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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 )03ال���ع:     

 )2011(  1989و    )1999(  1267ی�ــــ�� ر��� ل��ــــة م�ل� ا�م� العــــاملــــة ����ــــ� ال��ارات    
��ــــ�ن ت���� ال�ولة اإل�ــــالم�ة في الع�ا� وال�ــــام (داع�) وت���� ال�اع�� وما ی�ت�� ب��ا   )2015(  2253 و

م� أف�اد و��اعات وم��ـــــــــــ�ـــــــــــات و��انات، ت��ات� إلى ال���ل�� ال�ا���� وال��ا���� ل�� ا�م� ال����� و��د  
  اإلبالغ ��ا یلي:

ــة على ت���� اـل�وـلة ال�ـ�� ال��ّ�� أدـناه م� ـ�ا��ـة ال��ا�  ـحُ��  ،2022یـ�ای�    24في     ات ال���و�ــــــــــــ
اإل�ـالم�ة في الع�ا� وال�ـام (داع�) وت���� ال�اع�� �ع� أن ان��� الل��ة م� ال��� في �ل� رفع ا��ـ� م�  

م ع� ���� م�ـ�� أم�� ال��ـال� ال�� ُأن�ــــــــــــــ� ع�ال ���ار م�ل� ا�م�   ، وفي  )2009(  1904الـ�ا�ـ�ة ال�ـ��َّ
  ا ال�ل� ل�فع ا��� م� ال�ا��ة.  ال����� ال�ام� �م�� ال��ال� ���ن ��

ــل�ة ال���ــــ�� عل��ا     ــ�� و��� ت�ر�� ا��ــ و��ا� عل��، ل� تع� ت�اب�� ت���� ا��ــــ�� و��� ال�ــ
ل�����،  ال���� ����� ال��ـــ� ال�ـــا�ع م� م��ا� ا�م� ا )2120(  2610م� ��ار م�ل� ا�م�  1في ال���� 

  �ار�ًة على ��ا ال���.
  

  ������  -ألف    
QDi. QDi.099  �ــ أ�ـــــــــ�ـــــــــ� :2 �ـــــــــلـــــــــ�ـــــــــ� :1 :���ــــــــــــ مـــــــــ�ـــــــــ�ـــــــــ� :3 بـــــــــ�   �ـــــــــ�ا�ـــــــــة  :4 بـــــــــ� 

ــ�) ــ�ــــ ���ـــــــــــــــ�ــــ ــ�  ــ�ــــ ــ�ــــ ــ�لــــ (�ــــ ــة :���ـــــــــــــــ�  ــ�ا�ـــــــ �ـــــــ ــ�  ــ�ـــــــ ــ�ـــــــ مـــــــ بـــــــــ�  ــ�  ــ�ـــــــ ا�ـــــــ بـــــــــ�  ــ�ـــــــــ�  ــلـــــــ  �ـــــــ
ــ��:  ��� م��ف�  �ل���: ����    ت�ن� ,Sfax  ���� �ل����:Feb. 1969 8 ����� �ل����:  ��� م��ف�  �ل�ـــــ

 .Aug 15 م�ل�د عـام  a( Khalil Yarraya b( Ben Narvan Abdel Aziz �ـ���ـ� ل��ـ��ـ� �ل���ـ�:
 .Aug 15 م�ل�د عام c( Abdel Aziz Ben Narvan  (ی����ــــــــــال��ا ال�ــــــــــا��ة) Sereka في  1970
ــة) Sereka فـــــــي  1970 ــ�ـــــ ال�ـــــــــــــــــــــا�ـــــ ــا  ــ�ـــــ ــال�ـــــ لـــــ�ـــــ�ـــــ��ـــــ�    (یـــــــ��ـــــــ��ــــــــــــــــــ �ـــــ��ـــــ�ـــــ�  �ـــــ�ـــــ�  �ـــــ�ـــــ�ـــــ� 

ــ�ـــــ�: a( Amro  b( Omar  c( Amrou d(  Amr �ـلـ���ـــــ�: ـــ��: تـ�نـ�  �ـل�ـ��ـــــــ �ل�ـــــــ �ـ���  تـ�نـ�   �ـ�� 
  25إ��ال�ا (ان��� �ــــــال���� في   ����, , ال�ــــــادر فيJul. 1995 26  , ال�ــــــادر ب�ار��K989895 ر��

Jul. 2000(   :�����م��ف� ��� �ل���� �ل ���    
  

ــة   ــ�ا� ا�ف�اد وال��انات ال���وفة م� �ا��ة ال��ا�ات ال���و�ــــ على ت����   ���� ا��ال� على أ�ــــ
الـ�ولـة اإل�ــــــــــــــالم�ـة في الع�ا� وال�ـــــــــــــــام (داع�) وت���� ال�ـاعـ�� ع�ال ���ار م� الل��ـة في ال��� ال�ـا�  

  م� ال���ع ال���ي لل��ة على الع��ان اإلل���وني ال�الي:  “ال���ات ال����ة” بـ

releases-https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press. 

ولل��ــــــــ�� على ن�ــــــــ�ة م�ّ�ثة ت�امًا م� ال�ا��ة، ُت�ــــــــ�َّع ال�و� ا�ع�ــــــــا� على ال���� ��ــــــــ�ة   
ــة ــ�ـــــ ــ�ــــــ�ــــ ــ�ــــ ــالــــــي:   مــــ ــ�ـــــ الــــ ــ�ــــــ�ونــــــي  ــ�ــــ اإللــــ ــ�ــــــ�ان  ــعــــ الــــ ــلــــــى  عــــ ــة  ــ�ـــــ ــلــــــ�ــــ لــــ ــ�ــــــي  ــ�ــــ ال�ـــــــــــــــــ ــ�ــــــ��ــــــع  الــــ إلــــــى 
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https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list ــ�ـــــــــة ــائـــــــ و�ـــــــ  .
و��� �����ها �ان��ا� اســــــــــــ��ادًا إلى ال�عل�مات   XMLو   PDFو   HTMLال��ا�ات م�ا�ٌة في األشــــــــــــ�ا� 

مها ال�و� األع�ا� وال����ات ال�ول�ة واإل�ل���ة. ذات   ال�لة ال�ي �ق�ِّ

و��� أ��ـًا ����� القائ�ة ال����� ل��ل� األم� ال�ا�� ل�م� ال����� ��عًا ل���� ال�����ات الُ���لة   
  على �ائ�ة ال��ا�ات ال���و�ــــــــة على ����� ال�ولة اإلســــــــ�م�ة في الع�ا� وال�ــــــــا� (داع�) و����� القاع��.

ــاـلي:   اـل�ـــــ اإلـل�ــ��وـني  اـلعــ��ان  عــلى  ــ��  اـل�ـ��ـــــ ــة  ــاـئ�ـــــ اـلقـــــ مـ�  ــة  ــّ�ثـــــ مـ�ـــــ ــة  ــ�ـــــ ن�ــــــــــــ عــلى  ا��ـ��  وـ��ـ�ـ� 
list-consolidated-sc-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un.  

ــًا �ــ��ــالــة ��� ال�عل�مــات  )2004(  1526م� الق�ار    19ووفقــًا لل�ق��     ، �ق�� األمــانــة العــامــة �لقــائ�
ــ�م�ة في الع�ا� وال�ــــــا� (داع�) و�����   ــ���� في �ائ�ة ال��ا�ات ال���و�ــــــة على ����� ال�ولة اإلســــ ال��ــــ

��ة ودون اإل�ل���ة ��اســـــ�ة ال���� اإلل���وني �ع� و�� ��ـــــ�� م� ن�ـــــ�  القاع�� إلى ال�و� وال����ات اإل�ل�
��� ال�عل�مات في ال���� ال�ــــــ��ي لل��ة. وال�و� األع�ــــــا� م�ع�� إلى �ق��� أ� معل�مات م�ّ�ثة أو ����� 
ــالـــي:  الـــ�ـــــ الـــعـــ�ـــ�ان  عـــلـــى  اإللـــ�ـــ�ـــ�ونـــي  ــ�  الـــ�ـــ��ـــــ ــة  ــ�ـــــ �ـــ�اســــــــــــــ ــة  ــامـــــ الـــعـــــ ــة  ــانـــــ األمـــــ إلـــى  الـــ�ـــ��  ــ�ا    لـــهـــــ

Committee@un.org-1267-SC  و���� الل��ة ���� ال�و� على ف�� ال��ا� ل����� ��� ال�����ات .
في �ائ�ة ال��ا�ات ال���و�ة على ����� ال�ولة اإلس�م�ة في الع�ا� وال�ا� (داع�) و����� القاع�� اع��ادًا  

 اإلل���ون�ة أو ال���ات في ال���� ال���ي.على رسائل ال���� اإلل���وني أو اإلشعارات 

  
 2022��ا��  24

 


