواز رقمال�من  الجنســ ال�من   عنوان:ال  متوفر غیر:  الوطن�ة  الهو�ة  رقم متوفر غیر  الســ
الحوثیین وقائد قائد �ارز لقوات  معلومات أخرى:  2021تشــــــــــــــر�ن الـثاني/نوفمبر   9 :بـتار�خ  الـقائـمة في  ُأدرج

 اعت�اراً و د الســــــــــــلم واألمن واالســــــــــــتقرار في ال�من. یهدِّ  -و�ت ور�مة في ال�من حالقوات في الحدیدة وحجة والم
ــلة متاحة إلدراجها في  تهالهجوم الذي اســـــــــتهدف مأرب. صـــــــــور  �ق�ادةني االمد �لِّف،  2021 عام من   الوصـــــــ

  للنشــرة  الشــ�ك�ة  الوصــلة: المتحدة  لألمم  التا�ع األمن  ومجلس  اإلنتر�ول  بین المشــتر�ة  الخاصــة  للنشــرة الشــ�ك�ة
ــاصــــــــــــــــــــة ــخـــــ ــة  الـــ ــر�ـــــ ــمشــــــــــــــــــتـــ ــیـــــن  الـــ ــر�ـــــول  بـــ ــتـــ ــلـــــس  اإلنـــ ــجـــ ــع  األمـــــن  ومـــ ــا�ـــ ــتـــــ ــم  الـــ ــألمـــ ــدة   لـــ ــحـــــ ــتـــ ــمـــ :  الـــ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 
  
 :يالسرد وجزمال

YEi.009 یوسف المداني 

ــأة عمال �ــالقرار    (ز) من م�ــادئهــا    5للبنــد    وفقــاً ،  )2014(  2140تت�ح لجنــة مجلس األمن المنشـــــــــــــ
 والك�انات  والمؤســســات والجماعات  األفراد  إدراج  ابألســ�   الســرد�ة  الموجزات على االطالع إمكان�ةالتوجیه�ة، 

 بها. الخاصة قائمة الجزاءات في الواردة
 

 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر   9 :للجنة الش�كي الموقع على السردي الموجز نشر  تار�خ

 15  و 11عمال �الفقرتین   2021تشــر�ن الثاني/نوفمبر   9ني في القائمة في  ادرج اســم یوســف المدأُ  
الق القرار    14والفقرة    )2014(  2140رار  من  � )2015(  2216من  �ـــــاعت�ـــــاره  اإلســــــــــــــتو ،  معـــــاییر  دراج  في 

 .)2014( 2140من القرار  17 ةالمنصوص علیها في الفقر  القائمة يف

د السلم واألمن    م الدعم لتلك األعمال.واالستقرار في ال�من و�قدِّ و�قوم یوسف المداني �أعمال تهدِّ
 

 معلومات إضاف�ة:  

ن د السـلم واألملحمالت العسـكر�ة الحوث�ة التي تهدِّ ا  في  ه�سـبب ضـلوعالمدني في القائمة   اسـم درجأُ  
 ةنـــ بیَّ م  ي�مـــا ه  دراجي معـــاییر اإل�ســــــــــــــتوف  فــإنــه  ، و�ــالتـــاليلتلـــك الحمالتواالســــــــــــــتقرار في ال�من وق�ـــادتــه  

�ــارز لقوات الحوثیین وهو قــائــد القوات في الحــدیــدة   ني قــائــدٌ االمــدو .  )2014(  2140من القرار    17 الفقرة في
، �لِّف المــداني �ق�ــادة الهجوم الــذي اســــــــــــــتهــدف  2021و�ــت ور�مــة في ال�من. واعت�ــارًا من عــام  حموحجــة وال

 الحوثیین المســــــــــــــتمرة وغیرهـــا من انتهـــاكـــات أحكـــام وقف إطالق النـــار  إعـــادة تنظ�م قوات  مـــأرب. وقـــد أدت
  تمرور إمدادا ل  یو�ةحال �قر لطا  ثا�ةمهي � في اتفاق الحدیدة إلى زعزعة اســـــــــتقرار مدینة   المنصـــــــــوص علیها

  عن هجمات  تتحدث منتظمة�اإلضافة إلى ذلك، هناك تقار�ر  و لسلع التجار�ة األساس�ة.  وااإلنسان�ة المساعدة 
ــنها ــع ما المدنیین والبن�ة التحت�ة المدن�ة في الحدیدة و �  مست و ن  و الحوثی   �شـــــــ حولها، مما یز�د من تفاقم الوضـــــــ

 اإلنسان�ة في البالد. اتاجت� حمستو�ات االأعلى  ًا من�النس�ة لل�منیین الذین یواجهون �عض
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ن الصـب�حي والرو�شـان قائمان �أعمال وز�را الدفاع  ”الحوثیون �عینو   -  ‘رصـدالم’  لمؤسـسـة  الموقع الشـ�كي -
العل�ـــــا“ األمن�ـــــة  في  والمـــــداني    )https://almasdaronline.com/article/67627(  والـــــداخل�ـــــة والحـــــاكم 

 ]2021تشر�ن األول/أكتو�ر  19ل�ه في ع علطُّ [ا

ــ�أ و�الة األن�اءالموقع الشــــ�كي ل - ــ�اســــي األعلى الحوثي یزور معرض ’ تقر�ر �قول  - ســ رئ�س المجلس الســ
األول/  تشـر�ن   19ل�ه في ع علطُّ [ا)  https://www.saba.ye/ar/news478675.htm‘ (صـوار�خ ال�حر�ة

 ]2021أكتو�ر  

عبد الملك الحوثي مصــاب �ســرطان  ’ إن  �قول  ‘منشــقة ’ق�ادي -  ‘عدن الحدثاإلخ�اري ’الموقع الشــ�كي  -
في  ل�ـه  ع  علطُّ [ا)  https://aden-alhadath.info/news/35501‘ (الخل�فـة المحتمـل’  اســــــــــــــم  دالـدم، و�حـدِّ 

 ]2021تشر�ن األول/أكتو�ر  19

ــاب محمد علي الحوثي على تو�تر   - ــ�اط/فبرایر   2في  -حسـ ــف 2018شـ ــورة له مع یوسـ ــر الحوثي صـ ، نشـ
مع الشـــــــهید الحي أبو حســـــــین   لٌس اتقر�ب إلى ”جعلى وجه ال تلك  تو�تر غر�دات موقعت   فحوى  ترجمیُ ني.  االمد
 ني).امس“ (أبو حسین هو لقب یوسف المد�األ

ــجـــــــــــــ   - ــرة  الـــــــــــ   ”Recordings: Houthi leaders planned general’s killing“  -ز�ـــــــــــ
)https://www.aljazeera.com/news/2016/6/29/recordings-houthi-leaders-planned-

generals-killing( ]2021تشر�ن األول/أكتو�ر  19ل�ه في ع علطُّ ا[ 
 
  جزاءاتالقـائمـة    ىتُـدخـل عل  يالت ات الصــــــــــــــحف�ـة المتعلقـة �ـالتغییرات  شــــــــــــــر �مكن االطالع على الن  

ــ ”النشرات الصحف�ة“ من الموقع �   الخاصة  اإللكتروني على العنوان للجنة الش�كياللجنة في الجزء الخاص بـــــــ
 ..https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releases  التالي:

في شـــــــــكل    متاحةال ،جنةمحّدثة من قائمة الجزاءات الخاصـــــــــة �اللالنســـــــــخة ال و�مكن االطالع على 
HTML    وPDF    وXMLفـــــــــــــي ــنـــــــــــــوان  ،  ــعـــــــــــ ــتـــــــــــــرونـــــــــــــي  الـــــــــــ ــكـــــــــــ ــالـــــــــــــي:  اإللـــــــــــ ــتـــــــــــ   الـــــــــــ

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/materials. 

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

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