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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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 المتحدة  
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SCA/13/22 (01) :المرجع 
  

إلى  تحسداتد    بشدددددددددددددد   لس سدا  (2011) 1970  القرألئع ال بد  ةنشدددددددددددددد لجند  ججس  ألمج  ألل يهدي  ئيس  
:يسي اب  غالبألإل ويودألل  ثسس  ألليألي س  وألل رألق س  ليى ألمجم ألل تحية 

أدخست أللسجن  ألالقتصدداد   ، ألل  سن  في كس ات تحتها خو و  ، 2022كانو  أللثاني )يناير(   28في  
 أو يتوسطها خو ، ألإلدخال ألل وضح أدناه في قاي   أللعقوبات أللتي تحتو  عسى أس اء ألمفرألد وأللكسانات. /
 

فراداأل –ألف  
  

LYi.015 :جتوفر غسر :4 جتوفر غسر :3 أللقذألفي :2 أللساعي : 1 االسم  

الوالدة:  أللخاص   أللقوألت  قايي:  الصفة  جتوفر  غسر  اللقب: الثاني/   1  ب()  1973مايو    27  أ()  تاريخ  كانون 
  كنية غير كافية لتحديد الهوية:   جتوفرة  غسر  كنية كافية لتحديد الهوية:  لس سا  طرألبس ،  مكان الوالدة:  1975 يناير
  ئقم   أللسس ي  أللسفر  جوألز  )ج(  524521  ()ب  014797  ()أ  رقم جواز السفر:  جتوفرة  غسر  الجنسية:  جتوفرة غسر

AA862825  أ ائ/جايو 18  في  صالحست   تنتهي)  طرألبس   في  أللصادئ  2021  أ ائ/جايو  19  بتائيخ  أللصادئ 
شباط/   26  ُأدرج في القائمة بتاريخ:  (ألالحتجاز  )ئه   لس سا  العنوان:  جتوفر  غسر  رقم الهوية الوطنية:  (2029
   2011فبراير 

 معلومات أخرى:( Mar. 2012,2 Apr. 2012,26 Mar. 2015, ,28 Jan. 2022 14 بتاريخمعدّل )
  2011  آذألئ/جائس 17  في   القائمة في  وُأدئج   أللسفر(.   )حظر  1970  أللقرألئ  ج   15  بالفقرة  ع ال  أللقاي    في  ُأدئج
 ألإلنتربول  بس   ألل شترك   أللخاص   لسنشرة  أللش كس   أللوصس   ألمصول(.  )تج سي  1970  أللقرألئ  ج   17  بالفقرة  ع ال

-https://www.interpol.int/en/How-we  ألل تحية:  لألجم  أللتابع  ألمج   وججس 

 Individuals-Notices-UN-work/Notices/Viewانقر هنا
  

 أللخاص  جزألءألتأللقاي    عسى ُتيخل يأللتألت أللصحفس  ألل تعسق  بالتغسسرألت  شر   ك  ألالطالع عسى أللن 
 أللتالي: ألإللكتروني عسى أللعنوأل  لسجن  السجن  في أللجزء أللخاص بددددددددددد لأللنشرألت أللصحفس ع ج  ألل وقع أللش كيب
.releases-presshttps://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/ 

في شدددددددددكل    تاح ألل ، حّيث  ج  قاي   أللجزألءألت أللخاصددددددددد  بالسجن أللنسدددددددددخ  ألل وي ك  ألالطالع عسى 
HTML  وPDF  وXMLأللتالي: ألإللكتروني أللعنوأل  ، في

. https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1970/materials 
لج سع أللتغسسرألت أللُ يخس   ت عا  ية ل جس  ألمج  أللتابع لألجم ألل تحية  تحييث أللقاي   ألل وحّ  أ ضدا    تموي 

/https://www.un.org أللعنوأل  ألإللكتروني أللتالي: في جتاح   وهي   ،أللخاصدددد  بالسجن جزألءألت  أللعسى قاي   
.list-consolidated-sc-securitycouncil/ar/content/un 
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