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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 (11)المرجع: 
  
  2253 و   ) 2011(  1989  و   ) 1999(  1267  القرارات  �موجـب   لجـنة مجلس األمن العـامـلة یهـدي رئیس  
ــام (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بهما من أفراد    ) 2015(  ــأن تنظیم الدولة اإلســـــــــــــالمیة في العراق والشـــــــــــ �شـــــــــــ

 : ي ل ی  ا �م   غ ال ب اإل   و�ود إلى الممثلین الدائمین والمراقبین لدى األمم المتحدة  تحیاته ،  وجماعات ومؤسسات و�یانات 
  
في  ســــــــــــــطر وتحتهـا  هـا خططوســــــــــــــكلمـات  �ـنة المبیَّ   التـعدیالتاللجـنة    تأدخـل،  2022مـایو   27في  

 .األفراد والكیانات أسماء قائمة الجزاءات الخاصة بها التي تضم فيأدناه  اتالقیود
  

 فراداأل -ألف 
  

QDi.187 :1 االسم : ARIS (حارث) 2:  SUMARSONO (سومارسونو) غیر متوفر   :3
متوفر  غیر  :4

 Gebang مكان الوالدة: April 19 1963  تار�خ الوالدة:غیر متوفر  الصفة: غیر متوفر  اللقب: 
village, Masaran, Sragen, Central Java  (أ)  كنیة �افیة لتحدید الهو�ة:, إندونیسیاZulkarnan  

  Aris Sunarso(و)  Zulkarnaen(ه)  Arif Sunarso(د)   Zulkarnin(ج)  Zulkarnain(ب) 
  Daud (ب)  Murshid (أ)  كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة:  Ustad Daud Zulkarnaen (ز)

 Abdullah Abdurrahman  ) ز(  Zul  )و(  Zainal Arifin )ه(  Mbah Zul ) د(  Pak Ud ) ج(
  رقم الهو�ة الوطنیة:غیر متوفر  رقم جواز السفر:إندونیسیا   الجنسیة: Abdurrahman (ط)  Abdul ) ح(

 Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten  (أ) غیر متوفر   العنوان:غیر متوفر 
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia (ب)  n Probolinggo, Desa Taman Fajar, Kecamata

Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia  ُ16 درج في القائمة بتار�خ:أ May 
ل بتار�خ 2005 أُنجز االستعراض عمًال �قرار    معلومات أخرى:)  Apr. 2019  ،022227 May 17  (عدِّ

أُنجز االستعراض عمًال �قرار مجلس األمن   . 2010حز�ران/یونیه  8في  ) 35T1822 )2008مجلس األمن  
35T2253 )2015 (  35  . أُنجز االستعراض عمال �قرار مجلس األمن2018حز�ران/یونیه  7فيT2368  )2017 (  

الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن    .2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  15في 
-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN التا�ع لألمم المتحدة: 

dualsIndivi-oticesN   انقر هنا
 

QDi.304 :غیر متوفر  :4غیر متوفر  :3أشوان    :2محمد  : 1 االسم 
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  الوالدة:مكان  May 1946 4(ب)  May 1948 4تار�خ الوالدة: (أ)  غیر متوفر  الصفة: غیر متوفر  اللقب: 
Tulungagung كنیة �افیة لتحدید الهو�ة: (أ) ، إندونیسیاMuhammad Achwan  (ب)Muhammad 

Akhwan   (ج)Mochtar Achwan   (د)Mochtar Akhwan  (ه) Mochtar Akwan   كنیة غیر �افیة
�طاقة  (أ) ة:  رقم الهو�ة الوطنی غیر متوفر  رقم جواز السفر: إندونیسیا   الجنسیة:غیر متوفر  لتحدید الهو�ة:

�طاقة الهو�ة  (ب)   (معروف أصًال �اسم محمد أشوان)   3573010405480001 الهو�ة الوطنیة اإلندونیسیة
 ,Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001 العنوان:  353010405480001الوطنیة اإلندونیسیة 

, 65127,Jodipan, Blimbing, Malang 201212 القائمة بتار�خ:ُأدرج في ، إندونیسیا Mar.   
التوحید   لجماعة أنصارأنشروا�عمل نائبًا عن األمیر  معلومات أخرى: )  May 202227خ بتار� (عدِّل

)QDe.133 ( بیاصیر  �اعسیر ). مرتبط �أبو �كرQDi.217 ( بیاصیر  ) وعبد الرحیم �اعسیرQDi.293  (
  15في  ) 2017( 35T2368). أُنجز االستعراض عمال �قرار مجلس األمن  QDe.092والجماعة اإلسالمیة (

. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع  2021 نوفمبر  تشر�ن الثاني/
-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Noticesلألمم المتحدة: 

ndividualsI   انقر هنا
  

QDi.386 :بن هالل  : 4بن إبراهیم  : 3بن دحو  : 2منیر  : 1 االسم 

بن قردان، تونس   مكان الوالدة: May 1983 10تار�خ الوالدة: غیر متوفر  الصفة: غیر متوفر  اللقب: 
  Mounir Helel(أ)    كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة:غیر متوفر كنیة �افیة لتحدید الهو�ة: 

تونس   الجنسیة: Abu Maryam al-Tunisi(د)  Abu Rahmah(ج)   Mounir Hilel (ب)
 Amriaغیر متوفر   العنوان: 08619445 غیر متوفر رقم الهو�ة الوطنیة: غیر متوفر  السفر:  جواز رقم

TunisiaBen Guerdane, Medenine,   :29  ُأدرج في القائمة بتار�خ Feb. 2016 ل بتار�خ  (عدِّ
27 Dec. 2021 ( :ر النضمام المقاتلین اإلرهابیین األجانب وخبیر في تحدید وتأمین   معلومات أخرى میسِّ

)  QDe.014طرق السفر. له ضلع �بیر في توفیر الدعم المادي لتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (
  في شمال أفر�قیا. ساعد مقاتلین إرهابیین أجانب في السفر في جمیع أنحاء شمال أفر�قیا و�لى الجمهور�ة

العر�یة السور�ة لالنضمام إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة تحت اسم تنظیم  
أُنجز االستعراض عمال   المهنة: عامل َمزارع. اسم األم: مبار�ة هاللي. ).  QDe.115القاعدة في العراق (
. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  15في  ) 35T2368 )2017�قرار مجلس األمن  

-https://www.interpol.int/en/Howالمشتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة: 
Individuals-Notices-UN-work/Notices/View-ew  انقر هنا

QDi.395 :1 االسم : MUHAMMAD  (محمد)2  :SHOLEH  (صالح)3 :IBRAHIM   (إبراهیم)
غیر متوفر  :4

كنیة  ِدماك، إندونیسیا   مكان الوالدة:) سبتمبر /(أیلول  1958تار�خ الوالدة: غیر متوفر  الصفة:أستاذ  اللقب: 
  Muhammad Sholeh Ibrohim(ب)  Mohammad Sholeh Ibrahimكافیة لتحدید الهو�ة: (أ)  

�نیة   Muh Sholeh Ibrahim(ه)   Sholeh Ibrahim(د)   Muhammad Soleh Ibrahim(ج) 
رقم الهو�ة  غیر متوفر  رقم جواز السفر:إندونیسیا  الجنسیة:غیر متوفر غیر �افیة لتحدید الهو�ة: 
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لى رسائل البر�د اإللكتروني أو اإلشعارات  ع  اداً متعا   القاعدة تنظیم و اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) 
الموقع الشبكي.   في نشرات الاإللكترونیة أو  
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�طاقة الهو�ة  (ب)   3311092409580002�طاقة الهو�ة الوطنیة اإلندونیسیة (أ)  غیر متوفر الوطنیة: 
 ,Masjid Baitul Amin  (أ) توفر غیر م  العنوان:  3311092409580003الوطنیة اإلندونیسیة 

Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, 
Indonesia  (ب) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia :20 ُأدرج في القائمة بتار�خ Apr. 2016  
ل بتار�خ  أنشروا التوحید  أنصار یتولى منصب نائب أمیر جماعة  معلومات أخرى: ) May 202227(عدِّ

)QDe.133  و�ؤ�د تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة �اسم    2014 عام ) منذ
االستعراض عمال  أُنجز  المهنة: أستاذ محاِضر/مدرِّس خاص. ).  QDe.115تنظیم القاعدة في العراق (

. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  15في  ) 35T2368 )2017�قرار مجلس األمن  
-https://www.interpol.int/en/Howالمشتر�ة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة: 

Individuals-Notices-UN-Notices/View/work-ew U35T انقر هنا  

  
  المفروضة على  �مكن االطالع على أسماء األفراد والكیانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات  

تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة عمال �قرار من اللجنة في الجزء الخاص بـ  
   على العنوان التالي: للجنة”النشرات الصحفیة“ من الموقع الشبكي

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

ع الدول األعضاء على الرجو  ع  في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة والخاضعین لتدابیر الجزاءات، ُتشجَّ
�صفة منتظمة إلى الموقع الشبكي للجنة على العنوان التالي: 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  وقائمة
الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة متاحٌة في شكلالجزاءات المفروضة على تنظیم 

HTML وPDF وXML   مها الدول و�تم تحدیثها �انتظام استنادًا إلى المعلومات ذات الصلة التي تقدِّ
 .األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة

لجمیع التغییرات الُمدخلة  تبعًا م المتحدة تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لألم أ�ضاً   تمو� 
  . على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة

و�مكن االطالع على نسخة محّدثة من القائمة الموحدة عن طر�ق العنوان اإللكتروني التالي:  
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list . 

  ة جد ت س آخر المعلومات الم   إحالة �   تقوم األمانة العامة تلقائیاً   ، ) 2004(   1526  من القرار   19للفقرة    ووفقاً  
إلى الدول    القاعدة تنظیم  قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) و   في 

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

وتشجع اللجنة   . SC-1267-Committee@un.org:  العنوان التالي   لى ع البر�د اإللكتروني    ة ط بواس العامة  
قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة   فيآخر المستجدات  لتنفیذ  المجال   سحفجمیع الدول على 


