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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   ٢٠٠١ ل�شنة   )٤( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  وفقًا 

ومتويل الإرهاب، على الأ�شخا�ص الطبيعيني والعتباريني العمل بالتعديل على قائمة اجلزاءات 

املرافق، وال�شادر عن اجلهة ذات ال�شلة يف جمل�ص 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�ص الوزراء رقم )١٢( ل�شنة ٢٠٢١.
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 SCA/2/22 (02) المرجع:
  

  (2011)   1989 و   ( 1999)   1267  القرارات   بموجدد    العددلملدد    األمن   مجلس   لجندد    رئيس   يهدد    
 يرتبط  ومل  القلع ة  وتنظيم   )داعش(   والشدددددل   العراق  في   اإلسددددد مي    ال ول   تنظيم  بشددددد     ( 2015)  2253و 

  المتح ة األمم  ل ى  والمراقبين   ال ائمين  الممثلين  إلى   تحيلته   ، وكيلنلت   ومؤسددد دددلت   وجملعلت  أفراد  من  بهمل 
 : ي ل ي  ل بم  غ   ب اإل   ويود 

   
  المفروضدددددددددد  الجزاءات اإلدخاالت  الموضححح ة  أدناه من قائمة حذفتم   ، كانون الثاني 2022  /ينلير  في 3
 .القلع ة وتنظيم  )داعش( والشل  العراق في اإلس مي  ال ول  تنظيم  على

 في  لعليه  المنصدو  األسدلح   توري   وحظر  ال دفر   وحظر  األصدو  تجمي  ت ابير  ع ت  لم عليه، بنلءو 
 األمم   ميثلق  من ال ددددددددددددلبع  الفصدددددددددددد   بموج  المتخذ (2017) 2368  األمن  مجلس قرار  من 1  الفقرة

 .ي قال هذا  على     سلري ،المتح ة
 

فراداأل .باء
QDe.071 مؤس   الحرمين اإلس مي االسم :

مؤس   الحرمين اإلس مي   االسم )باللغة األصلية(:
 a) (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and: العنوان: غير متوفر كنية سابقة a) Vazir b) Vezir: كنية

Herzegovina) b) Sarajevo  13:  أدرج في القائمة بتاريخ والهرسك, البوسن Mar. 2002 26)معّ   بتلريخ Dec. 2003, 

16 Sep. 2008, 16 Jun. 2011, 9 May 2018, 6 Dec. 2019 ) قي  التحقيق الجنلئي بواسط  سلطلت معلومات أخرى :
 22( وبتلريخ 2008) 1822. تم االستعراض عم   بقرار مجلس األمن 2007البوسن  والهرسك في تشرين الثلني/نوفمبر 

. ُأنجز  2019و /دي مبر كلنو  األ 4( في 2017)  2368. ُأنجز االستعراض عم  بقرار مجلس األمن 2010حزيرا /يونيه 
الوصل  الشبكي  للنشرة الخلص    2021تشرين الثلني/نوفمبر  15( في 2017) 2368االستعراض عم  بقرار مجلس األمن 

-https://www.interpol.int/en/How-weالمشترك  بين اإلنتربو  ومجلس األمن التلبع لألمم المتح ة: 
work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.072 الصومل (  : مؤس   الحرمين اإلس مي االسم(

)الصومل (  مؤس   الحرمين اإلس مي  االسم )باللغة األصلية(:
 بتلريخ معّ   ) Mar. 2002 13 بتلريخ: القلئم  في أدرج الصومل  العنوا : متوفر غير سلبق : كني  متوفر غير كني : 

13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015, 1 May 2019 ) (2008) 1822 األمن مجلس بقرار عم    االستعراض تم أخرى: معلوملت  
  .2019 شبلط/فبراير 21 في (2015) 2253 األمن مجلس بقرار عم    االستعراض ُأنجز .2010 حزيرا /يونيه 22 وبتلريخ
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 للنشرة الشبكي  الوصل 2021 الثلني/نوفمبر تشرين  15 في (2017) 2368 األمن مجلس بقرار عم  االستعراض ُأنجز
-https://www.interpol.int/en/How-we المتح ة: لألمم التلبع األمن ومجلس اإلنتربو  بين المشترك  الخلص 

work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.103 إن وني يل(: مؤس   الحرمين االسم(

)إن وني يل(: مؤس   الحرمين االسم )باللغة األصلية(

 ,Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4) :العنوان  متوفر غير :سابقة كنية Yayasan Al-Manahil-Indonesia :كنية
Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-

86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174) 26 :بتاريخ القائمة في أدرج Jan. 2004 (   ّ21 بتلريخ مع Mar 

2012, 1 May 2019 ) حزيرا /يونيه 22 وبتلريخ (2008) 1822 األمن مجلس بقرار عم    االستعراض تم :أخرى  معلومات  
  بقرار عم  االستعراض ُأنجز .2019 شبلط/فبراير 21 في (2015) 2253 األمن مجلس بقرار عم    االستعراض ُأنجز .2010
  اإلنتربو  بين المشترك  الخلص  للنشرة الشبكي  الوصل  2021 الثلني/نوفمبر تشرين 15 في (2017) 2368 األمن مجلس

-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices المتح ة: لألمم التلبع األمن ومجلس
Entities click here    

 على  المفروضدددد  الجزاءات قلئم  في أسددددمل هم  الم رج  والكيلنلت األفراد أسددددملء  على االط ع يمكن
 الجزء  في اللجن   من  بقرار  عم  القلع ة وتنظيم  )داعش( والشدددددل  العراق في  اإلسددددد مي  ال ول  تنظيم

  التللي: العنوا   على للجن  الشبكي الموقع  من الصحفي “ ”النشرات  بد الخل 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases.  

  اإلسدددد مي   ال ول   بتنظيم المرتبطين  والكيلنلت األفراد قلئم   من  تململ    محّ ث  ن ددددخ   على  وللحصددددو 
  األعضدددددلء  ال و   ُتشدددددج ع الجزاءات، لت ابير  والخلضدددددعين  القلع ة وتنظيم  )داعش( والشدددددل  العراق في

 الددتدددددددللددي:  الددعددنددوا   عددلددى  لددلددجددنددددددد   الشدددددددددددددددبددكددي  الددمددوقددع  إلددى  مددنددتددظددمددددددد   بصدددددددددددددددفددددددد   الددرجددوع  عددلددى
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  

  القلع ة وتنظيم  )داعش( والشدددل   العراق  في اإلسددد مي  ال ول  تنظيم على المفروضددد  الجزاءات وقلئم 
 ذات   المعلوملت إلى اسددددددددددتنلدا   بلنتظل  تح يثهل ويتم XML و  PDF و HTML  شددددددددددك   يف متلح   
مهل التي الصل   .واإلقليمي  ال ولي  والمنظملت األعضلء ال و  تق ِّ

  التغييرات لجميع تبعل   المتح ة لألمم  التلبع األمن  لمجلس الموح ة القلئم  تح يث أيضددل   تموي 
  )داعش(   والشددددددل   العراق  في اإلسدددددد مي   ال ول   تنظيم  على المفروضدددددد  الجزاءات قلئم  على  الُم خل 
  العنوا   طريق  عن  الموحددد ة  القدددلئمددد   من  محدددّ ثددد   ن ددددددددددددددخددد   على  االط ع  ويمكن  .القدددلعددد ة  وتنظيم

-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc  الدددددددتدددددددللدددددددي:  اإللدددددددكدددددددتدددددددروندددددددي
consolidated-list. 

  المعلومدلت  آخر   إحدللد  بد  تلقدلئيدل    العدلمد    األمدلند    تقو    ، ( 2004)   1526  القرار   من   19  للفقرة   ووفقدل   
  تنظيمو   )داعش(   والشددل   العراق  في   اإلسدد مي    ال ول   تنظيم  على   المفروضدد    الجزاءات  قلئم   في   ة ج  ت  ددالم 

 من  قصددددددير  وقت  بع    اإللكتروني   البري   طريق  عن  اإلقليمي    ودو   اإلقليمي   والمنظملت   ال و   إلى  القلع ة 
 أو حّ ث  م   معلوملت   أ   تق يم  إلى  م عوة  األعضلء   وال و    للجن .   الشبكي  الموقع  في   المعلوملت   هذه   نشر 

:التددددددللي  العنوا    لى ع   اإللكتروني   البريدددددد      طددددددبواسددددددددددددد  العددددددلمدددددد    األمددددددلندددددد    إلى   الغرض   لهددددددذا   جدددددد يدددددد ة 
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SC-1267-Committee@un.org .  آخر  لتنفيذ  المجل   ددددددددد ف  على  ال و  جميع اللجن   وتشدددددددددجع  
  )داعش(   والشدددل  العراق في  اإلسددد مي  ال ول  تنظيم على المفروضددد   الجزاءات  قلئم   في  الم دددتج ات

 في  نشدددددددددراتال أو اإللكتروني   اإلشدددددددددعلرات أو اإللكتروني البري   رسدددددددددلئ  لىع لدا  متعا  القلع ة وتنظيم
الشبكي. الموقع

كانون الثاني 2022 /ينلير 17


