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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: 3617 – الخميس 21 يوليو 2022

4

الموحدّ   أيضدددددددددددددددس    تموي  لمجس  امج  التدس ع ل جم المتحدي   تحدييدا ال دسئمد   التغييرات  تبددس   ي   لجميع 
قدددددسئمددددد    ي سددددد   سا  التدددددسلي:   في  جتدددددسحددددد   وهي    ،الخدددددسصدددددددددددددددددد   دددددسلسجنددددد الجزاءات  المدددددُ اإللكتروني    الدنواد 

list-consolidated-sc-uncil/ar/content/unhttps://www.un.org/securityco 
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SCA/13/22 (4):  المرجع

  
تحيدستهدس ىلا المميسي    (2011) 1970 لجند  ججس  امج  المنأدددددددددددددد    م   دسل رار  رئدسةدددددددددددددد هدي   ت

:اليائمي /الممي ت اليائمست والمراقبي /المراقبست ليى امجم المتحي  وتود اإلب غ  مس يسي

تحتهس ةدددددددددددددد ر،  أو  كسمست وةدددددددددددددد هس    و/ المبيَّن   ،التعديالتت السجن   أجر ، 18/07/2022في  
 .التي تضم أةمسء امفراد والكيسنست ال يي المبّي  أدنسه الّميرج/الُميرج  في قسئم  الجزاءات الخسص  بهس في
 

 فراداأل -ألف  
  

LYi.006  دورد   :4 مر  :3زيي  :2أبو  :1 :االسم

رئي  جهدددسز المخدددسبرات الخدددسرجيددد     )ب(جددديير جهدددسز امج  الخدددسرجي     )أ(  :الصببببببببب بب : غير جتوفر  اللقبب 
 Dorda Abuzed )أ( :لتحبديبد اليوخب كنيب  ابرفيب   : الرحيبدست  مكبر  الوالدة  Apr. 1944 4  :الوالدة تبريخ 
OE ب(؛(  Abu Zayd Umar Hmeid Dorda    الجنسببي : غير جتوفر  كني  غير ارفي  لتحديد اليوخ :

تأددددددري   25صددددددسدر في  رابس  بتسري    FK117RK0: جواز ةددددددير ليبي رقم  يقم جواز السبببب رغير جتوفر  
: غير يقم اليوخ  الوطني ( 2026سني/نوفمبر  تأددددددري  الي 24)تسري  انتهسء الصدددددد حي   2018اليسني/نوفمبر  

( أدرج في ال سئم  جتوّفا ج يم في جصددددددددر :: ليبيس )الوضددددددددع المحتم /المكسد المدت ي وجوده في العنوا جتوفر  
 .Jun. 2014 ،1 Apr. 2016 ،25 Feb. 2020 ،18 Jul 27) دُّي  بتدسري    Feb. 2011 26 :بتدسري 
)حظر السددددددددددددددير(  وُأدرج أُ يدي   1970ج  ال رار   15ال دسئمد   م   دسلي ر   : ُأدرج في معلومبرت أرر  (  2022

)تجميدي امصددددددددددددددو (    1970ج  ال رار   17 م   دسلي ر     2011آذار/جدسر    17ىدراجد  في  سا ال دسئمد  في 
  :الوصددددددددددددددسد  الأددددددددددددددبكيد  لسنأددددددددددددددر  الخدسصددددددددددددددد  المأددددددددددددددتر د  بي  اإلنتر و  وججس  امج  التدس ع ل جم المتحدي  
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

click here

 الخسص  جزاءاتالقسئم   ُتي    سا يالتات الصحيي  المتدس    سلتغييرات  أر يمك  اال  ع  سا الن 
 التسلي:  اإللكتروني  سا الدنواد لسجن  الصدحيي   ج  الموقع الأدبكي بددددددددددددددد  النأدراتسلسجن  في الجزء الخسص   

releases-https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1970/press  

في شدددددددددك    متسح ال ،محّيث  ج  قسئم  الجزاءات الخسصددددددددد   سلسجن النسدددددددددخ  ال ويمك  اال  ع  سا 
HTML وPDF وXMLالتسلي: اإللكتروني الدنواد ، في  

rg/securitycouncil/ar/sanctions/1970/materialshttps://www.un.o  


