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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/2/21 (16) المرجع:
        

�شأن تنظیم الدولة    ) 2015(   2253  و   ) 2011(   1989  و   ) 1999(   1267  القرارات   �موجب   لجنة مجلس األمن العاملة  تهدي
إلى الممثلین الدائمین   تحیاتها،  والشام (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات و�یانات اإلسالمیة في العراق  

 :ي ل ی  ا �م   غ ال ب اإل   تودو والمراقبین لدى األمم المتحدة  
  

أدناه إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها التي تضم أسماء األفراد  المبیَّنةالقیودات  إضافة ، وافقت اللجنة على2021نوفمبر 23في 
من قرار مجلس األمن  1الفقرة   ظر تور�د األسلحة المنصوص علیها فيتدابیر تجمید األصول وحظر السفر وح لوالكیانات الخاضعین 

 وجب الفصل السا�ع من میثاق األمم المتحدة.�م خذتي ات ت الو ، )2017( 2368
  

 فراداأل   -ألف 
 
 

 QDi.430 :متوفر  : غیر4: غیر متوفر 3: علي 2: عمران 1 االسم 
كنیة أخرى �افیة  ر�و �الرو، تر�نیداد وتو�اغومكان المیالد:  1967تموز/یولیه  4تار�خ المیالد:  غیر متوفرةالصفة:  غیر متوفراللقب: 

 ةالوال�ات المتحد ب)تر�نیداد وتو�اغو (الجنسیة: (أ)  Abu Jihad TNTكنیة أخرى غیر �افیة لتحدید الهو�ة:  غیر متوفر لتحدید الهو�ة:
�انون  26صالحیته في  ، انتهت2015 �انون الثاني/ینایر 27صدر فيأُ ( TB162181تر�نیداد وتو�اغو رقم جواز السفر: (أ)  األمر�كیة

رقم الهو�ة  )2017شباط/فبرایر   6(انتهت صالحیته في  420985453 ،) الوال�ات المتحدة األمر�كیة(ب )2020 الثاني/ینایر
 ،میامي –مر�ز االحتجاز االتحادي  ،االحتجاز دی قالوال�ات المتحدة األمر�كیة (أ) (العنوان:  19670704052تر�نیداد وتو�اغو الوطنیة:
 ،السابقوجوده في  مكان( Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago 12#ب)( 509-10423جل: رقم السِّ 

  ،(مكان وجوده في السابق GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago 7# ج)() 2015-2008آذار/مارس 
ُأدرج في القائمة بتار�خ:  )2008-1991ثاني/ینایر �انون الالوال�ات المتحدة األمر�كیة (مكان وجوده في السابق، د) () 2003حوالي عام 

درج في القائمة �اسم القاعدة ام (داعش)، المُ تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والش ءاضعأ من �بارمعلومات أخرى:   2021نوفمبر  23
 على رةوّ مص ت�ارتكاب أعمال إرهابیة عن طر�ق تسجیال اً ر أفرادمد لصالح تنظیم الدولة اإلسالمیة وأی جن قام �الت ). QDe.115في العراق (

 :بنِّي، لون الشعر ین:لون العین ،قامة�یلوغرامًا، متوسط ال 73 :وزن ال، تراً منت س 176 لطول:وصاف البدنیة: ااألاإلنترنت.  شبكة
ین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع . یتحدث اإلنجلیز�ة. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتر�ة ب بنيّ  :بشرةلون الأسود/أصلع، 

 . انقر هنا https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals المتحدة: لألمم
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 سردي ال وجزمال
 

QDi.430  عمران علي 

 23/11/2021: الموجز السردي في الموقع الشبكي للجنةتار�خ نشر 

مرتبطًا بتنظیم  شخصاً  �اعتباره )2017( 2368 من القرار 4و  2عمال �الفقرتین  2021نوفمبر  23ئمة في في القا يلن عُأدرج اسم عمرا
الدولة اإلسالمیة في   �سبب ”المشار�ة في تمو�ل أعمال أو أنشطة �قوم بها“ تنظیم ،الدولة اإلسالمیة في العراق والشام أو تنظیم القاعدة

أو تیسیر  ”أو في التخطیط لهذه األعمال أو األنشطة ،)QDe.115درج في القائمة �اسم القاعدة في العراق (العراق والشام (داعش)، المُ 
ال مأعالقیام � ”  حسا�ه“ و”التجنید ل و القیام بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها، أو المشار�ة في ذلك معه أو �اسمه أو �النیا�ة عنه أو دعمًا له“

 “.هلى ارتباط بـع دلأو أنشطة أخرى ت 
 

 :إضافیةمعلومات   

آذار/مارس   15غادر تر�نیداد في وقد س �جنسیة الوال�ات المتحدة األمر�كیة. متجنِّ مواطٌن تر�نیداد وتو�اغو و  من نٌ اطو ممران علي ع
بر�ادوس،  ب المتجهة إلى بر�دجتاون  G3 7641رقم  GOL Airlines ، عبر مطار بیار�و الدولي، على متن رحلة الخطوط الجو�ة2015

قام مكتب مراقبة األصول األجنبیة التا�ع لوزارة المالیة في الدولة اإلسالمیة. و  تنظیم حیث انضم إلى  ةإلى سور�  صل رحلتهاو عتقد أنه و�ُ 
 الدولة اإلسالمیة أو نیا�ة عنه. تنظیم لصالح هعمل ببس� مة ائ قال في�إدراج علي  ،2018أیلول/سبتمبر في  ،الوال�ات المتحدة الحقاً 

 سور�ا استسلم علي لقوات، ةالدولة اإلسالمیة في سور�  �عد سقوط آخر معقل لتنظیم 2019في عام و  
هم وأدین  حیث اتُّ في الوال�ات المتحدة األمر�كیة  حالیاً  تسجیله �السمات البیومتر�ة، وهو محتجزٌ ب  جیش الوال�ات المتحدة امالد�مقراطیة، وق

 “.اً أجنبی  اً إرهابی  اً مینظت ف �اعتباره م مصنّ ی نظت �جر�مة ”تقد�م ومحاولة تقد�م الدعم المادي ل

في  علي  �إدراجت المحكمة العلیا في تر�نیداد وتو�اغو أ�ضاً قض ،2020ون األول/د�سمبر �ان  21وفي  
 قانون مكافحة اإلرهاب.من  12:07من الفصل  22Bعمال �المادة  القائمة

وافق علي فقد األمر�كیة ضد علي،  الوال�ات المتحدة ت بهامقدّ تي ت دعم الشكوى الجنائیة الی ي �تاب  قرارإل ووفقاً  
في  اً ضالعتشیر األدلة ضد علي إلى أنه �ان و . ةفي سور�  �إنفاذ القانون  ةالوال�ات المتحدة المكلف أجهزةإجراء مقابالت طوعیة مع على 

 :ةلی ور التاماأل

تنظیم القاعدة في العراق المعروف   هوم إرهابي، ی نظت رتكاب أعمال إرهابیة من خالل توفیر الخبرة و/أو المهارة لالدعم تقد�م ال •
فیها �غرض ارتكاب و/أو تسهیل أعمال  مكوثوال ةودخول سور�  ،الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) تنظیم �اسم أ�ضاً 

 إرهابیة؛

 :أو جزئیاً  ، �لیاً ستخدمستُ  اأنهأو مع معرفة تامة �  استخدامها ة، بنیّ بها ذات صلة أخرى  یر أو إتاحة خدمات مالیة أو خدماتتوف •

�اسم الدولة اإلسالمیة في   تنظیم القاعدة في العراق المعروف أ�ضاً  هودرج في القائمة، و�یان مُ  إرهابي تنظیمبل من قِ  .1
 العراق والشام (داعش)؛ 

روف  ، وهو تنظیم القاعدة في العراق المعهدرج في القائمة أو بتوجیه من ل شخص أو �یان یتصرف نیا�ة عن �یان مُ ب من قِ  .2
 ولغرض ارتكاب أو تسهیل ارتكاب أعمال إرهابیة؛ تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)؛ �اسم أ�ضاً 
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 بي أو تیسیره؛غرض ارتكاب عمل إرها� توفیر و/أو التطوع لتوفیر أسلحة  •

 أعمال إرهابیة؛ تنفیذ �غرض تدر�بات أو تحر�ات عسكر�ة ب م القیاحضور وتلقي التدر�ب على استخدام المتفجرات واألسلحة و  •

تنظیم الدولة اإلسالمیة   تنظیم القاعدة في العراق المعروف أ�ضًا �اسم  وه ،حضور والتدر�ب وتلقي التعلیمات من تنظیم إرهابي •
 (داعش)؛ في العراق والشام

 السفر �غرض ارتكاب أعمال إرهابیة ودعمها وتیسیر ارتكابها.  •
 

 الصلة المدرجِة أسماؤهم في القائمة:الكیانات واألشخاص من ذوي   

 2004تشر�ن األول/أكتو�ر  18درج اسمه في القائمة في أُ )، QDe.115تنظیم القاعدة في العراق (
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تنظیم الدولة اإلســـــالمیة في   المفروضـــــة على  یانات المدرجة أســـــماؤهم في قائمة الجزاءات�مكن االطالع على أســـــماء األفراد والك

ــ ”النشــــ  ــام (داعش) وتنظیم القاعدة عمال �قرار من اللجنة في الجزء الخاص بــــــــــــــــ على   للجنة رات الصــــحفیة“ من الموقع الشــــبكيالعراق والشــ
 .https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases  العنوان التالي:

 
قائمة األفراد والكیانات المرتبطین بتنظیم الدولة اإلســـــالمیة في العراق والشـــــام (داعش) وللحصـــــول على نســـــخة محّدثة تمامًا من  

ع الدول األعضــــاء على الرجوع �صــــفة منتظمة إلى الموقع الشــــبكي للجنة على العنوان  وتنظیم القاعدة والخاضــــعین لتدابیر الجزاءات، ُتشــــجَّ
وقـائمـة الجزاءات المفروضــــــــــــــة على  .https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list الـتالي:

و�تم تحدیثها �انتظام اسـتنادًا  XML و PDF و HTML ي شـكلتنظیم الدولة اإلسـالمیة في العراق والشـام (داعش) وتنظیم القاعدة متاحٌة ف
مها الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة  .إلى المعلومات ذات الصلة التي تقدِّ

ــاً   تمو�  دخلــة على قــائمــة الجزاءات  تبعــًا  تحــدیــث القــائمــة الموحــدة لمجلس األمن التــا�ع لألمم المتحــدة    أ�ضـــــــــــــ لجمیع التغییرات المــُ
و�مكن االطالع على نســخة محّدثة من القائمة الموحدة   .وضــة على تنظیم الدولة اإلســالمیة في العراق والشــام (داعش) وتنظیم القاعدةالمفر 

 .https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-listالتالي:    عن طر�ق العنوان اإللكتروني

قائمة الجزاءات المفروضـــــة   في  ة جد ت ســـــ آخر المعلومات الم  إحالة �   تقوم األمانة العامة تلقائیاً   ، ) 2004(   1526 من القرار   19للفقرة  ووفقاً 
ــام (داعش) و  إلى الدول والمنظمات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة عن طر�ق البر�د اإللكتروني    القاعدة تنظیم  على تنظیم الدولة اإلســـالمیة في العراق والشـ

جدیدة لهذا الغرض   أو   حّدثة لومات م مع   الموقع الشــبكي للجنة. والدول األعضــاء مدعوة إلى تقد�م أي   في لمعلومات  �عد وقت قصــیر من نشــر هذه ا 
  ســحفع الدول على  وتشــجع اللجنة جمی   . SC-1267-Committee@un.org:  العنوان التالي  لى ع البر�د اإللكتروني    ة ط بواســ إلى األمانة العامة 

ــتجدات    لتنفیذ  المجال ــة على تنظیم الدولة اإلســــــــالمیة في العراق   فيآخر المســــــ ــام (داعش) وتنظیم القاعدةقائمة الجزاءات المفروضــــــ  والشــــــ
 الموقع الشبكي. في نشراتاللى رسائل البر�د اإللكتروني أو اإلشعارات اإللكترونیة أو ع  اداً مت عا 
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