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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�ْشل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   200١ ل�شنة   )٤( 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 وقمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

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

بقرار جمل�س الوزراء رقم )١2( ل�شنة 202١.
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ـــدة   ـــ ـــم ـ األمــــــ  المتحـــ
H E A D Q U A R T E R S  •  S I E G E N E W Y O R K ,  N Y 1 0 0 1 7

T E L . :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3 , 1 2 3 4  •  FA X :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3 , 4 8 7 9    
  

 
 SCA/2/22(01)   المرجع:

  
  و   ( 2011)  1989  و   ( 1999)  1267 القرارات   بموجب  لجنة مجلس األمن العاملة يهدي رئيس  

)داعش( وظنميا القاعدة وما يرظبط بهما  بشأأ ت ظنميا الدولة االمأأ مية لع العرال والشأأا    ( 2015)  2253
  ويودإلى الممثلين الدائمين والمراقبين لدى األما المتحدة  ، ظحياظه من ألراد وجماعات ومؤمأأتأأات وايا ات 

 : ع ل ي  ا بم  غ   ب اال 
    

لع   االم ميةالجزاءات المفروضة على ظنميا الدولة في 3 يناير 2022 ، تم حذف اإلدخاالت الموضحة أدناه من القائمة
  العرال والشا  )داعش( وظنميا القاعدة.

من قرار  1لع الفقرة  اظجميد األصول وحمر التفر وحمر ظوريد األملحة المنصوص عليهظدابير عد ظلا بناء عليه، و 
 . يدق على هذا الة  ماري، المتحدةمن ميثال األما المتخذ بموجب الفصل التابع  ( 2017) 2368مجلس األمن 

 
فراداأل -ألف  

QDi.302 :غير متولر 4 : غير متولر 3 : اار 2 : ميفلويت1 االسم :
.Dec 25 تاريخ الوالدة: غير متولر  الصفة: غير متولر  اللقب: كنية كافية لتحديد   ألما يا , Ludwigshafen مكان الوالدة: 1978
 a ) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d ) Al كنية غير كافية لتحديد الهوية: Mevluet Kar الهوية:

Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udejf el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h ) Abdurrahman 
Almanci :رقا ظرايا جواز السفر: رقم ظرايا الجنسية TR-M8420332 , الصادر بتاريخ May , الصادر  2002

  24وظنتهع ص حيته لع  2002أيار/مايو  2)صادر لع مينز، ألما يا عن القنصلية التراية العامة بتاريخ  ألما يا ,Mainz لع
 Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak العنوان: غير متولر رقم الهوية الوطنية:  (2007ظموز/يوليه 

6/5, Istanbul, 25 أدرج في القائمة بتاريخ: (2009)عنوات مابق حتى آب/أغتطس  ظرايا Jan. مرظبط   معلومات أخرى: 2012
(. صدر أمر القبض عليه من قاضع التحقيقات لع محكمة العدل االظحادية األلما ية بتاريخ  QDe.119بجماعة الجهاد االم مع )

.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتراة بين اال تربول ومجلس األمن التابع لألما المتحدة: 2009آب/أغتطس  17
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
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QDi.347 :اومبير4 : جرهارد3 : مامادو2 : د يس1 االسم :
:االسم )باللغة  األصلية( Denis Mamadou Gerhard Cuspert

.Oct 18 تاريخ الوالدة: غير متولر  الصفة: غير متولر  اللقب: كنية كافية لتحديد   ألما يا ,Berlin مكان الوالدة: 1975
رقم الهوية   غير متولر  رقم جواز السفر: ألما ع الجنسية: أبو طلحة األلما ع كنية غير كافية لتحديد الهوية: متولر غير  الهوية:

  22)صادر بتاريخ  ألما يا ,District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin , الصادر لع2550439611 الوطنية: 
 .a) b) Karl-Marx-Str العنوان:  (  2020  يتات/أبريل 21وظنتهع ص حيته لع  2010 يتات/أبريل 

.Feb 11 أدرج في القائمة بتاريخ: ( غير متولر primary address) ألما يا ,12055 برلين, ,210 ) معّدل   2015
May 1 بتاريخ  :األوصاف الجسدية: لون العين: بني ؛ لون الشعر : أسود ؛ االرتفاع: 178  سم ؛ األوشام معلومات أخرى: ( 2019

 :أحالم مكسورة بأحرف (على الظهر ) ومناظر  طبيعية إلفريقيا (في أعلى الذراع اليمنى). اسم األب:  ريتشارد لوك جيفارد ؛ اسم األم
 سيغريد كوسبرت. مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قاضي التحقيق  في محكمة العدل االتحادية األلمانية بتاريخ 14 مايو 2014 و 5

مراحل رحلته   Denis Cuspert.ديسمبر  2014. واختتمت المراجعة وفقًا لقرار  مجلس األمن 2253 ( 2015) في 21 فبراير  2019
. وبعد أت مالر إلى ليبيا، واصل ظدريبه العتكري لع المنطقة: إلى الجمهورية العربية التورية

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

QDi.390 :عجيا الحبابع 4 : محمد 3 : م  2 :  ايف1 االسم :
كنية كافية   المملكة العربية التعودية الوالدة:مكان   1980ظقريبا   ( a) 1981 b تاريخ الوالدة:  غير متولر الصفة: الشيخ اللقب:

-a) Faruq al كنية غير كافية لتحديد الهوية: Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi لتحديد الهوية:
Qahtani b) Faruq al-Qatari c) Farouq al-Qahtani al Qatari d) Sheikh Farooq al- Qahtani e) Shaykh 

Imran Farouk f) Sheikh Faroq al-Qatari :الجنسية a ) المملكة العربية التعودية b)  جواز مفر   رقم جواز السفر: قطر
أدرج   (2009)منذ عا   ألغا تتات العنوان: غير متولر  رقم الهوية الوطنية: (2007أيار/مايو  3)صادر لع  592667قطري رقا 

.Mar 28 في القائمة بتاريخ: ( للمنطقة الشرقية من ألغا تتات. قاد اتيبة  QDe.004نميا القاعدة )أمير ظ معلومات أخرى:  2016
على األقل. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتراة بين اال تربول   2010ظابعة لتنميا القاعدة لع ألغا تتات منذ منتصف عا  

-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Noticesومجلس األمن التابع لألما المتحدة: 
Individuals click here

QDi.391 :أحمد البنعلع4 : عبد هللا3 : مبارك2 : ظراع1 االسم :
 a) Turki كنية كافية لتحديد الهوية: غير متولر مكان الوالدة: غير متولر  الوالدة:تاريخ  غير متولر  الصفة: غير متولر  اللقب:

Mubarak Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak al-Binali c) Turki al-Benali d) Turki al-Binali   كنية غير
 a) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr al-Athari c) Abu Hazm كافية لتحديد الهوية:

al-Salafi d) Abu Hudhayfa al-Bahrayni e ) Abu Khuzayma al-Mudari f ) Abu Sufyan al-
Sulami g) Abu Dergham h ) Abu Human al-Athari :البحرين )ُأمقطت عنه لع اا وت الثا ع/يناير   الجنسية
.Jan 2 ريخ, الصادر بتا 2231616 رقا  البحرين (a رقم جواز السفر: (2015 اا وت الثا ع/يناير   2)وظنتهع ص حيته لع  2013
2023) b) 1 , الصادر بتاريخ1272611 رقا البحرين Apr. غير   رقم الهوية الوطنية:  ( )جوازه التابق، 2003
.Apr 20 أدرج في القائمة بتاريخ: غير متولر  العنوان: متولر  ومجنِّّد للمقاظلين رئيس الشرطة الدينية  معلومات أخرى: 2016

االرهابيين األجا ب لع صفوف ظنميا الدولة االم مية لع العرال والشا ، الُمدرج لع القائمة باما ظنميا القاعدة لع العرال 
(QDe.115 اعتبارا  من منتصف أيار/مايو ،)الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتراة بين اال تربول ومجلس األمن التابع 2015.
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 https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals clickلمتحدة: لألما ا
here

 
QDi.393 :1 االسم :TUAH 2 :FEBRIWANSYAH 3 غير متولر4 متولر : غير :

.Feb 18 تاريخ الوالدة: غير متولر  الصفة: غير متولر  اللقب: كنية كافية لتحديد   إ دو يتيا , جاكرظا، مكان الوالدة: 1968
 a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin b ) Tuwah Febriwansah c) Muhammad الهوية:

Fachri d) Muhammad Fachria e) Muhammad Fachry :غير   كنية غير كافية لتحديد الهوية
 Jalan العنوان: 09.5004.180268.0074 إ دو يتيا رقم الهوية الوطنية: غير متولر رقم جواز السفر: إ دو يتيا الجنسية: متولر 

Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District , Tangerang 
Selatan, Banten Province, 20 أدرج في القائمة بتاريخ:  إ دو يتيا Apr. زعيا منممة موجودة لع   معلومات أخرى: 2016

(.  QDe.115إ دو يتيا أعلنت والءها لتنميا الدولة االم مية لع العرال والشا ، الُمدرج لع القائمة باما ظنميا القاعدة لع العرال )
  21ميا الدولة االم مية لع مجاالت التجنيد وجمع األموال والتفر. واعتقلته التلطات اال دو يتية لع إ دو يتيا لع وقد قد  الدعا لتن

واظُّها بارظكاب جرائا إرهابية. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتراة بين اال تربول ومجلس األمن التابع لألما   2015آذار/مارس 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click hereالمتحدة:     

 المفروضأأأأة على  يمكن االط ع على أمأأأأماء األلراد والكيا ات المدرجة أمأأأأمااها لع قائمة الجزاءات
ظنميا الدولة االمأأأأأ مية لع العرال والشأأأأأا  )داعش( وظنميا القاعدة عم  بقرار من اللجنة لع الجزء 

  على العنوات التالع: للجنة الخاص بأ ”النشرات الصحفية“ من الموقع الشبكع
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases.  

وللحصأأأأأأأأأول على  تأأأأأأأأأخة محّد ة ظماما  من قائمة األلراد والكيا ات المرظبطين بتنميا الدولة   
ع الدول   االمأأأأأ مية لع العرال والشأأأأأا  )داعش( وظنميا القاعدة والخاضأأأأأعين لتدابير الجزاءات، ُظشأأأأأج 

العنوات التأأأالع:األع للجنأأأة على   ضأأأأأأأأأأأأأأأأأاء على الرجوع بصأأأأأأأأأأأأأأفأأأة منتممأأأة إلى الموقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكع 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list. 

وقائمة الجزاءات المفروضأأأة على ظنميا الدولة االمأأأ مية لع العرال والشأأأا  )داعش( وظنميا القاعدة  
ويتا ظحديثها با تما  امأأأأأأأأأأتنادا  إلى المعلومات ذات  XML و PDF و HTML متاحٌة لع شأأأأأأأأأأكل

مها الدول األعضاء والمنممات الدولية   .واالقليميةالصلة التع ظقدِّ
لجميع التغييرات  ظبعا  ظحديث القائمة الموحدة لمجلس األمن التابع لألما المتحدة  أيضأأا   تاوي 

الُمدخلة على قائمة الجزاءات المفروضأأأأأأة على ظنميا الدولة االمأأأأأأ مية لع العرال والشأأأأأأا  )داعش(  
طريق العنوات    ويمكن االط ع على  تأأأأأأأأأأأأأأخأأأة محأأأّد أأأة من القأأأائمأأأة الموحأأأدة عن  .وظنميا القأأأاعأأأدة

الأأأأأأأتأأأأأأأالأأأأأأأع:   -https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-scااللأأأأأأأكأأأأأأأتأأأأأأأرو أأأأأأأع 
consolidated-list. 

آخر المعلومأات    إحأالأة بأ  ظقو  األمأا أة العأامأة ظلقأائيأا    ، ( 2004)   1526  من القرار   19للفقرة    وولقأا   
ظنميا  قائمة الجزاءات المفروضأأة على ظنميا الدولة االمأأ مية لع العرال والشأأا  )داعش( و  لع   ة جد ت تأأالم 

االقليمية عن طريق البريد االلكترو ع بعد وقت قصأأأأأأير من إلى الدول والمنممات االقليمية ودوت   القاعدة 
 أو حّد ة معلومات م   الموقع الشبكع للجنة. والدول األعضاء مدعوة إلى ظقديا أي  لع  شر هذه المعلومات  
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-SC-1267:  العنوات التأأالع   لى ع البريأد االلكترو ع    ة طأأبوامأأأأأأأأأأأأأجأديأدة لهأأذا الغرى إلى األمأا أة العأأامأة  
Committee@un.org .    لع آخر المتأتجدات    لتنفيذ  المجال تأ لوظشأجع اللجنة جميع الدول على 

  قائمة الجزاءات المفروضأأأأة على ظنميا الدولة االمأأأأ مية لع العرال والشأأأأا  )داعش( وظنميا القاعدة
 الموقع الشبكع. لع نشراتاللى رمائل البريد االلكترو ع أو االشعارات االلكترو ية أو ع ادا  متعا 

 
كانون الثاني2022 3


