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لجنة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) والقاعدة التابعة لمجلس األمن تعدل 62 مادة على
قائمة الجزاءات الخاصة بھا

في 29 كانون األول / دیسمبر 2021 ، قامت لجنة مجلس األمن المنبثقة عن القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253
(2015) بشأن تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بھما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكیانات بتعدیل
اإلدخاالت أدناه على قائمة العقوبات الخاصة باألفراد والكیانات الخاضعین لتجمید األصول وحظر السفر وحظر األسلحة المنصوص علیھا في
الفقرة 1 من قرار مجلس األمن 2368 (2017) بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة. تم تعدیل اإلدخاالت في أعقاب المراجعة السنویة
.(لعام 2020 التي أجریت وفقًا للفقرة 86 من القرار 2368 (2017

تم تنفیذ التعدیالت الفنیة التالیة على جمیع اإلدخاالت أدناه: في مجال "معلومات أخرى" ، تمت إضافة النص على النحو التالي:   تم
. االنتھاء من المراجعة عمالً بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني (نوفمبر) 2021

قائمة اإلدخاالت المعدلة

1. QDi.014

2. QDi.065

3. QDi.080
4. QDi.083

5. QDi.187

6. QDi.192
7. QDi.193

8. QDi.249
9. QDi.250

10. QDi.252

11. QDi.262
12. QDi.283

13. QDi.290

14. QDi.291.0
15. QDi.294.3

16. QDi.295

17. QDi.299
18. QDi.300

19. QDi.301

20. QDi.303
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21. QDi.304

22. QDi.305
23. QDi.306

24. QDi.307

25. QDi.311
26. QDi.324

27. QDi.325
28. QDi.326

29. QDi.340

30. QDi.341
31. QDi.353

32. QDi.354

33. QDi.366.0
34. QDi.375

35. QDi.376

36. QDi.378
37. QDi.383

38. QDi.385

39. QDi.386
40. QDi.387

41. QDi.388
42. QDi.389

43. QDi.394.2

44. QDi.395
45. QDi.396.0

46. QDi.397

47. QDi.398
48. QDe.009

49. QDe.020

50. QDe.068
51. QDe.069

52. QDe.071

53. QDe.072
54. QDe.096

55. QDe.099
56. QDe.103

57. QDe.107

58. QDe.129
59. QDe.133

60. QDe.134

61. QDe.137
62. QDe.150





یتم تحدیث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة بانتظام على أساس
المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة. یمكن الوصول إلى قائمة محدثة على موقع لجنة الجزاءات
  :المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) وتنظیم القاعدة على الرابط التالي
www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list .

كما تم تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة بعد جمیع التغییرات التي تم إجراؤھا على قائمة الجزاءات المفروضة
  :التالي URL على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) وتنظیم القاعدة. یمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عبر عنوان
www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list .

.لوسائل اإلعالم. لیس سجال رسمیا
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