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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/1/22 (02): المرجع
  
ــةتهدي   ــأة عمال �القرار رئاســـ تح�اتها إلى بشــأن الصــومال751  (1992)  لجنة مجلس األمن المنشـــ

 :الدائمین/الممثالت الدائمات والمراقبین/المراق�ات لدى األمم المتحدة وتود اإلبالغ �ما یليالممثلین 

ــاـفة  ، وافـقت اللجـنة على  2022شــــــــــــــهر فبرایر 18في    أدـناه إلى ـقائمـة الجزاءات  القـید المبّین    إضـــــــ
مجلس األمن، والتي اتخذت  التي فرضـهاالخاصـة بها التي تضـم أسـماء األفراد والك�انات الخاضـعین للتدابیر 

 .�موجب الفصل السا�ع من میثاق األمم المتحدة
 
 األفراد -ألف  
 

SOi.021 :غیر متوفر :4راج   :3محمد   :2علي  :1  االسم 

ــفة  غیر متوفراللقب:   الصــــــــومال   :الوالدة  نامك  1966 :تار�خ الوالدة : متحدث �اســــــــم حر�ة الشــــــــ�ابالصـــ
الهو�ـــة: كن�ـــة ــد  ــدیـ لتحـ ــة  ــاف�ـ    Ali Dhere  ج)(  Ali Dheere  ب)(  Ali Mohammed Rage  أ)(  كـ
ــد   Ali Mohamud Rage  (ه)  Ali Mohamed Rage Cali Dheer  (د) ــة لتحــدی ــة غیر �ــاف� كن�

غیر متوفر    الهو�ة الوطن�ة:  رقمغیر متوفر    جواز الســــــفر:رقم الصــــــــومال   الجنســــــ�ة: ةغیر متوفر  الهو�ة:
(أ)   43ُأدرج عمال �الفقرة  معلومات أخرى: Feb. 2022 18 ُأدرج في القائمة بتار�خ: الصـــــــــــومال :العنوان

د الســـــالم أو األمن أو االســـــتقرار في الصـــــومال، �ما   ك فيشـــــار �ألنه ” )35T2093  )2013من القرار  أعمال تهدِّ
د �اســــــــتخدام القوة ضــــــــد الحكومة   د عمل�ة الســــــــالم والمصــــــــالحة في الصــــــــومال أو تهدِّ فیها األعمال التي تهدِّ

ته ألعمال“. وراج، �صــــــفتلك ام الدعم لقدِّ �أو   ،الصــــــومالفي   االتحاد�ة الصــــــومال�ة أو �عثة االتحاد األفر�قي
ــ�اب، متحدثاً  ــم حر�ة الشـ ــالعٌ   �اسـ ــطة اإلرهاب�ة لل  و�جر التفي   ضـ ــ�ك�ة  هاودعم ةجماعلهذه األنشـ ــلة الشـ . الوصـ

ــدة:   الـــمـــتـــحـــــ لـــألمـــم  ــا�ـــع  الـــتـــــ األمـــن  ومـــجـــلـــس  اإلنـــتـــر�ـــول  بـــیـــن  ــة  ــتـــر�ـــــ الـــمشــــــــــــــ ــاصـــــــــــــــــــــة  الـــخـــــ لـــلـــنشــــــــــــــــرة 
Individuals-Notices-UN-work/Notices/View-we-https://www.interpol.int/en/How 

   
 لسرديوجز امال
 

 علي محمد راج

من الم�ـادئ التوجیه�ـة للجنـة، تت�ح اللجنـة   2والفقرة (ع) من الفرع    )2008(  1844من القرار    14وفقـًا للفقرة  
�شـــأن الصـــومال موجزًا ســـرد�ًا ألســـ�اب إدراج أســـماء األفراد والجماعات   )1992(  751العاملة �موجب القرار  

 .1844ار  والمؤسسات والك�انات المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة �موجب القر 
   

SOi.021 
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 علي محمد راج
   

 تار�خ نشر الموجز السردي في الموقع الش�كي للجنة: 

 2022شهر فبرایر 18
  

 في القائمة: سبب اإلدراج

:  )35T2093  )2013(أ) من القرار  43عمال �الفقرة   2022شـــهر فبرایر  18في درج علي محمد راج في القائمة أُ 
د عمل�ة  ألنه   د الســالم أو األمن أو االســتقرار في الصــومال، �ما فیها األعمال التي تهدِّ �شــارك في أعمال تهدِّ

د �اســتخدام القوة ضــد الحكومة االتحاد�ة الصــومال�ة أو �عثة االتحاد  الســالم والمصــالحة في الصــومال أو تهدِّ
م الدعم لتلك األعمال.األفر�قي في   الصومال، أو �قدِّ

 ضاف�ة:إمعلومات 

الترو�ج   �اسم حر�ة الش�اب، ضالٌع في  �اسم حر�ة الش�اب. وراج، �صفته متحدثاً   علي محمد راج هو متحدثٌ 
د الســــــــــــــالم أو األمن أو ــارك في أعمـال تهـدِّ االســــــــــــــتقرار    لألنشــــــــــــــطـة اإلرهـابـ�ة لهـذه الجمـاعـة ودعمهـا و�شــــــــــــ

د �اســــتخدام القوة   في د عمل�ة الســــالم والمصــــالحة في الصــــومال أو تهدِّ الصــــومال، �ما فیها األعمال التي تهدِّ
م الدعم لتلك األعمال.ضد الحكومة االتحاد�ة الصومال�ة أو �عثة االتحاد األفر�قي في   الصومال، أو �قدِّ

 

المتعلقـة �ـالتغییرات التي تـُدخـل على قـائمـة الجزاءات  �مكن االطالع على النشــــــــــــــرات الصــــــــــــــحف�ـة   
ــ ”النشرات الصحف�ة“ من الموقع الش�كي للجنة على العنوان اإللكتروني   الخاصة �اللجنة في الجزء الخاص بـــــــ

 .srelease-curitycouncil/sanctions/751/presshttps://www.un.org/seالتالي: 

ــكل    ــة �اللجنة، المتاحة في شـــــــ ــخة المحّدثة من قائمة الجزاءات الخاصـــــــ و�مكن االطالع على النســـــــ
HTML   وPDF   وXML  ،:في العنوان اإللكتروني التالي 

 ttps://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/751/materialsh. 

و�تم أ�ضـًا تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة ت�عًا لجم�ع التغییرات الُمدخلة  
 /https://www.un.orgالخاصــــــــــــــة �اللجنة، وهي متاحٌة في العنوان اإللكتروني التالي:  الجزاءات على قائمة 

list-consolidated-sc-securitycouncil/ar/content/un. 
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