
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
اإدارة و�شائل الإعالم

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

الموقع اإللكتروني:

www.mia.gov.bh

ال�شنة الخام�شة وال�شبعون





العدد: 3591 – األربعاء 9 مارس 2022

3

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 (07)  المرجع: 

  
  ) 2015(  2253  و  ) 2011(  1989 و   ) 1999(  1267  القرارات  �موجـب   لجنـة مجلس األمن العـاملـة یهـدي رئیس 

�شــــــــــــأن تنظیم الدولة اإلســــــــــــالمیة في العراق والشــــــــــــام (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بهما من أفراد وجماعات  
 : ي ل ی  ا �م   غ ال ب اإل   و�ود إلى الممثلین الدائمین والمراقبین لدى األمم المتحدة  ، تحیاته و�یانات ومؤسسات  

  
ــافة  ، وافقت اللجنة على2022آذار/مارس   7في       أدناه إلى قائمة الجزاءات  المبیَّنةالقیودات   إضــــــ

تدابیر تجمید األصـول وحظر السـفر وحظر تور�د  لالخاصـة بها التي تضـم أسـماء األفراد والكیانات الخاضـعین  
�موجـب  خـذتي اتتالو ،  )35T2610 )2021من قرار مجلس األمن  1األســــــــــــــلحـة المنصــــــــــــــوص علیهـا في الفقرة  

ق األمم المتحدة.الفصل السا�ع من میثا
  

الكیانات والجماعات األخرى  -�اء 

QDe.168

KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) :االسم

Катиба ат-Таухид валь-Джихад :االسم (�اللغة األصلیة)

 Jama`at al-Tawhid wal-Jihad (ب) JANNAT OSHIKLARI (أ) :ةی كن 

 7  :ُأدرج في القــائمــة بتــار�خغیر متوفر العنوان:  JANNAT OSHIKLARI  :كنیــة ســـــــــــا�قــة
ــا�قا �اســـــــــم جنات أوشـــــــــیكالري)    :معلومات أخرى 2022آذار/مارس   �تیبة التوحید والجهاد (المعروفة ســـــــ

)KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ)(    هي منظمـــة إرهـــابیـــة تعمـــل تحـــت مظلــة
). وتعمل الجماعة أســاســا في محافظات  QDe.137المنظمة اإلرهابیة الدولیة جبهة النصــرة ألهل الشــام (

حماة و�دلب والالذقیة في الجمهور�ة العر�یة الســـــور�ة، وتقوم �عملیات في تر�یا وقیرغیزســـــتان وأوز�كســـــتان  
واالتحاد الروسي وطاجیكستان و�ازاخستان ومصر وأفغانستان وأو�رانیا. و�ناهز عدد مقاتلي �تیبة التوحید  

�تیبــة التوحیــد والجهــاد مع منظمــات إرهــابیــة مثــل �تیبــة اإلمــام البخــاري   مقــاتــل. وتتعــاون  500والجهــاد  
)QDe.158) وجماعة الجهاد اإلســالمي (QDe.119 الوصــلة الشــبكیة للنشــرة الخاصــة المشــتر�ة بین .(

ــدة الــمــتــحـــــ لــألمــم  ــا�ــع  الــتـــــ األمــن  ومــجــلــس  -https://www.interpol.int/en/How-we  :اإلنــتــر�ــول 
work/Notices/View-UN-Notices-Entities انقر هنا 
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سردي ال وجزمال

QDe.168 KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ)

2022آذار/مارس  7 :تار�خ نشر الموجز السردي في الموقع الشبكي للجنة

 :سبب اإلدراج في القائمة

ــاد ( ــائمـــة  KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ)ُأدرجـــت �تیبـــة التوحیـــد والجهـ ) في القـ
 ) �اعتبارها �یانا مرتبطا بتنظیم2021(  2610من القرار   4و    2عمال �الفقرتین    2022آذار/مارس    7بتار�خ  

) وجماعة جبهة النصــــرة  QDe.004القاعدة �ســــبب ”المشــــار�ة في تمو�ل أعمال أو أنشــــطة“ تنظیم القاعدة (
ــام ( ”)QDe.119ماعة الجهاد اإلســــالمي () وجQDe.158) و�تیبة اإلمام البخاري (QDe.137ألهل الشــ

أو التخطیط لها أو تیســــیر القیام بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها، أو المشــــار�ة في ذلك معهما أو �اســــمهما أو  
نیا�ة عنهما أو دعما لهما“، أو ”تور�د أو بیع أو نقل األســــلحة وما یتصــــل بها من عتاد إلیهما“، أو ”التجنید“  

كال التصرفات أو األنشطة لحسابهما“. أو ”أي شكل آخر من أش
 

 :معلومات إضافیة  

كتیبة التوحید والجهاد (المعروفة ســــــــــــا�قا �اســــــــــــم جنات أوشــــــــــــیكالري) هي منظمة إرهابیة تعمل تحت مظلة   
) في QDe.004)، فرع تنظیم القاعدة (QDe.137المنظمة اإلرهابیة الدولیة جبهة النصـــــــــــرة ألهل الشـــــــــــام (

ة في محافظات حماة و�دلب والالذقیة في الجمهور�ة العر�یة الســــــــــــور�ة. و�ناهز عدد  ســــــــــــور�ا. وتعمل الجماع
مقـاتـل. وتتعـاون �تیبـة التوحیـد والجهـاد مع منظمـات إرهـابیـة مثـل �تیبـة  500مقـاتلي �تیبـة التوحیـد والجهـاد 

، نظمــت �تیبــة 2016). في عــام QDe.119) وجمــاعــة الجهــاد اإلســــــــــــــالمي (QDe.158اإلمــام البخــاري (
التوحید والجهاد هجوما إرهابیا ضد السفارة الصینیة في بیشكیك.

 
 :الكیانات واألشخاص من ذوي الصلة المدرجِة أسماؤهم في القائمة  

2005حز�ران/یونیه  1)، ُأدرجت في القائمة بتار�خ QDe.119جماعة الجهاد اإلسالمي (

2014أ�ار/مایو  14القائمة بتار�خ )، ُأدرجت في QDe.137جبهة النصرة ألهل الشام (

.2018آذار/مارس  29)، ُأدرجت في القائمة بتار�خ QDe.158كتیبة اإلمام البخاري (

 
 المفروضـــة على  �مكن االطالع على أســـماء األفراد والكیانات المدرجة أســـماؤهم في قائمة الجزاءات 

قاعدة عمال �قرار من اللجنة في الجزء الخاص بـ تنظیم الدولة اإلســالمیة في العراق والشــام (داعش) وتنظیم ال
  على العنوان التالي: للجنة”النشرات الصحفیة“ من الموقع الشبكي

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases. 
 
وللحصـــول على نســـخة محّدثة تمامًا من قائمة األفراد والكیانات المرتبطین بتنظیم الدولة اإلســـالمیة  

ع الدول األعضـاء على الرجوع في  العراق والشـام (داعش) وتنظیم القاعدة والخاضـعین لتدابیر الجزاءات، ُتشـجَّ
ــي: ــالــــ ــتـــــ الــــ ــعـــــــنـــــــوان  الــــ ــلـــــــى  عــــ ــلـــــــجـــــــنـــــــة  لــــ الشــــــــــــــــــــبـــــــكـــــــي  ــع  ــمـــــــوقــــ الــــ ــى  إلــــ ــة  ــنـــــــتـــــــظـــــــمـــــ مــــ �صــــــــــــــــــــفـــــــة 
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https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  وقــــــــــائــــــــــمـــــــــة
الجزاءات المفروضـة على تنظیم الدولة اإلسـالمیة في العراق والشـام (داعش) وتنظیم القاعدة متاحٌة في شـكل

HTML وPDF وXML   مها الدول ــلة التي تقدِّ ــتنادًا إلى المعلومات ذات الصـــــــ و�تم تحدیثها �انتظام اســـــــ
 .ضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیةاألع

لجمیع التغییرات الُمدخلة  تبعًا تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة    أ�ضـاً   تمو� 
  .على قائمة الجزاءات المفروضــــــــة على تنظیم الدولة اإلســــــــالمیة في العراق والشــــــــام (داعش) وتنظیم القاعدة 

محــــــّدثــــــة االطالع على نســــــــــــــخــــــة  التــــــالي:    و�مكن  اإللكتروني  العنوان  الموحــــــدة عن طر�ق  القــــــائمــــــة  من 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 

  ة جد ت ســـــــآخر المعلومات الم   إحالة �   تقوم األمانة العامة تلقائیاً   ، ) 2004(   1526  من القرار   19للفقرة    ووفقاً  
إلى الدول    القاعدة تنظیم  قائمة الجزاءات المفروضـــــة على تنظیم الدولة اإلســـــالمیة في العراق والشـــــام (داعش) و   في 

  في اإلقلیمیة عن طر�ق البر�د اإللكتروني �عد وقت قصـــــــــــیر من نشـــــــــــر هذه المعلومات  والمنظمات اإلقلیمیة ودون  
جدیدة لهذا الغرض إلى األمانة    أو  حّدثة معلومات م   الموقع الشـــــــبكي للجنة. والدول األعضـــــــاء مدعوة إلى تقد�م أي 

وتشـــــــــــجع اللجنة    . SC-1267-Committee@un.org:  العنوان التالي   لى ع البر�د اإللكتروني    ة ط بواســـــــــــالعامة  
قائمة الجزاءات المفروضـــــــــة على تنظیم الدولة    فيآخر المســـــــــتجدات    لتنفیذ  المجال ســـــــــحفجمیع الدول على 

لى رســــــائل البر�د اإللكتروني أو اإلشــــــعارات  ع  اداً متعا   القاعدة  ) وتنظیماإلســــــالمیة في العراق والشــــــام (داعش
 الموقع الشبكي. في نشراتالاإللكترونیة أو 
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