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بیانات صحفیة
مجلس األمن

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) والقاعدة تزیل خمسة إدخاالت من قائمة الجزاءات
المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) وتنظیم القاعدة

في 3 ینایر 2022، لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار 1267 (1999)، 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن
ISIL (Daesh) وتنظیم القاعدة واألشخاص والمجموعات والشركات والكیانات التي شركاه أزال على اإلدخاالت أدناه من قائمة
الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) وتنظیم القاعدة. تم حذف اإلدخاالت بعد فحص طلبات حذف ھذه
األسماء التي قدمتھا دول المنشأ عقب االستعراض السنوي لعام 2020 الذي تم إجراؤه وفقًا للفقرتین 86 و 87 من القرار 2368
2017)).

وبالتالي ، فإن تدابیر تجمید األصول وحظر السفر وحظر تورید األسلحة ، المنصوص علیھا في الفقرة 1 من قرار
:مجلس األمن 2368 (2017) والمعتمدة بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة ، لم تعد تنطبق على األسماء التالیة

أ.    الناس

QDi.302 1 :االسم: MEVLÜT 2: KAR 3: nd 4: nd  
مكان المیالد: لودفیغشافن ، ألمانیا االسم المستعار الموثوق: Dec. 1978 تاریخ المیالد: nd 25 :الوصف nd :العنوان
مولویت كار االسم المستعار غیر الموثوق بھ : أ) أبو عبیدة ب) عبیدة التركي ج) التركي د) التركي كیوسیف ھـ) یانال یوسف
-TR و) أبو عدیجف التركي ز) أبو عبید التركي ح) عبد الرحمن المنجي الجنسیة: تركیا رقم جواز السفر:رقم تركیا
M842033 ، الصادر في 2 مایو 2002 ، الصادر في ماینز ، ألمانیا (صادر عن القنصلیة العامة التركیة ، وانتھى صالحیتھ
في 24 یولیو 2007) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر

QDi.347 1 :االسم: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT  
اسم nd :تاریخ المیالد: 18 أكتوبر 1975 مكان المیالد: برلین ، ألمانیا اسم مستعار موثوق بھ nd :التعیین nd :العنوان
مستعار غیر موثوق بھ: أبو طلحة- الماني الجنسیة: ألمانیا رقم جواز السفر: الثانیة رقم الھویة الوطنیة: 2550439611،
(في برلین، ألمانیا (الصادر 22 أبریل 2010، ینتھي 21 أبریل Kreuzberg 2020-أصدرت لمنطقة فریدریش

QDi.390 االسم: 1: نایف 2: سالم 3: محمد 4: عجایم الحبابي  
  االسم (األبجدیة األصلیة): نایف سالم محمد عجیم الحبابي
تاریخ المیالد: أ) 1981 ب) حوالي 1980 مكان الوالدة: المملكة العربیة السعودیة موثوق االسم nd :العنوان: شیخ التعیین
الحبابي-ال یمكن االعتماد علیھا االسم المستعار : أ) فاروق القحطاني ب) فاروق Ujaym سالم محمد Nayf : المستعار
القطریة ج) فاروق القحطاني آل القطري د) الشیخ فاروق آل القحطاني ه) الشیخ عمران فاروق و ) جنسیة الشیخ فاروق
القطري : أ)المملكة العربیة السعودیة ب) قطر رقم جواز السفر: القطري رقم جواز السفر 592667 (صدر 3 مایو 2007) رقم
الھویة الوطنیة: غ
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QDi.391 1 :االسم: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI  
العنوان: الثانیة تعیین: الثانیة تاریخ المیالد: الثانیة مكان الوالدة: الثانیة موثوق االسم المستعار: أ) تركي مبارك عبدهللا البنعلي
ب) تركي مبارك البنعلي ج) تركي البنعلي د) تركي البنعلي اسم مستعار غیر موثوق بھ : أ) أبو إنسان بكر بن عبد العزیز
األثري ب) أبو بكر األثري ج) أبو حزم السلفي د) أبو حذیفة األثري - البحرییني ھـ) أبو خزیمة المضري و) أبو سفیان السلمي
ز)أبو درغام ح) أبو إنسان األثري الجنسیة: بحریني (جردت الجنسیة في ینایر 2015) رقم جواز السفر: أ) البحرین رقم
2231616 صادر في 2 ینایر 2013 (تنتھي في 2 ینایر 2023) ب) البحرین برقم 1272611 صادر في 1 أبریل. ، 2003
nd :(جواز السفر السابق) رقم الھویة الوطنیة

QDi.393 1 :االسم: TUAH 2: FEBRIWANSYAH 3: nd 4: nd  
a) Tuah : مكان المیالد: جاكرتا ، إندونیسیا اسم مستعار موثوق بھ nd :تاریخ المیالد nd :التعیین nd :العنوان
Febriwansyah bin Arif Hasrudin b) Tuwah Febriwansah c ) محمد Fachri د) محمد Fachria ه) محمد
Fachry ال یمكن االعتماد علیھا اسم مستعار: ND الجنسیة: الثانیة جواز سفر رقم : الثانیة رقم الھویة الوطنیة: الثانیة

تُنشر أسماء األفراد والكیانات الذین تم حذفھم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش)
والقاعدة بموجب قرار صادر عن اللجنة تحت قسم "البیانات الصحفیة" على موقع اللجنة على اإلنترنت. ویمكن االطالع على
:والقاعدة قائمة العقوبات في ISIL (Da'esh) مزید من المعلومات حول
https://www.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures -حصول على
 . الشطب

یتم تحدیث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة بانتظام
بناًء على المعلومات المقدمة من الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة. نسخة محدثة من ھذه القائمة متاحة على الموقع
:اإللكتروني للجنة على العنوان التالي
https://www.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list .

یتم تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة بجمیع التغییرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات
:المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) وتنظیم القاعدة. نسخة محدثة من القائمة الموحدة متاحة على
https://www.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list .
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