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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.



العدد: 3590 – الثالثاء 8 مارس 2022

4

HEADQUARTERS  |   SIEGE  |   NEW YORK, NY 10017 

TEL.:  + 212 963 4574  |   SC-1518-COMMITTEE@UN.ORG  

 
SCA/12/22 (01): المرجع

  
تحیـاتهـا إلى الممثلین  ) 2003(  1518 تهـدي رئـاســـــــــــــــة لجنـة مجلس األمن المنشـــــــــــــــأة عمال �ـالقرار 

 :اإلبالغ �ما یليالدائمین/الممثالت الدائمات والمراقبین/المراقبات لدى األمم المتحدة وتود 

 اللجـنة القیودات المبّیـنة أدـناه من ـقائمـة الجزاءات الخـاصــــــــــــــة بهـا ـحذـفت،  2022آذار/مـارس   3في 
 .تضم أسماء األفراد والكیاناتالتي 

 
 األفراد-ألف  

IQi.042 غیر متوفر :4 النجم :3 عبد العز�ز  :2 سمیر  :1 :االسم
سمیر عبد العز�ز النجم  :االسم (�اللغة األصلیة)

العراق   �غداد, مكان الوالدة:  a( 1937 b( 1938 تار�خ الوالدة: غیر متوفر  الصفة:  غیر متوفر  اللقب: 
رقم   العراق الجنسیة: غیر متوفر  لتحدید الهو�ة:كنیة غیر �افیة  غیر متوفر  �افیة لتحدید الهو�ة: كنیة

أدرج في القائمة   غیر متوفر  العنوان: غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة: غیر متوفر  جواز السفر:
معلومات أخرى:  Jun. 2003 27 بتار�خ:

IQi.008 غیر متوفر  :4 النومان:3 صالح :2 عز�ز  :1 :االسم
النومان عز�ز صالح   :االسم (�اللغة األصلیة)

كنیة   الناصر�ة مكان الوالدة:  a( 1941 b( 1945 تار�خ الوالدة: غیر متوفر  الصفة:  غیر متوفر  اللقب: 
رقم جواز   العراق الجنسیة: غیر متوفر  كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة: غیر متوفر  كافیة لتحدید الهو�ة:

 27 أدرج في القائمة بتار�خ: غیر متوفر  العنوان: غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة: غیر متوفر  السفر: 
Jun. 2003  :معلومات أخرى

IQi.041 السعدون  :4 عبد الرزاق :3 زمام :2 محمد :1 :االسم
محمد زمام عبد الرزاق السعدون  :االسم (�اللغة األصلیة)

حي سوق الشیوخ، ذي   الوالدة:مكان  1942 تار�خ الوالدة: غیر متوفر  الصفة:  غیر متوفر  اللقب: 
غیر   كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة: غیر متوفر  �افیة لتحدید الهو�ة: العراق �نیة قار,

غیر   العنوان: غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة: غیر متوفر  رقم جواز السفر: العراق الجنسیة: متوفر 
معلومات أخرى:  Jun. 2003 27 أدرج في القائمة بتار�خ: متوفر 

IQi.053 غیر متوفر  :4 العوادي  :3 حسین :2 قائد  :1 :االسم
قائد حسین العوادي  :االسم (�اللغة األصلیة)

كنیة �افیة   غیر متوفر  مكان الوالدة:  غیر متوفر  تار�خ الوالدة: غیر متوفر  الصفة:  غیر متوفر  اللقب: 
رقم جواز   العراق الجنسیة: غیر متوفر  كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة:  غیر متوفر  لتحدید الهو�ة:
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 27 أدرج في القائمة بتار�خ: غیر متوفر  العنوان: غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة: غیر متوفر  السفر: 
Jun. 2003  :معلومات أخرى

IQi.018 الدلیمي  :4 جاسم :3 نصیف :2 لطیف  :1 :االسم
لطیف نصیف جاسم الدلیمي  :االسم (�اللغة األصلیة)

الرشید�ة، إحدى ضواحي   مكان الوالدة: 1941 تقر�باً  تار�خ الوالدة: غیر متوفر  الصفة:  متوفر غیر  اللقب: 
غیر   كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة: غیر متوفر  �افیة لتحدید الهو�ة:  العراق �نیة �غداد,
غیر   العنوان: غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة: غیر متوفر  رقم جواز السفر: العراق الجنسیة: متوفر 
معلومات أخرى:  Jun. 2003 27 أدرج في القائمة بتار�خ: متوفر 

IQi.040 السعدون  :4 عبد هللا :3 عبد الكر�م  :2 عبد الباقي :1 :االسم
عبد الباقي عبد الكر�م عبد هللا السعدون  :االسم (�اللغة األصلیة)

كنیة �افیة لتحدید   غیر متوفر  الوالدة:مكان  1947 تار�خ الوالدة: غیر متوفر  الصفة:  غیر متوفر  اللقب: 
غیر  رقم جواز السفر:  العراق  الجنسیة: غیر متوفر  كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة: غیر متوفر  الهو�ة:
 .Jun 27 أدرج في القائمة بتار�خ: غیر متوفر  العنوان: غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة: متوفر 

معلومات أخرى:  2003

IQi.010 غیر متوفر  :4 عبد هللا  :3 مصطفى:2 كمال :1 :االسم
كمال مصطفى عبد هللا  :االسم (�اللغة األصلیة)

�افیة   العراق �نیة تكر�ت,  مكان الوالدة: 1952 تار�خ الوالدة: غیر متوفر  الصفة:  غیر متوفر  اللقب: 
غیر   الهو�ة: كنیة غیر �افیة لتحدید Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti لتحدید الهو�ة:

غیر   العنوان: غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة: غیر متوفر  رقم جواز السفر: العراق الجنسیة: متوفر 
معلومات أخرى:  Jun. 2003 27 أدرج في القائمة بتار�خ: متوفر 

�مكن االطالع على النشرات الصحفیة المتعلقة �التغییرات التي ُتدخل على قائمة الجزاءات الخاصة   
للجنة على العنوان اإللكتروني التالي:  الموقع الشـبكي  الصـحفیة“من  بـــــــــــــــ” النشـراتجنة في الجزء الخاص  �الل

.releases-https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press 

و�مكن االطالع على النســـــــــخة المحّدثة من قائمة الجزاءات الخاصـــــــــة �اللجنة، المتاحة في شـــــــــكل  
HTML وPDF  وXML :في العنوان اإللكتروني التالي ،

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1518/materials. 

دة لمجلس األمن التــا�ع لألمم المتحــدة تبعــًا لجمیع التغییرات    و�تم أ�ضـــــــــــــــًا تحــدیــث القــائمــة الموحــّ
دخلـــــة التـــــا المـــــُ العنوان اإللكتروني  في  الجزاءات الخـــــاصـــــــــــــــــــة �ـــــاللجنـــــة، وهي متـــــاحـــــٌة  قـــــائمـــــة  لي:  على 

list-consolidated-sc-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un.
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REFERENCE : SCA/2/22 (06)

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999),
1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated 
individuals, groups, undertakings and entities presents her compliments to the Permanent 
Representatives and Observers to the United Nations and wishes to convey the following:

On 03/03/2022, the entries specified below were removed from the ISIL (Da’esh) 
and Al-Qaida Sanctions List after the Committee concluded its consideration of the de-
listing requests for these names submitted through the Office of the Ombudsperson 
established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and of the 
Comprehensive Reports of the Ombudsperson on these de-listing requests.

The assets freeze, travel ban and arms embargo set out paragraph 1 of Security 
Council resolution 2610 (2021) and adopted under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations accordingly no longer apply to the entries.

A. Individuals

QDi.346 Name: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD 
AL-SALAM
Name (original script): عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السالم 
Title: na Designation: na DOB: 13 Jul. 1989 POB: na Good quality a.k.a.: 'Abd al-
Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam Low quality a.k.a.: a) 'Umar al-Qatari b) 'Umar 
al-Tayyar Nationality: Jordan Passport no: K475336, issued on 31 Aug. 2009, issued in 
Jordan (expired on 30 Aug. 2014) National identification no: na

QDi.402 Name: 1: NAYIF 2: SALIH 3: SALIM 4: AL-QAYSI
Name (original script): نايف صالح سالم القيسي
Title: na Designation: na DOB: 1983 POB: Al Baydah Governorate, Yemen Good 
quality a.k.a.: Naif Saleh Salem al Qaisi Low quality a.k.a.: Nayif al-
Ghaysi Nationality: Yemen Passport no: Yemen 04796738 National identification 
no: na

The names of individuals and entities removed from the ISIL (Da’esh) and Al-
Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the “Press 
Releases” section on the Committee's website: 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

To obtain a fully updated version of the List, Member States are encouraged to 
consult, on a regular basis, the Committee’s website at the following URL:
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https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.The Sanctions List 
is available in HTML, PDF and XML format and is updated regularly on the basis of 
relevant information provided by Member States and international and regional 
organizations.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following 
all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version 
of the Consolidated List is accessible via the following URL: 
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Secretariat 
automatically conveys updates of the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List to 
States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings 
of such updates on the Committee’s website. Member States are invited to submit any 
updated or new information for this purpose to the Secretariat by e-mail to:                     
SC-1267-Committee@un.org. The Committee encourages all States to allow 
implementation of updates of the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List based on e-
mails, soft-copy notices, or website postings.

3 March 2022


