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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 (08) المرجع: 
  
  2253 و  ) 2011(  1989 و  ) 1999(  1267 القرارات  �موجب  لجنة مجلس األمن العاملة یهدي رئیس  
�شأن تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بهما من أفراد وجماعات    ) 2015( 

 : ي ل ی  ا �م   غ ال ب اإل   و�ود إلى الممثلین الدائمین والمراقبین لدى األمم المتحدة    ، تحیاته ومؤسسات و�یانات 

في   �خط یتوسطه خط و / أو تسطیر نة  المبیَّ   التعدیالتاللجنة    تأدخل،     2022نیسان/أبر�ل   1في 
تجمید    –الخاضعة للجزاءات    األفراد والكیانات  أسماء  قائمة الجزاءات الخاصة بها التي تضم  فيأدناه  القیودات  

األسلحة   وحظر  السفر  وحظر  الفقرة    –األصول  في  علیها  األمن    1المنصوص  مجلس  قرار    2610من 
)2021 ( . 
  

فراداأل -ألف 

QDi.430 غیر متوفر  :4 :3 علي :2 عمران :1 :االسم 
تر�نیداد   ،Rio Claro :مكان الوالدة Jul. 1967 4 :تار�خ الوالدة غیر متوفر  :الصـــــفة غیر متوفر  :اللقب

�ـــافیـــة لتحـــدیـــد الهو�ـــة غیر متوفر  :كنیـــة �ـــافیـــة لتحـــدیـــد الهو�ـــة وتو�ــــاغو  Abu Jihad :كنیـــة غیر 
TNT ــیــة ــفر الوال�ـــات المتحـــدة األمر�كیـــة )b تر�نیـــداد وتو�ـــاغو )a :الجنســـــــ تر�نیـــداد   )a :رقم جواز الســـــــ

ــدر في  TB162181 رقم وتو�اغو ــالحیته في 2015�انون الثاني/ینایر   27(ُأصــــــــ �انون   26، انتهت صــــــــ
 شــــــــباط/ 6(انتهت صــــــــالحیته في  420985453 رقم الوال�ات المتحدة األمر�كیة )b )2020الثاني/ینایر  

الوال�ــــات المتحــــدة   )a العنوان: 19670704052 تر�نیــــداد وتو�ــــاغو :وطنیـــةرقم الهو�ـــة ال )2017فبرایر  
جل:   -األمر�كیة (قید االحتجاز، مر�ز االحتجاز االتحادي    b( #12 Rio )509-10423میامي، رقم السـِّ

Claro Mayaro Road, Rio Claro،    2008تر�نیداد وتو�اغو (مكان وجوده في الســــــابق، آذار/مارس-
2015( c( #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro،   مكـــــان وجوده في) تر�نیـــــداد وتو�ـــــاغو

الوال�ات المتحدة األمر�كیة (مكان وجوده في الســـــــــابق، �انون الثاني/ینایر   )d )2003الســـــــــابق، حوالي عام  
ــتـــــا )1991-2008 ب ــقـــــائــمـــــة  ال ــي  ف ــخ     Nov. 2021 23:ر�ــخأدرج  ــار�ـ ــتـــــ بـ ــّدل  ــعـــــ ــر�ـــــــل  1(مـ /أبـ
من �بار أعضاء تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)، الُمدرج   :معلومات أخرى  ) 2022نیسان

جنَّد لصــــالح تنظیم الدولة اإلســــالمیة وأمر أفرادًا �ارتكاب  ). QDe.115في القائمة �اســــم القاعدة في العراق (
ســنتمترًا،  176. األوصــاف البدنیة: الطول:  عن طر�ق تســجیالت مصــّورة على شــبكة اإلنترنتأعمال إرهابیة  

�یلوغرامًا، متوسـط القامة، لون العینین: بنِّي، لون الشـعر: أسـود/أصـلع، لون البشـرة: بنّي. یتحدث  73الوزن:  
اإلنكلیز�ة. الوصــــــلة الشــــــبكیة للنشــــــرة الخاصــــــة المشــــــتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة:  

Individuals-Notices-UN-work/Notices/View-we-https://www.interpol.int/en/How
click here 
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الكیانات والجماعات األخرى  -�اء 

QDe.161 وال�ة خراسان -: تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام االسم 
ــیــــــــــــة: ــنــــــــــ a) ISIL KHORASAN كــــــــــ b) ISLAMIC STATE’S KHORASAN 

PROVINCE c) ISIS WILAYAT KHORASAN d) ISIL’S SOUTH ASIA 
The Islamic State of Iraq and f)ISIL SOUTH ASIAN CHAPTER OF e)BRANCH

Khorasan —The Islamic State of Iraq and Syriag)Khorasan Province —Sham-ash
Islamic State Khurasan i)Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province h)

Khorasan-ISl)ISISK k)K-ISISj) :أدرج في القائمة  غیر متوفر  العنوان: غیر متوفر  كنیة سا�قة
ــان/أبر�ل  1(معّدل بتار�خ    May 2019 14 بتار�خ: ّكل تنظیم الدولة   معلومات أخرى:  )2022نیســــــــ ــُ شــــــــ

قائد سابق في حر�ة   على ید 2015�انون الثاني/ینایر    10وال�ة خراسان في   -اإلسالمیة في العراق والشام  
) وأنشــأه أر�عة من قادة الفصــائل الســا�قین في حر�ة طالبان �ا�عوا تنظیم الدولة  QDe.132طالبان �اكســتان (

). وأعلن تنظیم (QDe.115)اإلســالمیة في العراق والشــام (الُمدرج في القائمة �اســم تنظیم القاعدة في العراق  
ّنت في �ل من وال -الدولة اإلسـالمیة في العراق والشـام   �ة خراسـان مسـؤولیته عن العدید من الهجمات التي شـُ

أفغانســــتان و�اكســــتان. الوصــــلة الشــــبكیة للنشــــرة الخاصــــة المشــــتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع لألمم  
Notices-UN-k/Notices/Viewwor-we-https://www.interpol.int/en/How-الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة:  

Entitiesclick here 
  
 المفروضـة على  �مكن االطالع على أسـماء األفراد والكیانات المدرجة أسـماؤهم في قائمة الجزاءاتو  

تنظیم الدولة اإلســالمیة في العراق والشــام (داعش) وتنظیم القاعدة عمال �قرار من اللجنة في الجزء الخاص بـ 
الموقع الشــــــــــــــبكي التـــــالي:  للجنـــــة”النشــــــــــــــرات الصــــــــــــــحفیـــــة“ من  العنوان  .un.org/https://wwwعلى 

releases-securitycouncil/sanctions/1267/press. 

ع الدول األعضـاء على الرجوع �صـفة منتظمة الوللحصـول على نسـخة محّدثة تمامًا من   قائمة، ُتشـجَّ
/https://www.un.org/securitycouncil/sanctions  إلى الموقع الشـــــــــبكي للجنة على العنوان التالي:

1267/aq_sanctions_list. وقائمة الجزاءات متاحٌة في شــكلHTML   وPDF و XML  و�تم تحدیثها
مها الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة  .�انتظام استنادًا إلى المعلومات ذات الصلة التي تقدِّ

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

//:httpsو�مكن االطالع على نســــــــــــــخــة محــّدثــة من القــائمــة الموحــدة عن طر�ق العنوان اإللكتروني التــالي:  
list-consolidated-sc-ar/content/unwww.un.org/securitycouncil/. 

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

  في والمنظمات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة عن طر�ق البر�د اإللكتروني �عد وقت قصـــــــــــیر من نشـــــــــــر هذه المعلومات  
جدیدة لهذا الغرض إلى األمانة    أو  حّدثة لومات م مع   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  
ــ  فيآخر المســـــــــتجدات    لتنفیذ  المجال ســـــــــحفجمیع الدول على  ة على تنظیم الدولة  قائمة الجزاءات المفروضـــــــ
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لى رســــــائل البر�د اإللكتروني أو اإلشــــــعارات  ع  اداً متعالقاعدة ا   وتنظیماإلســــــالمیة في العراق والشــــــام (داعش)  
 الموقع الشبكي. في نشراتالاإللكترونیة أو 
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