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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�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة ب�ش�أن منع وق ْمع الإرهاب ومتويله وم ْنع
وق ْمع وو ْقف انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ومتويلها
وفق ًا لأحكام املر�سوم بقانون رقم ( )٤ل�سنة  ٢٠٠١ب�ش�أن ْ
غ�سل الأموال
حظر ومكافحة ْ
ومتويل الإرهاب ،على الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني العمل بالتعديل على قائمة اجلزاءات
املرافق ،وال�صادر عن اجلهة ذات ال�صلة يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حتت الف�صل
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�ش�أن منع وق ْمع الإرهاب ومتويله وم ْنع وقمع وو ْقف انت�شار �أ�سلحة
الدمار ال�شامل ومتويلها فور ًا دون ت�أخري ،وذلك و ْفق ًا للآليات والإجراءات والقواعد املحددة
بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )١٢ل�سنة .٢٠٢١
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اﻟمرﺠﻊSCA/4/22 (04) :
ﺘﻬـدي رﺌـﺎﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟجنـﺔ ﻤجﻠس اﻷﻤن اﻟمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄة ﻋمﻼ �ـﺎﻟﻘرار (2006) 1718ﺘحیـﺎﺘﻬـﺎ إﻟﻰ اﻟممثﻠین

اﻟداﺌمین/اﻟممثﻼت اﻟداﺌمﺎت واﻟمراﻗبین/اﻟمراﻗبﺎت ﻟدى اﻷﻤم اﻟمتحدة وﺘود اﻹﺒﻼغ �مﺎ ﯿﻠﻲ:

ﻓﻲ  ،2022/06/30أﺠرت اﻟﻠجنﺔ اﻟتﻌدﯿﻼت ،اﻟمبیﱠنﺔ �كﻠمﺎت وﺴـ ـ ــطﻬﺎ ﺨط و/أو ﺘحتﻬﺎ ﺴـ ـ ــطر ،ﻓﻲ

اﻟمدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺌمﺔ اﻟجزاءات اﻟخﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ اﻟتﻲ ﺘضم أﺴمﺎء اﻷﻓراد واﻟكیﺎﻨﺎت.
اﻟﻘید ّ
اﻟمبین أدﻨﺎﻩ ُ
أﻟﻒ – اﻷﻓراد
 KPi.029اﻻﺴم� :1 :ﺎك  :2ﺘشون  :3إﯿﻞ  :4ﻏیر ﻤتوﻓر

ﻋمﻞ �ﺎك ﺘشون إﯿﻞ ﺴﻔی اًر ﻟجمﻬور�ﺔ �ور�ﺎ اﻟشﻌبیﺔ اﻟد�مﻘراطیﺔ ﻓﻲ ﻤصر ﺘﺎر�ﺦ
اﻟﻠﻘب :ﻏیر ﻤتوﻓر اﻟصﻔﺔَ :
اﻟوﻻدة 28 Jul. 1954 :ﻤكﺎن اﻟوﻻدة :ﻏیر ﻤتوﻓر ﻛنیﺔ �ﺎﻓیﺔ ﻟتحدﯿد اﻟﻬو�ﺔ :ﻏیر ﻤتوﻓر ﻛنیﺔ ﻏیر �ﺎﻓیﺔ
ﻟتحدﯿد اﻟﻬو�ﺔ :ﻏیر ﻤتوﻓر اﻟجنسیﺔ :ﺠمﻬور�ﺔ �ور�ﺎ اﻟشﻌبیﺔ اﻟد�مﻘراطیﺔ رﻗم ﺠواز اﻟسﻔر563410091 :

رﻗم اﻟﻬو�ﺔ اﻟوطنیﺔ :ﻏیر ﻤتوﻓر اﻟﻌنوان :ﻏیر ﻤتوﻓر أُدرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺌمﺔ ﺒتﺎر�ﺦ30 Nov. 2016 :
)ﻤﻌدل
ّ

ﻋمﻞ �ﺎك ﺘشون إﯿﻞ ﺴﻔی اًر ﻟجمﻬور�ﺔ �ور�ﺎ اﻟشﻌبیﺔ
ﺒتﺎر�ﺦ  30ﺤز�ران/ﯿوﻨیﻪ  (2022ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺨرى:
َ
اﻟد�مﻘراطیﺔ ﻓﻲ ﻤصر ،وﻫو ِ
�ﻘدم اﻟدﻋم إﻟﻰ ﻤؤﺴسﺔ �ور�ﺎ اﻟتجﺎر�ﺔ ﻟتطو�ر اﻟتﻌدﯿن ) .(KOMIDأﻨﻬﻰ ﻤدة
ّ
ﺨدﻤتﻪ وﻏﺎدر ﻤصر ﯿوم  15ﺘشر�ن اﻟثﺎﻨﻲ/ﻨوﻓمبر .2016

�مكن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟنشرات اﻟصحﻔیﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟتﻐییرات اﻟتﻲ ﺘُدﺨﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌمﺔ اﻟجزاءات اﻟخﺎﺼﺔ
�ﺎﻟﻠجنﺔ ﻓﻲ اﻟجزء اﻟخﺎص ﺒـ ”اﻟنشرات اﻟصحﻔیﺔ“ ﻤن اﻟموﻗﻊ اﻟشبكﻲ ﻟﻠجنﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌنوان اﻹﻟكتروﻨﻲ اﻟتﺎﻟﻲ:
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/press-releases
محدﺜﺔ ﻤن ﻗﺎﺌمﺔ اﻟجزاءات اﻟخﺎﺼـ ـ ـ ــﺔ �ﺎﻟﻠجنﺔ ،اﻟمتﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺸـ ـ ـ ــكﻞ
و�مكن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟنسـ ـ ـ ــخﺔ اﻟ ّ

HTMLو  PDFو  XML،ﻓﻲ اﻟﻌنوان اﻹﻟكتروﻨﻲ اﻟتﺎﻟﻲ:

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/materials
ﺤـدة ﻟمجﻠس اﻷﻤن اﻟتـﺎ�ﻊ ﻟﻸﻤم اﻟمتحـدة ﺘبﻌـﺎً ﻟجمیﻊ اﻟتﻐییرات
و�تم أ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﺘحـدﯿـث اﻟﻘـﺎﺌمـﺔ اﻟمو ّ
اﻟمدﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌمﺔ اﻟجزاءات اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻠجنﺔ ،وﻫﻲ ﻤتﺎﺤﺔٌ ﻓﻲ اﻟﻌنوان اﻹﻟكتروﻨﻲ اﻟتﺎﻟﻲ:
ُ
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list

 30ﺤز�ران/ﯿوﻨیو 2022

