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القائمةالتيتتولىاللجنةالمنشأةعمالبالقرار1267/1989/2253تحدیدھاوتعّھدھا

5 January 2022 :أُعدَّت في

عبارة صادرة في تشیر إلى تاریخ اّطالع المستخدم على القائمة، ولیس إلى آخر تاریخ تم فیھ تحدیث محتویاتھا. ویمكن االّطالع في موقع”
“المجلس/اللّجنة على المعلومات المتعلّقة بعملیات تحدیث محتویات القائمة

تكوین القائمة

نة من القسمین المحددین أدناه : القائمة مكوَّ
A. ألف - األفراد

B. باء - الكیانات والجماعات األخرى

یمكن االّطالع على المعلومات المتعلّقة برفع األسماء من القائمة في المواقع التالیة:
https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson(بالنسبة للّجنة المنشأة بموجب القرار 1267)

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting(بالنسبة للّجان األخرى)
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/2231/list(بالنسبة للّجنة المنشأة بموجب القرار 2231)

 A. ألف - األفراد

QDi.430 االسم: 1: عمران 2: علي 3: 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1967 4 مكان الوالدة: Rio Claro, ترینیداد وتوباغو  كنیة كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Jihad TNT الجنسیة: a) ترینیداد وتوباغو b) الوالیات المتحدة األمریكیة رقم
جواز السفر: a) ترینیداد وتوباغو رقم TB162181 (أُصدر في27 كانون الثاني/ینایر 2015، انتھت صالحیتھ في 26 كانون الثاني/ینایر

b (2020) الوالیات المتحدة األمریكیة رقم 420985453 (انتھت صالحیتھ في 6 شباط/فبرایر 2017)  رقم الھویة الوطنیة: ترینیداد
وتوباغو 19670704052 العنوان: a) الوالیات المتحدة األمریكیة (الوالیات المتحدة األمریكیة (قید االحتجاز، مركز االحتجاز االتحادي –

جل: Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro #12 (b (509-10423, ترینیداد وتوباغو (مكان وجوده في السابق، آذار/ میامي، رقم الّسِ
مارس GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro #7 (c (2015-2008, ترینیداد وتوباغو (مكان وجوده في السابق، حوالي عام

24 Nov. :الوالیات المتحدة األمریكیة (مكان وجوده في السابق، كانون الثاني/ینایر 1991-2008)  أدرج في القائمة بتاریخ (d (2003
2021 معلومات أخرى: من كبار أعضاء تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)، الُمدرج في القائمة باسم القاعدة في العراق
(QDe.115). قام بالتجنید لصالح تنظیم الدولة اإلسالمیة وأمر أفراداً بارتكاب أعمال إرھابیة عن طریق تسجیالت مصّورة على شبكة

اإلنترنت. األوصاف البدنیة: الطول: 176 سنتمتراً، الوزن: 73 كیلوغراماً، متوسط القامة، لون العینین: بنِّي، لون الشعر: أسود/أصلع، لون
البشرة: بنّي. یتحدث الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

 https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
 

KHALIL :4 SALIH :3 NAZMI :2 IYAD :1 :االسم QDi.400
االسم (باللغة األصلیة): إیاد نظمي صالح خلیل 

a) :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1974 مكان الوالدة: الجمھوریة العربیة السوریة  كنیة كافیة لتحدید الھویة
a) Iyad al-Toubasi b) Iyad :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Ayyad Nazmi Salih Khalil b) Eyad Nazmi Saleh Khalil

Abu al-Darda' d) Abu-Julaybib al-Urduni e) Abu-Julaybib (al-Tubasi c الجنسیة: األردن رقم جواز السفر: a) األردن
654781 (صادر في األردن حوالي عام 2009) b) األردن 286062 (صادر في 5 نیسان/أبریل 1999 في الزرقاء، األردن، تاریخ انتھاء
الصالحیة: 4 نیسان/ أبریل 2004)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (المنطقة الساحلیة. موقعھ اعتبارا
من نیسان/أبریل 2016)  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2017 22 معلومات أخرى: قائد جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) للمنطقة

الساحلیة من الجمھوریة العربیة السوریة منذ آذار/مارس 2016.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
QDi.420 االسم: 1: حجي 2: عبد الناصر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) :العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tall 'Afar :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1965 و 1969 مكان الوالدة
Hajji Abdelnasser b) Hajji Abd al-Nasr كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Taha al-Khuwayt الجنسیة: العراق رقم جواز السفر:

غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة  أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2018 19 معلومات
أخرى: القائد العسكري لتنظیم الدولة اإلسالمیة في الجمھوریة العربیة السوریة وكذلك رئیس اللجنة المفوضة لتنظیم الدولة اإلسالمیة، التي

https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/2231/list
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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تمارس الرقابة اإلداریة على شؤون تنظیم الدولة اإلسالمیة.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

 
QDi.346 االسم: 1: عبد الملك 2: محمد 3: یوسف 4: عثمان عبد السالم

االسم (باللغة األصلیة): عبدالملك محمد یوسف عثمان عبد السالم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1989 13 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: عبدالملك محمد

یوسف عبد السالم كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) عمر القطري b) عمر الطیار الجنسیة: األردن رقم جواز السفر: K475336, الصادر
بتاریخ Aug. 2009 31, الصادر في األردن (وتنتھي صالحیتھ في 30 آب/أغسطس 2014)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر

متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2015 23 ( معدّل بتاریخ May 2019, 23 Mar. 2021 1 )  معلومات أخرى: عبد الملك محمد
یوسف عثمان عبد السالم ھو میسر أردني یوفر الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لتنظیم القاعدة (QDe.004) وجبھة النصرة ألھل الشام
(QDe.137). أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/ فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

 
QDi.343 االسم: 1: أشرف 2: محمد 3: یوسف 4: عثمان عبد السالم

االسم (باللغة األصلیة): اشرف محمد یوسف عثمان عبد السالم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1984 مكان الوالدة: العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة: اشرف محمد یوسف عبد

(b الصادر في األردن ,K048787 (a :ابن الخطاب الجنسیة: أردني رقم جواز السفر (b خطاب (a :السالم كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
486298, الصادر في األردن  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (حتى كانون األول/دیسمبر 2014)

 أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2015 23 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020, 23 Mar. 2021 24 )  معلومات أخرى: قام أشرف محمد یوسف
عثمان عبد السالم، وھو یقاتل في الجمھوریة العربیة السوریة منذ أوائل عام 2014، بتوفیر الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لتنظیم القاعدة

(QDe.004) وجبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) وتنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن
2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة
 

QDi.012 االسم: 1: نشوان 2: عبد الرزاق 3: عبد الباقي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

a) Abdal Al- :العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Mosul :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1961 مكان الوالدة
Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi c) Omar Uthman Mohammed d) Abdul Hadi Arif Ali كنیة غیر كافیة
a) Abu Abdallah b) Abdul Hadi al-Taweel c) Abd al-Hadi al-Ansari d) Abd al-Muhayman e) :لتحدید الھویة

Abu Ayub الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: رقم البطاقة التموینیة: 004195 العنوان: غیر متوفر أدرج
في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 6 ( معدّل بتاریخ May 2007, 27 Jul. 2007, 24 Nov. 2020 14 )  معلومات أخرى: انضم إلى تنظیم

القاعدة في عام 1996 وكان في ذلك الوقت عنصر اتصال ھام مع حركة الطالبان في أفغانستان( ). وتلقى أمواال من أنصار اإلسالم
(QDe.098) بغرض شن ھجمات في كركوك ونینوى في العراق خالل فصلي الربیع والصیف من عام 2005( ). وھو مسؤول كبیر في

تنظیم القاعدة. وكان رھن االعتقال لدى الوالیات المتحدة األمریكیة في آب/أغسطس 2014. واسم األب: عبد الرزاق عبد الباقي. واسم األم:
نادرة أیوب أسعد. ویمكن إدراج الصورة المتاحة في اإلخطار الخاص المشترك بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة( ). واختُتِم
االستعراض الذي أُجري بشأنھ عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 15 حزیران/یونیھ ٢٠١٠. تم االستعراض عمال بقرار مجلس
األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة
 

QDi.192 االسم: 1: عبد هللا 2: محمد 3: رجب 4: عبد الرحمن
االسم (باللغة األصلیة): عبد هللا محمد رجب عبد الرحمن

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1957 3 مكان الوالدة: Kafr Al-Shaykh, مصر  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز السفر:

) 29 Sep. 2005 :غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: (یُعتَقَد أن یكون في باكستان أو أفغانستان)  أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Dec. 2011, 1 May 2019 13 )  معلومات أخرى: عضو الجھاد اإلسالمي المصري (QDe.003) تم االستعراض عمالً
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21

شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.054 االسم: 1: مجید 2: عبدول شودري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
a) :1938 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة (a) 15 Apr. 1939 b :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
) 24 Dec. 2001 :باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010.
أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.018 االسم: 1: عبد المنان 2: آغا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد المنان آغا
اللقب: حاجي  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Abdul Manan كنیة

غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abdul Man’am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (مدرج سابقا بھذا االسم)  الجنسیة: غیر متوفر رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 17 ( معدّل بتاریخ 26

Jun. 2013, 1 May 2019 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 15 حزیران/یونیھ
2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. 

 
QDi.295 االسم: 1: محمد 2: جبریل 3: عبد الرحمن 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد جبریل عبد الرحمن 
from false) a) 28 May 1984 b) 3 Dec. 1979 c) 3 Mar. 1979 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

East Lombok, West Nusa :مكان الوالدة  ( passport/出自假护照/sur un faux passeport/según pasaporte falso
a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul :إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tenggara

Rahman c) Mohammad Jibriel Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan مولود عام Aug. 1980 8 (یظھر في الجواز
e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal f) Muhammad Ricky (S335026 اإلندونیسي المزیف برقم

Ardhan bin Abu Jibril كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Muhammad Yunus b) Heris Syah الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز
السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: a) إندونیسیا األندونیسیة رقم بطاقة الھویة الوطنیة b 3219222002.2181558) رقم الھویة

(b جنوب جاكارتا, إندونیسیا ,Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan (a :2181558 العنوان
12 Aug. :إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ ,Banten ,Pamulang ,Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C
2011 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: عضو أقدم في الجماعة اإلسالمیة (QDe.092) ومشارك مباشرة في توفیر

التمویل للھجمات اإلرھابیة. محكوم علیھ في إندونیسیا بخمس سنوات سجناً بتاریخ 29 حزیران/یونیھ 2010. اسم األب محمد إقبال عبد
الرحمن (QDi.086). تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 تم االستعراض عمال

بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في
15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.229 االسم: 1: علي 2: سلیمان 3: مسعود 4: عبد السید
االسم (باللغة األصلیة): علي سلیمان مسعود عبد السید

a) Ibn El Qaim b) :لیبیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tripoli :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1969 مكان الوالدة
Mohamed Osman كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Adam الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر: لیبیا رقم No. 96/184442 رقم الھویة
13 Dec. 8 ( معدّل بتاریخ Jun. 2007 :لیبیا  أدرج في القائمة بتاریخ ,Ghout El Shamal, Tripoli :الوطنیة: غیر متوفر العنوان

May 2019 1 ,2011 )  معلومات أخرى: عضو في جماعة القتال اإلسالمیة اللیبیة (QDe.011). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2009 أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر

2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.309 االسم: 1: عبد الرحمن 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الرحمن
a) :باكستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Mirpur Khas :3 مكان الوالدة Oct. 1965 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Abdul Rehman Sindhi; Abdul) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) Abdul Rehman el Sandi

c (Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) عبدهللا السندي
(Abdullah Sindhi) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abdur Rehman Muhammad Yamin الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر:
باكستان رقم CV9157521, الصادر بتاریخ Sep. 2008 8 (وتنتھي صالحیتھ في 7 أیلول/سبتمبر 2013)  رقم الھویة الوطنیة: باكستان

5-5251752-44103 العنوان: Karachi, باكستان  أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2012 14 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات
،(QDe.019) وجیش محمد (QDe.130) مرتبط بحركة الجھاد اإلسالمي .(QDe.004) أخرى: قدَّم تیسیرات وخدمات مالیة للقاعدة

وصندوق األختر االستئماني الدولي (QDe.121). أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.363 االسم: ABDURAKHMANOV :3 MAGHOMEDZAKIROVICH :2 MAGHOMED :1 4: غیر متوفر
Абдурахманов Магомед Магомедзакирович :(باللغة األصلیة) االسم

Khadzhalmahi Village, Levashinskiy :24 مكان الوالدة Nov. 1974 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Abu :االتحاد الروسي  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة ,District, Republic of Dagestan

Banat b) Abu al Banat الجنسیة: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: االتحاد الروسي رقم 515458008 (جواز سفر أجنبي، تنتھي 30

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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مایو 2017)  رقم الھویة الوطنیة: رقم جواز السفر الوطني 8200203535 العنوان: a) تركیا (ممكن موقع) b) الجمھوریة العربیة السوریة
(موقع أكدت السابق منذ سبتمبر 2012)  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2015 2 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: في
آب/ أغسطس 2015، كان زعیم جماعة أبو بنات اإلرھابیة، التي تشكل جزءا من تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)، المدرج

في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، وھي تعمل في ضواحي مدینتي حلب وإدلب في الجمھوریة العربیة السوریة، كما
تقوم بابتزاز أموال السكان السوریین المحلیین وبخطفھم وإعدامھم علنا. أوصافھ البدنیة: العینان: بنِّیتان؛ الشعر: داكن؛ البنیة: قویة؛ مستقیم

األنف؛ الطول: بین 180 و 185 سم؛ یتكلم الروسیة واإلنكلیزیة والعربیة. مطلوب من سلطات االتحاد الروسي الرتكابھ جرائم إرھابیة على
أراضیھ. الصورة متاحة ویمكن إدراجھا في النشرات الخاصة لإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس

األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
QDi.086 االسم: 1: محمد 2: إقبال 3: عبد الرحمن 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد إقبال عبد الرحمن
Korleko-Lombok (a :مكان الوالدة a) 17 Aug. 1957 b) 17 Aug. 1958 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A :مدینة ترباس سیلونغ, لمبوك الشرقیة, إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة (b إندونیسیا ,Timur
Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti f) Abdul

Rahman, Mohamad Iqbal كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
,Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang :الوطنیة: 3603251708570001 العنوان

26 Nov. 2004, 16 May 2011, 10 Jun. 2011, 6 Dec. 2019 28 ( معدّل بتاریخ Jan. 2003 :إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ
)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر r.2019الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة
 

QDi.414 االسم: ABUBAKAR :3 ESCALON :2 ABDULPATTA :1 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 3 Mar. 1965 b) 1 Jan. 1965 c) 11 Jan. 1965 مكان الوالدة: تُبوران, إقلیم

a) Abdulpatta Abubakar Escalon b) Abdul Patta Escalon Abubakar c) :باسیالن, الفلبین  كنیة كافیة لتحدید الھویة
EC6530802 الفلبین رقم (a :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر Abdul Patta Abu Bakar

(تنتھي صالحیتھ في 19 كانون الثاني/ینایر 2012) b) الفلبین رقم EB2778599 رقم الھویة الوطنیة: a) المملكة العربیة السعودیة
b 2135314355) المملكة العربیة السعودیة 202112421 العنوان: a) الفلبین b) جدة, المملكة العربیة السعودیة (عنوان سابق) c) داینة,
ر عملیات تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق المملكة العربیة السعودیة (عنوان سابق)  أدرج في القائمة بتاریخ:  NaN معلومات أخرى: میّسِ

والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). الجنس: ذكر. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.304 االسم: 1: محمد 2: أشوان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 4 May 1948 b) 4 May 1946 مكان الوالدة: Tulungagung, إندونیسیا  كنیة
a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) :كافیة لتحدید الھویة

Mochtar Akwan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, :إندونیسیا 3573010405480001 (معروف أصالً باسم محمد أشوان )  العنوان
Jodipan, Blimbing, Malang, إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2012 12 معلومات أخرى: یعمل نائباً عن األمیر لجماعة

.(QDe.092) والجماعة اإلسالمیة (QDi.293) وعبد الرحیم باعسیر (QDi.217) مرتبط بأبو بكر باعسیر .(QDe.133) أنشروا التوحید
أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.316 االسم: 1: إیاد 2: أغ غالي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): ایاد اغ غالي
Sidi :منطقة كیدال, مالي  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Abeibara :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1958 مكان الوالدة

Mohamed Arhali مولود عام Jan. 1958 1 في Bouressa, منطقة بورم, مالي  كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
مالي رقم جواز السفر: مالي رقم A1037434, الصادر بتاریخ Aug. 2001 10 (تنتھي في 31 دیسمبر 2014)  رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2013 25 ( معدّل بتاریخ Sep. 2014, 1 May 2019 23 )  معلومات أخرى:
مؤسس وزعیم أنصار الدین. عضو قبیلة أیفوجاس الطوارق. مرتبط بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014) وبحركة التوحید
والجھاد في غرب أفریقیا (QDe.134). أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.424 االسم: 1: اه 2: أغ موسى 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 1 Jan. 1958 b) 31 Dec. 1952 c) 28 Oct. 1956 مكان الوالدة: غیر
متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Ag Mossa b) Ammi Salim كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مالي رقم جواز

أ
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السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2019 14 ( معدّل بتاریخ 20
Aug. 2019 )  معلومات أخرى: عضو مؤسس ألنصار الدین (QDe.135)، وقائد عملیاتي لجماعة نصرة اإلسالم والمسلمین

(QDe.159). الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.203 االسم: 1: فرھاد 2: كنابي 3: أحمد 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): فرھاد كنابي أحمد
a) Kaua :العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Arbil :1 مكان الوالدة Jul. 1971 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (المدرجة سابقا) c) Kawa Omar Ahmed كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: ألمانیا رقم A 0139243 (إلغاء كما في سبتمبر 2012, (“Reiseausweis”) وثیقة السفر

األلمانیة)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: أربیل، قوشتبة، رقم المنزل SH 11، الزقاق , العراق  أدرج في القائمة بتاریخ: 6
Dec. 2005 ( معدّل بتاریخ Jul. 2006, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012, 1 May 2019 31 )  معلومات أخرى:
فریدة حسین خضر. وأطلق سراحھ من االعتقال في ألمانیا في 10 كانون األول/دیسمبر 2010 ونقل إلى العراق في 6 كانون األول/دیسمبر

2011. واختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنھ عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 5 تشرین األول/أكتوبر 2009. . أُنجز
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.226 االسم: 1: نجم الدین 2: فرج 3: أحمد 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): نجم الدین فرج أحمد
Olaqloo Sharbajer, Al- :مكان الوالدة a) 7 Jul. 1956 b) 17 Jun. 1963 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) :العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Sulaymaniyah Governorate
Faraj Ahmad Najmuddin كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

7 Dec. :النرویج  أدرج في القائمة بتاریخ ,Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578 :الوطنیة: رقم البطاقة التموینیة: 0075258 العنوان
2006 ( معدّل بتاریخ Dec. 2015, 24 Nov. 2020 10 )  معلومات أخرى: معصومة عبد الرحمن. ویمكن إدراج الصورة المتاحة في

اإلخطار الخاص المشترك بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. واختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنھ عمال بقرار مجلس األمن
1822 (2008) في 20 أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر

https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.237 االسم: 1: جابر 2: عبد هللا 3: جابر 4: أحمد الجالھمة

االسم (باللغة األصلیة): جابر عبد هللا جابر أحمد الجالھمة
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Sep. 1959 24 مكان الوالدة: Al-Khitan area, الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir
a) Abdul-Ghani b) Abu :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami

válido hasta el 16 de febrero de) 2541451 الكویت رقم (b 101423404 (a :الجنسیة: الكویت رقم جواز السفر Muhammad
c (2017valid until 16 Feb. 2017) الكویت رقم 002327881 رقم الھویة الوطنیة: الكویت 259092401188 العنوان: الكویت

(السكن في آذار/مارس 2009 وحتى كانون األول/دیسمبر 2013)  أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2014 3 معلومات أخرى: ُمدرج سابقاً
بین 16 كانون الثاني/ینایر 2008 و3 كانون الثاني/ینایر 2014 (معدّل بتاریخ 1 تموز/یولیھ 2008 و23 تموز/یولیھ 2008 و25 كانون
الثاني/ینایر 2010). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 14 أیلول/سبتمبر 2009.الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.014 االسم: 1: طارق 2: أنور 3: السید 4: أحمد

االسم (باللغة األصلیة): طارق أنور السید احمد
a) :مصر  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Alexandria :15 مكان الوالدة Mar. 1963 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
6 Oct. :متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2001 ( معدّل بتاریخ Nov. 2004, 18 Jul. 2007, 16 May 2011, 1 May 2019 26 )  معلومات أخرى: یفاد بأنھ توفي في تشرین

األول/أكتوبر 2001. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/

نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.193 االسم: 1: زكي 2: عزت 3: زكي 4: أحمد

االسم (باللغة األصلیة): زكي عزت زكي احمد
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1960 21 مكان الوالدة: Sharqiyah (a, مصر Zaqaziq (b, مصر  كنیة
كافیة لتحدید الھویة: a) Rif'at Salim b) Abu Usama كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز السفر:

أ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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29 Sep. :غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: (ربما یكون على الحدود الباكستانیة األفغانیة)  أدرج في القائمة بتاریخ
2005 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011, 1 May 2019 13 )  معلومات أخرى: اسم األب أحمد عزت زكي. عضو الجھاد اإلسالمي المصریة

(QDe.003). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/

نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.313 االسم: 1: جمال 2: عكاشة 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عكاشة جمال
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1978 9 مكان الوالدة: Rouiba, Algiers, الجزائر  كنیة كافیة لتحدید

الھویة: a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2013 5 ( معدّل

ق الجماعات المرتبطة بمنظمة القاعدة في بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: اسم األب سلیماني. اسم األم خدیجة عقروف. منّسِ
المغرب اإلسالمي (QDe.014) في شمالي مالي. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر

2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.325 االسم: 1: أبو محمد 2: العدناني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1977 مكان الوالدة: Binnish, الجمھوریة العربیة السوریة  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) یاسر خلف نزال الراوي b) جابر طھ فلح c) أبو خطاب d) أبو صادق الراوي e) طھ البنشي f) أبو محمد العدناني g) طھ صبحي

فالحة h) یاسر خلف حسین نزال الراوي i) أبو بكر الخطاب j) أبو صادق الراوي k) طھ البنشي l) أبو محمد العدناني m) أبو محمد
العدناني الشامي n) الحاج إبراھیم كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2014 15 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: أبو
،(QDe.115) محمد العدناني ھو الناطق باسم تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الـُمدَرج على القائمة تحت اسم القاعدة في العراق

والناطق سابقا باسم دولة العراق اإلسالمیة، المعروفة أیضا بالمختصر AQI. ُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في
21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة

https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.328 االسم: 1: حجاج 2: بن 3: فھد 4: العجمي

االسم (باللغة األصلیة): حجاج بن فھد العجمي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) حجاج فھد حجاج

(f حجاج العجمي (e الشیخ حجاج العجمي (d الحجاج بن فھد العجمي (c حجاج فھد حجاج محمد صاحب العجمي (b محمد صاحب العجمي
حجاج العجمي كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الكویت رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2014 15 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: أُدرج اسم حجاج
بن فھد العجمي في القائمة في [15 آب/أغسطس 2014] عمال بالفقرتین 2 و 3 من القرار 2161 (2014) بوصفھ شخصا مرتبطا بتنظیم

القاعدة بسبب ”المشاركة في تمویل أعمال أو أنشطة یقوم بھا“ تنظیم جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137)، أو في ”التخطیط لھذه األعمال
أو األنشطة أو تیسیر القیام بھا أو اإلعداد لھا أو ارتكابھا، أو المشاركة في ذلك معھ أو باسمھ أو بالنیابة عنھ أو دعما لـھ“. تم االستعراض عمال
بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة

here
 

QDi.324 االسم: 1: عبد المحسن 2: عبد هللا 3: إبراھیم 4: الشرخ
االسم (باللغة األصلیة): عبد المحسن عبد هللا إبراھیم الشرخ

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: الصقرة, المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) عبد المحسن عبد هللا إبراھیم الشرخ b) سیف النصر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: المملكة العربیة السعودیة رقم

جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2014 15 ( معدّل بتاریخ 1
May 2019 )  معلومات أخرى: أُدرج اسم عبد المحسن عبد هللا إبراھیم الشارخ في القائمة في [15 آب/أغسطس 2014] عمال بالفقرتین 2 و
3 من القرار 2161 (2014) بوصفھ شخصا مرتبطا بتنظیم القاعدة بسبب ”المشاركة في تمویل أعمال أو أنشطة یقوم بھا“ تنظیم جبھة النصرة
ألھل الشام، الـُمدَرج على القائمة تحت اسم جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137)، أو في ”التخطیط لھذه األعمال أو األنشطة أو تیسیر القیام

بھا أو اإلعداد لھا أو ارتكابھا، أو المشاركة في ذلك معھ أو باسمھ أو بالنیابة عنھ أو دعما لـھ. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر

https://www.interpol.int/en/How- :2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.228 االسم: 1: محمد 2: الغبرة 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1980 1 مكان الوالدة: Damascus, الجمھوریة العربیة السوریة  كنیة كافیة
لتحدید الھویة: a) Mohammed El’ Ghabra b) Danial Adam كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: المملكة المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم 094629366 رقم الھویة
12 Dec. :المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة  أدرج في القائمة بتاریخ ,East London :الوطنیة: غیر متوفر العنوان

2006 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011, 20 Jul. 2015, 1 May 2019 13 )  معلومات أخرى: اسم األب محمد أیمن غبرة. اسم األم دالل. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 5 تشرین األول/أكتوبر 2009. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن

2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.429 االسم: 1: محمد 2: علي 3: الحبو 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد علي الحبو 
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 1 Oct. 1983 b) 15 Mar. 1983 c) 1 Jan. 1980 مكان الوالدة: الرقة,

الجمھوریة العربیة السوریة  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Mohamad Abdulkarim b) Muhammad Abd-al-Karim كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: a) Al-Hebo b) Al-Habu c) Alhobo d) Habo e) Hebbo f) Habu الجنسیة: الجمھوریة العربیة

السوریة رقم جواز السفر: الجمھوریة العربیة السوریة رقم 00814L001424 رقم الھویة الوطنیة: a) الجمھوریة العربیة السوریة
b 10716775) الجمھوریة العربیة السوریة c 2020316097) الجمھوریة العربیة السوریة 2020409266 العنوان: a) غازي عنتاب,

ر مقره تركیا تركیا (منذ عام 2016) b) الرقة, الجمھوریة العربیة السوریة  أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2021 17 معلومات أخرى: ُمیَّسِ
ً م خدمات مالیة إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، أو دعما یقدِّ

https://www.interpol.int/en/How- :لھ. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

 
QDi.327 االسم: 1: عبد الرحمن 2: محمد ظافر 3: الدّبیدي 4: الجھنـي

االسم (باللغة األصلیة): عبد الرحمان محمد ظافر الدّبیدي الجھنـي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 4 Dec. 1971 b (a) 1977 مكان الوالدة: خرج, المملكة العربیة السعودیة  كنیة
كافیة لتحدید الھویة: a) عبد الرحمن محمد ظافر الدبیسي الجھني b) عبد الرحمن محمد د. الجھني c) أبو الوفاء d) أبو أنس e) أبو وفا

السعودي f) أبو الوفا g) عبد الرحمن محمد ظافر الجھني h) عبد الرحمن محمد الجھني كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: أبو وفاء
Saudi Arabian national :رقم الھویة الوطنیة F508591 :السعودي الجنسیة: المملكة العربیة السعودیة رقم جواز السفر

6 Dec. 2019 15 ( معدّل بتاریخ Aug. 2014 :العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ identification number 1027508157
)  معلومات أخرى: عبد الرحمان محمد ظافر الدّبـیـدي الَجَھني من كبار زعماء تنظیم القاعدة (QDe.004) السابقین. فھو قد اضطلع بمھام

إداریة شتى لفائدة تنظیم القاعدة، بما في ذلك ترتیب عملیات تحویل األموال، وإیصال الرسائل، وعقد اجتماعات لوجھاء التنظیم. وعمل الجھني
في الفترة الفاصلة بین عامي 2006 و 2009 على توفیر الدعم اللوجستي للقاعدة في أفغانستان. وتولى المسؤولیة عن شبكة القاعدة لالتصاالت

البریدیة في وزیرستان في أواخر العام 2008، ثم المسؤولیة عن الشؤون اإلداریة للتنظیم في عدة مناطق بشمال وجنوب وزیرستان في
منتصف 2009. وقبل مغادرتھ باكستان باتجاه سوریة في عام 2012، عمل الجھني بمجلس الشورى المركزي لتنظیم القاعدة وكرئیس ألمن

التنظیم مسؤول عن االستخبارات المضادة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر
2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.361 االسم: 1: عمرو 2: العبسي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
a) :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1979 مكان الوالدة: المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة

a) Abu al-Athir b) Abu al-Asir c) Abu :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Amr al Absi b) Abu al Athir Amr al Absi
Asir d) Abu Amr al Shami e) Abu al-Athir al-Shami f) Abu-Umar al-Absi الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Homs, الجمھوریة العربیة السوریة (مكان اإلقامة في أیلول/سبتمبر 2015)  أدرج في
القائمة بتاریخ: Sep. 2015 29 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: عضو مجلس الشورى لتنظیم الدولة اإلسالمیة في

العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، والمسؤول عن الفرع اإلعالمي في تنظیم الدولة اإلسالمیة
في العراق والشام. وزعیم التنظیم في محافظة حمص، بالجمھوریة العربیة السوریة في منتصف عام 2014. أطلق علیھ اسم ”المسؤول عن

الخطف“ في التنظیم. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.338 االسم: 1: شافي 2: سلطان 3: محمد 4: العجمي
االسم (باللغة األصلیة): شافي سلطان محمد العجمي

اللقب: الدكتور  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: Warah, الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) شافي العجمي
b) الشیخ شافي العجمي كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: الشیخ أبو سلطان الجنسیة: الكویت رقم جواز السفر: 0216155930 رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Area 3, Street 327, Building 41, العقیلة, الكویت  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2014 23 ( معدّل
بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: شافي سلطان محمد العجمي واحد من أكبر الناشطین الكویتیین الذین یعملون على جمع األموال

لصالح جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137)، ویدیر حمالت منتظمة عن طریق وسائل التواصل االجتماعي للحصول على التبرعات لصالح
المقاتلین السوریین. وفي تموز/یولیھ 2014، اعترف علناً بأنھ قام ورفاقھ بجمع األموال في إطار أنشطة خیریة وسلَّم األموال شخصیاً إلى

جماعات من بینھا جبھة النصرة. واعترف العجمي أیضاً بشراء أسلحة وبتھریبھا إلى الجماعات نفسھا على ما یبدو. تم االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.236 االسم: 1: حامد 2: عبد هللا 3: أحمد 4: العلي

االسم (باللغة األصلیة): حامد عبد هللا أحمد العلي
a) Dr. Hamed :20 مكان الوالدة: الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة Jan. 1960 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid
Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali' كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: Abu Salim الجنسیة: الكویت رقم جواز السفر: الكویت رقم 1739010, الصادر بتاریخ May 2003 26, الصادر
في الكویت (وانتھت في 25 مایو 2008)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الكویت (residence as at Mar. 2009)  أدرج في
القائمة بتاریخ: Jan. 2008 16 ( معدّل بتاریخ Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010, 1 May 2019 1 )  معلومات أخرى: تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 14 أیلول/سبتمبر 2008. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253
(2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.092 االسم: 1: محرز 2: بن محمود 3: بن ساسي 4: العمدوني
a) :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Asima-Tunis :18 مكان الوالدة Dec. 1969 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

c) Fabio 18 في تونس Dec. 1968 مولود عام b) Fabio Fusco إیطالیا ,Naples 25 في May 1968 مولود عام Fabio Fusco
d) Mohamed Hassan e) Meherez Hamdouni f) Amdouni Mehrez ben 25 في الجزائر May 1968 مولود عام Fusco

Abu :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة g) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni 14 في تونس Jul. 1969 مولود عام Tah
Thale الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم G737411, الصادر بتاریخ Oct. 1990 24 (وینتھي بتاریخ 20 أیلول/سبتمبر

26 Nov. 2004, 20 25 ( معدّل بتاریخ Jun. 2003 :1997)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: إیطالیا  أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 12 Jul. 2010, 16 May 2011, 6 Dec. 2019 )  معلومات
أخرى: اسم األب محمود بن ساسي. اسم األم مریم بنت التیجاني. غیر مسموح لھ بدخول منطقة شنغن. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 نیسان/أبریل 2010 أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/

دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.389 االسم: 1: أبو عبیدة، 2: یوسف، 3: العَنَّابي، 4: غیر متوفر

a) Abou :7 مكان الوالدة: عنابــة, الجزائر  كنیة كافیة لتحدید الھویة Feb. 1969 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Mebrak Yazid b) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Obeida Youssef Al-Annabi b) Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi

Youcef Abu Obeida c) Mibrak Yazid d) Yousif Abu Obayda Yazid e) Yazid Mebrak f) Yazid Mabrak g)
Yusuf Abu Ubaydah h) Abou Youcef الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2016 29 معلومات أخرى: زعیم تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (QDe.014). والصورة
متاحة إلدراجھا في اإلخطارات الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن لألمم المتحدة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن

2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

 
QDi.060 االسم: 1: محمد 2: بن بلقاسم 3: عبد هللا 4: العوادي

االسم (باللغة األصلیة): محمد بن بلقاسم بن عبد هللا العوادي
a) :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tunis :11 مكان الوالدة Dec. 1974 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Mohamed Ben Belkacem Aouadi b) Fathi Hannachi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: تونس رقم جواز
،04643632) (a :28 (انتھت یوم 27 فبرایر 2001)  رقم الھویة الوطنیة Feb. 1996 الصادر بتاریخ ,L 191609 السفر: تونس رقم

50th Street, Number :(قانون الضرائب)  العنوان DAOMMD74T11Z352Z إیطالیا (b (1999 صادر بتاریخ 18 حزیران/یونیھ
10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 24 ( معدّل بتاریخ Apr. 2002 :23, تونس  أدرج في القائمة بتاریخ, Zehrouni, Tunis

( 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014, 6 Dec. 2019, 7 May 2020
 معلومات أخرى: رئیس جناح األمن في تنظیم أنصار الشریعة في تونس (QDe.143) (AAS-T). اسم األم ھو أوریده بنت محمد. تم ترحیلھ

من إیطالیا إلى تونس في 1 كانون األول/دیسمبر 2004. وألقي علیھ القبض في تونس في آب/أغسطس 2013. وأحتجز في السجن المدني
ببرج العامري في 13 أیلول/سبتمبر 2013. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) بتاریخ 22 نیسان/أبریل 2010. أُنجز

االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.291 االسم: 1: إبراھیم 2: حسن 3: طالع 4: العسیري
االسم (باللغة األصلیة): إبراھیم حسن طالع العسیري

((Hijri Calendar) 24/06/1402) (a) 19 Apr. 1982 b) 18 Apr. 1982 c :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
 مكان الوالدة: Riyadh, المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراھیم حسن طالع
b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim (عسیري

Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i)
Ibrahim Hassan Al Asiri كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah الجنسیة: المملكة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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العربیة السعودیة رقم جواز السفر: المملكة العربیة السعودیة رقم F654645, الصادر بتاریخ Apr. 2005 30 (وینتھي بتاریخ 7 آذار/مارس
2010 وتاریخ اإلصدار بالتقویم الھجري 24/6/1426 وتاریخ االنتھاء الھجري ھو 21/3/1431)  رقم الھویة الوطنیة: المملكة العربیة

15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015, 9 24 ( معدّل بتاریخ Mar. 2011 :السعودیة 1028745097 العنوان: الیمن  أدرج في القائمة بتاریخ
Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP)) .معلومات أخرى: عنصر نشط في القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة  ( May 2018
QDe.129)) وأحد أبرز صناع القنابل فیھ. یعتقد أنھ مختبئ في الیمن حتى آذار/مارس 2011. مطلوب من المملكة العربیة السعودیة. مرتبط

أیضا بناصر عبد الكریم عبد هللا الوحیشي (Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi) متوفى) وقاسم یحیى مھدي الریمي)
Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi) وأنور ناصر عبد هللا العولقي (Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282)

QDi.283))). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.283 االسم: 1: أنور 2: ناصر 3: عبد هللا 4: العولقي
االسم (باللغة األصلیة): انور ناصر عبدهللا العولقي

Las Cruces, New :مكان الوالدة a) 21 Apr. 1971 b) 22 Apr. 1971 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al- :الوالیات المتحدة األمریكیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Mexico

Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: a) الوالیات المتحدة األمریكیة b) Yemeni رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:

غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2010 20 ( معدّل بتاریخ Nov. 2011, 1 May 2019 30 )  معلومات
أخرى: تأكدت وفاتھ بتاریخ 30 أیلول/سبتمبر 2011 في الیمن. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/

فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.344 االسم: 1: إبراھیم 2: عیسی حاجي 3: محمد 4: البکر
االسم (باللغة األصلیة): ابراھیم عیسی حاجي محمد البکر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: قطر  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) ابراھیم عیسی حاجي
البکر b) ابراھیم عیسی حاجي مھد البکر c) إبراھیم عیسی حاجي محمد البکر d) إبراھیم عیسى البكر e) إبراھیم البكر كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: أبو خلیل الجنسیة: قطري رقم جواز السفر: قطر رقم 01016646, الصادر في قطر (انتھت صالحیتھ في 11 كانون الثاني/
ینایر 2017)  رقم الھویة الوطنیة: قطر 27763401255 العنوان: الریان، قطر, قطر  أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2015 23 ( معدّل

بتاریخ Nov. 2020, 24 Nov. 2020, 23 Mar. 2021 14 )  معلومات أخرى: یوفر إبراھیم عیسى حاجي محمد البكر الدعم المالي
والخدمات المالیة لحساب تنظیم القاعدة (QDe.004) ودعما لھ. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین

الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.231 االسم: 1: سالم 2: نور الدین 3: أمحمد 4: الدبیسكي

االسم (باللغة األصلیة): سالم نور الدین امحمد الدبیسكي
a) Abu Al-Ward :لیبیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tripoli :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1963 مكان الوالدة
(a :الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر a) Abu Naim b) Abdallah al- Masri :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة b) Abdullah Ragab

Bab Ben Ghasheer, :لیبیا رقم 345751 رقم الھویة الوطنیة: لیبیا الھویة الوطنیة 220334 العنوان (b 1990/345751 لیبیا رقم
( 13 Dec. 2011, 1 May 2019 معدّل بتاریخ ) 8 Jun. 2007 :أدرج في القائمة بتاریخ  Libyan Arab Jamahiriya ,Tripoli

 معلومات أخرى: اسم األم كلثوم عبد السالم الشفطري. عضو أقدم في جماعة القتال اإلسالمیة اللیبیة (QDe.011) وعضو في القاعدة
(QDe.004). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2009. أُنجز االستعراض عمالً

بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
QDi.278 االسم: 1: مثنى 2: حارث 3: الضاري 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): مثنى حارث الضاري
a) Dr. Muthanna :16 مكان الوالدة: العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة Jun. 1969 :الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة  Doctor :اللقب

Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman
Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al

Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-
Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna

Harith al-Dari al-Zowbai كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
Abu ,Asas Village (c (سابق) العراق ,Khan Dari (b األردن ,Amman (a :الوطنیة: رقم البطاقة التموینیة: 1729765 العنوان

10 Dec. 2015, 6 Dec. 2019 25 ( معدّل بتاریخ Mar. 2010 :مصر (سابق)  أدرج في القائمة بتاریخ (d (سابق) العراق ,Ghurayb
)  معلومات أخرى: اسم األم: ھبة خمیس داري. وفر التوجیھ العملیاتي والدعم المالي وخدمات أخرى إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق

والشام، الذي أدرج في القائمة باعتباره تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) (AQI)، أو دعما لھ. وھو متورط في تھریب النفط. وھو
مطلوب للقوات األمنیة العراقیة. ویمكن إدراج الصورة المتاحة في اإلخطار الخاص المشترك بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

أل أُ
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أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.149 االسم: 1: نور الدین 2: بن علي 3: بن بلقاسم 4: الدریسي
االسم (باللغة األصلیة): نور الدین بن علي بن بلقاسم الدریسي

Drissi :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tunis :30 مكان الوالدة Apr. 1964 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
,L851940 الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم a) Abou Ali b) Faycal :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Noureddine
Via Plebiscito 3, :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان  (Sep. 2003 8 انتھت صالحیتھ في) 9 Sep. 1998 الصادر بتاریخ

20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 16 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :إیطالیا  أدرج في القائمة بتاریخ ,Cremona
May 2011, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020 )  معلومات أخرى: ُحكم علیھ في عام 2008 بالسجن لمدة ست سنوات بتھمة اإلرھاب

ل من إیطالیا إلى تونس في 10 شباط/ فبرایر 2013. وغیر مسموح لھ بدخول منطقة شنعن. اسم األم خدیجة الدریسي. تم الدولي. ُرّحِ
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 نیسان/أبریل 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368

(2017) بتاریخ 4 كانون األول/دیسمبر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.379 االسم: 1: عبد العزیز 2: عدي 3: زمین 4: الفضلي

a) Abd al-Aziz :27 مكان الوالدة: الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة Aug. 1981 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d)

Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر
1 May 21 ( معدّل بتاریخ Sep. 2015 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: 281082701081 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2019 )  معلومات أخرى: میسر یتخذ من الكویت مقرا لھ حیث یقدم خدمات مالیة لجبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) ولتنظیم القاعدة في
شبھ الجزیرة العربیة (QDe.129) أو لدعمھما. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.

https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.059 االسم: 1: خالد 2: عبد الرحمن 3: حمد 4: الفواز

االسم (باللغة األصلیة): خالد عبد الرحمن حمد الفواز
a) Khaled Al- :24 مكان الوالدة: الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة Aug. 1962 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Fauwaz b) Khaled A. Al-Fauwaz c) Khalid Al-Fawwaz d) Khalik Al Fawwaz e) Khaled Al-Fawwaz f)
Khaled Al Fawwaz g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: المملكة
العربیة السعودیة رقم جواز السفر: 456682, الصادر بتاریخ Nov. 1990 6 (منتھي الصالحیة بتاریخ 13 أیلول/سبتمبر 1995)  رقم
26 Nov. 24 ( معدّل بتاریخ Apr. 2002 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الوالیات المتحدة األمریكیة  أدرج في القائمة بتاریخ

Apr. 2007, 21 Oct. 2010, 4 Aug. 2014, 6 Dec. 2019 23 ,2004 )  معلومات أخرى: تم ترحیلھ من المملكة المتحدة إلى
الوالیات المتحدة األمریكیة في 5 تشرین األول/ أكتوبر 2012. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 نیسان/
أبریل 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

QDi.292 االسم: 1: عثمان 2: أحمد 3: عثمان 4: الغامدي
االسم (باللغة األصلیة): عثمان أحمد عثمان الغامدي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1979 27 مكان الوالدة: المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
27 May مولود عام b) Uthman al-Ghamdi 27 في المملكة العربیة السعودیة May 1979 مولود عام a) Othman al-Ghamdi
d) Othman 27 في المملكة العربیة السعودیة May 1979 مولود عام c) Uthman al-Ghamidi 1979 في المملكة العربیة السعودیة

bin Ahmed bin Othman Alghamdi e) Othman Ahmed Othman Al Omairah (المولود بتاریخ 1973 في شبوه، الیمن
بجنسیة یمانیة و) f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi g) Othman Ahmed Othman al-Omirah كنیة غیر كافیة لتحدید

الھویة: a) Al Umairah al-Ghamdi b) Othman Bin Ahmed Bin Othman الجنسیة: المملكة العربیة السعودیة رقم جواز
16 Jun. 2011 :السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: المملكة العربیة السعودیة 1089516791 العنوان: الیمن  أدرج في القائمة بتاریخ

( معدّل بتاریخ Apr. 2014, 24 Nov. 2020 15 )  معلومات أخرى: قائد عملیات القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة (QDe.129). كان
ضالعاً في جمع األموال وتخزین األسلحة لصالح عملیات القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة وأنشتطھا في الیمن. معروف ارتباطھ بقاسم یحیي

مھدي الریمي (QDi.282) وفھد محمد أحمد القوسو (QDi.288). اسم األب عثمان العمیرة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.332 االسم: 1: إبراھیم 2: سلیمان 3: حمد 4: الحبلین
االسم (باللغة األصلیة): إبراھیم سلیمان حمد الحبلین

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1984 17 مكان الوالدة: البریدة, المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Barahim Suliman H. al Hblian كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Jabal b) Abu-Jabal الجنسیة: سعودي رقم

أ
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جواز السفر: المملكة العربیة السعودیة رقم F800691 رقم الھویة الوطنیة: 1047503170 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:
Sep. 2014 23 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019, 10 Sep. 2020 6 )  معلومات أخرى: خبیر متفجرات ویعمل لحساب كتائب عبد هللا عزام

(QDe.144). مطلوب من حكومة المملكة العربیة السعودیة بسبب ممارسة اإلرھاب. األوصاف البدنیة: لون العینین: أسود؛ لون الشعر:
أسود؛ لون البشرة: أسمر خفیف. یتكلم اللغة العربیة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 4 كانون األول/دیسمبر

2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.140 االسم: 1: كمال 2: بن المولدي 3: بن حسن 4: الحمراوي

االسم (باللغة األصلیة): كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي
a) :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Beja :21 مكان الوالدة Oct. 1977 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Hamroui Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel مولود عام Nov. 1977 21 في المغرب c) Hamraoui Kamel مولود
a) :20 في تونس  كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Oct. 1977 مولود عام d) Hamraoui Kamel 21 في تونس Nov. 1977 عام
Kamel b) Kimo الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم P229856, الصادر بتاریخ Nov. 2002 1 (تنتھي في 31 أكتوبر

Via Plebiscito Number (b إیطالیا ,Cremona ,Via Bertesi Number 27 (a :2007)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :إیطالیا  أدرج في القائمة بتاریخ ,Cremona ,3
May 2011, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020 16 )  معلومات أخرى: اسم األم خمیسة الكثیري. صدر بحقھ مرسوم طرد من البلد ولكن

ل المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان أوقفت العمل بھ بتاریخ 17 نیسان/أبریل 2007. أعید القبض علیھ في إیطالیا في 20 أیار/مایو 2008. ُرّحِ
من إیطالیا إلى تونس في 6 أیار/مایو 2015. غیر مسموح لھ بدخول منطقة شنغن. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)
وبتاریخ 6 أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة

https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.399 االسم: AL-HASRI :3 AHMAD :2 BASSAM :1 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): بسام أحمد الحصري 
Qalamun, Damascus (a :تقریباً 1971 مكان الوالدة (a) 1 Jan. 1969 b :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Tadamon, Rif (c الجمھوریة العربیة السوریة ,Ghutah, Damascus Province (b الجمھوریة العربیة السوریة ,Province
a) Abu :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Bassam Ahmad Husari :الجمھوریة العربیة السوریة  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Dimashq

Abu Ahmad al-Shami (Ahmad Akhlaq b الجنسیة: a) الجمھوریة العربیة السوریة b) دولة فلسطین رقم جواز السفر: غیر
متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (الجنوب. موقعھ اعتبارا من تموز/یولیھ 2016)  أدرج في

القائمة بتاریخ: Feb. 2017 22 معلومات أخرى: قائد جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) في جنوب الجمھوریة العربیة السوریة منذ
تموز/یولیھ 2016.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.317 االسم: 1: أبو محمد 2: الجوالني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): أبو محمد الجوالني

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1975 و 1979 مكان الوالدة: الجمھوریة العربیة السوریة  كنیة كافیة لتحدید
Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu) a) Abu Mohamed al-Jawlani :الھویة

Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (وھي
تمثل صیغاً لفظیة من االسم في صیغتھ األصلیة)) b) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi مولود عام 1980 في الجمھوریة

al Fatih, Sheikh al Fatih :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة c) Abu Ashraf (اسم األم: فاطمة علي مجور) العربیة السوریة
(Nom de guerre) (Translation: The Conqueror) ( transliterations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih)  الجنسیة: الجمھوریة
العربیة السوریة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: (ناشط في سوریة اعتباراً من حزیران/یونیھ 2013)
 أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2013 24 ( معدّل بتاریخ Jun. 2014, 1 May 2019 2 )  معلومات أخرى: الوصف: بشرة داكنة الطول:

1.70 متر. وھو منذ كانون الثاني/ینایر 2012 زعیم تنظیم جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) وھو جماعة موجودة في سوریة أدرجت
في القائمة في أیار/مایو 2014، وكانت مدرجة سابقا باعتبارھا اسم شھرة لتنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) (AQI) في الفترة بین 30

أیار/مایو 2013 و 13 أیار/مایو 2014. وھو مرتبط بأیمن محمد ربیع الظواھري (QDi.006). وھو مطلوب للقوات األمنیة العراقیة. ویمكن
إدراج الصورة المتاحة في اإلخطار الخاص المشترك بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس

األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.337 االسم: 1: میسر علي 2: موسى 3: عبد هللا 4: الجبوري

االسم (باللغة األصلیة): میسر علي موسى عبد هللا الجبوري
اللقب: أمیر  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: a) محافظة نینوى, العراق Al-Shura, Mosul (b, العراق  كنیة
كافیة لتحدید الھویة: a) میسر الجبوري b) میسر ھررة c) میسر الشمري d) محمد خالد حسن كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) الشمري

b) مصعب القحطاني c) أبو ماریا القطري الجنسیة: عراقي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2014 23 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: أصبح میسر علي موسى عبد هللا

الجبوري أمیر الشریعة في جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) في مطلع عام 2014. وفي وقت سابق من عام 2013، سافر الجبوري إلى
بین في المعسكر. وأصبح الجبوري عضواً في معسكر تدریب جبھة النصرة في شمال سوریة إللقاء المحاضرات الدینیة أمام المقاتلین المتدّرِ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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مجلس الشورى التابع لجبھة النصرة في منتصف عام 2013. وفي أواخر كانون األول/دیسمبر 2013، كان الجبوري ال یزال أحد كبار
المسؤولین في جبھة النصرة. انتقل الجبوري من الموصل، العراق، إلى سوریة في أواخر عام 2011 الستغالل البیئة األمنیة المتسمة بقدر أكبر

من التساھل في سوریة، سعیاً إلى نقل أیدیولوجیة تنظیم القاعدة (QDe.004) إلى سوریة وتشكیل جماعات إرھابیة تشاطر تلك األیدیولوجیة.
وفي منتصف عام 2012، أصبح الجبوري القائد الدیني والعسكري الرئیسي لجبھة النصرة في شرق سوریة وتولى أیضاً إدارة معسكر تدریب

لتلك الشبكة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

QDi.382 االسم: 1: سعد 2: بن سعد 3: محمد شریان 4: الكعبي
االسم (باللغة األصلیة): سعد بن سعد محمد شریان الكعبي

a) Sa'd bin :15 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Feb. 1972 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi كنیة

غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Haza' b) Abu Hazza' c) Umar al-Afghani d) Abu Sa'd e) Abu Suad الجنسیة:
قطر رقم جواز السفر: قطر رقم 00966737 (انتھت صالحیتھ في 16 شباط/فبرایر 2016)  رقم الھویة الوطنیة:

( 1 May 2019, 23 Mar. 2021 معدّل بتاریخ ) 21 Sep. 2015 :27263401275 العنوان: أم صالل, قطر  أدرج في القائمة بتاریخ
 معلومات أخرى: میسر یتخذ من قطر مقرا لھ حیث یقدم خدمات مالیة لجبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) أو لدعمھا. أُنجز االستعراض

عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

 
QDi.318 االسم: 1: محمد 2: جمال 3: عبد الكریم أحمد 4: الكاشف

االسم (باللغة األصلیة): محمد جمال عبدالرحیم أحمد الكاشف
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 1 Jan. 1964 b) 1 Feb. 1964 مكان الوالدة: Cairo, مصر  كنیة كافیة لتحدید

a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal :الھویة
Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal

b) Abu (االسم الحركي) a) Muhammad Jamal Abu Ahmad :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Abdu f) Muhammad Jamal
d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal (االسم الحركي) c) Abu Jamal (االسم الحركي) Ahmad
g) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (االسم الحركي) f) Muhammad Jamal Abduh (االسم الحركي) Abdo Ahmed

30 Jan. 1986 مصر رقم 6487, الصادر بتاریخ (a :(االسم الحركي)  الجنسیة: مصر رقم جواز السفر h) Riyadh (االسم الحركي)
(صادر بتاریخ 30 كانون الثاني/ینایر 1986 باسم محمد جمال عبده) b) مصر (جواز سفر مصري صادر في 1993 باسم محمد جمال عبد

الرحیم أحمد الكاشف ) c) الیمن رقم 388181 (جواز سفر یمني برقم 388181 باسم محمد جمال عبد الرحیم الكاشف)  رقم الھویة الوطنیة:
غیر متوفر العنوان: مصر  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2013 21 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: تم تدریبھ لدى

القاعدة في أفغانستان في أواخر عقد الثمانینیات (QDe.004) من أجل تصنیع القنابل. كان في السابق القائد العسكري األعلى للجھاد اإلسالمي
المصري (QDe.003). منذ عام 2011 أنشأ شبكة محمد جمال (QDe.136) ومعسكرات لتدریب اإلرھابیین في مصر ولیبیا ونفَّذ أنشطة

إرھابیة للشبكة المذكورة بدعم من القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة (QDe.129). یفاد بأنھ شارك في الھجوم على بعثة الوالیات المتحدة في
بنغازي، لیبیا بتاریخ 11 أیلول/سبتمبر 2012، وترأَّس خلیة مدینة نصر اإلرھابیة في مصر في عام 2012. مرتبط بأیمن الظواھري

(QDi.006) وبقیادة القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة ومنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). تم القبض علیھ وإیداعھ السجن
عدة مرات بواسطة السلطات المصریة منذ حوالي عام 2000 وأفرج عنھ في عام 2011. ولكن أعید القبض علیھ بواسطة السلطات المصریة
في تشرین الثاني/نوفمبر 2012 وأودع السجن في مصر بانتظار المحاكمة في أیلول/سبتمبر 2013. اسم زوجتھ سماح علي الدھباني (جنسیة

یمنیة). أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

AL-KAWARI :4 SALIH MUHAMMAD :3 BIN ABDALLAH :2 ABD AL-LATIF :1 :االسم QDi.380
االسم (باللغة األصلیة): عبداللطیف بن عبد� صالح محمد الكواري

a) Abd-al- :28 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Sep. 1973 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Latif Abdallah Salih al-Kawari b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari c) Abd-al-Latif Abdallah al-

Kawwari d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari e) Abu Ali al-Kawari كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
قطر رقم جواز السفر: a) قطر رقم b 01020802) قطر رقم 00754833, الصادر بتاریخ May 2007 c 20) قطر رقم 00490327,

الصادر بتاریخ Jul. 2001 d 28) قطر رقم 01538029 (تنتھي صالحیتھ في 14 آذار/مارس 2025))  رقم الھویة الوطنیة: قطر
( 1 May 2019, 23 Mar. 2021 معدّل بتاریخ ) 21 Sep. 2015 :27363400684 العنوان: الخریطیات, قطر  أدرج في القائمة بتاریخ

 معلومات أخرى: میسر یتخذ من قطر مقرا لھ حیث یقدم خدمات مالیة لتنظیم القاعدة (QDe.004) أو لدعمھ. أُنجز االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة
 

AL-KUBAYSI :4 IRHAYYIM :3 MAHMUD :2 UMAR :1 :االسم QDi.412
االسم (باللغة األصلیة): عمر محمود إرحیم الفیاض الكبیسي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967 مكان الوالدة: مدینة القائم, محافظة األنبار,
a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) :العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar
Mahmud Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i)

Umar al-Kubaysi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: العراق رقم A4059346, الصادر
بتاریخ May 2013 29, الصادر في Baghdad, العراق (تنتھي صالحیتھ في ٢٧ أیار/مایو ٢٠٢١)  رقم الھویة الوطنیة: a) العراق بطاقة

ھویة وطنیة عراقیة رقم 00405771, الصادر بتاریخ May 2013 20, الصادر في العراق (االسم بالحرف العربي: عمر محمود إرحیم
الفیاض) b) العراق شھادة جنسیة عراقیة رقم 540763, الصادر بتاریخ Feb. 1984 13 (االسم بالحرف العربي: عمر محمود إرحیم)

 العنوان: مدینة القائم, محافظة األنبار, العراق  أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2018 6 معلومات أخرى: میّسر مالي لتنظیم الدولة اإلسالمیة
في العراق والشام المدرج تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). مدیر شركة الكوثر للتوسط ببیع وشراء العمالت األجنبیة

(QDe.157). األوصاف البدنیة: الجنس: ذكر؛ لون الشعر: أسود؛ الطول: 175 سم. یتحدث اللغة العربیة. .الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

QDi.177 االسم: 1: حبیب 2: بن 3: أحمد 4: اللوبیري
االسم (باللغة األصلیة): حبیب بن احمد اللوبیري

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1961 17 مكان الوالدة: Manzal Tmim, Nabul, تونس  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: تونس رقم جواز

السفر: تونس رقم M788439, الصادر بتاریخ Oct. 2001 20 (تنتھي في 19 أكتوبر 2006)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
20 Dec. 23 ( معدّل بتاریخ Jun. 2004 :سیدي مسعود, تونس  أدرج في القائمة بتاریخ ,,Salam Marnaq Ben Arous district
Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 13 Dec. 2011, 23 Feb. 2016, 6 Dec. 2019 17 ,2005 )  معلومات أخرى: الرمز الضریبي

اإلیطالي: LBR HBB 61S17 Z352F. محتجز في تونس اعتباراً من كانون األول/دیسمبر 2009. اسم األم ھو Fatima al-Galasi. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) بتاریخ 9 نیسان/أبریل 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.074 االسم: 1: طارق 2: بن الحبیب 3: بن التومي 4: المعروفي
االسم (باللغة األصلیة): طارق بن الحبیب بن التومي المعروفي

a) :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Ghardimaou :23 مكان الوالدة Nov. 1965 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم E590976, الصادر بتاریخ 19 Jun. 1987 (expired on 18 Jun. 1992)  رقم
الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, بلجیكا  أدرج في القائمة

26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 3 Jul. 2007, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 3 ( معدّل بتاریخ Sep. 2002 :بتاریخ
Dec. 2010, 6 Dec. 2019 23 ,2010 )  معلومات أخرى: تم سْحب الجنسیة البلجیكیة بتاریخ 26 كانون الثاني/ینایر 2009. محتجز في

Nivelles، بلجیكا اعتباراً من تشرین األول/أكتوبر 2010. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 حزیران/
یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

AL-MANSUR :4 MUHAMMAD :3 MUSTAFA :2 SALIM :1 :االسم QDi.411
االسم (باللغة األصلیة): سالم مصطفى محمد ال منصور

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 20 Feb. 1962 b (a) 1959 مكان الوالدة: a) بغداد, العراق b) تلعفر, محافظة
a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim :نینوى, العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة

Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
العراق رقم جواز السفر: العراق رقم A6489694, الصادر بتاریخ Sep. 2013 2 (تنتھي صالحیتھ في ٣١ آب/أغسطس ٢٠٢١؛ االسم
بالحرف العربي: سالم مصطفى محمد ال منصور)  رقم الھویة الوطنیة: a) العراق بطاقة ھویة وطنیة عراقیة رقم 00813602, الصادر

بتاریخ Sep. 2011 18 (االسم بالحرف العربي: سالم مصطفى محمد ال منصور) b) العراق شھادة جنسیة عراقیة رقم 300397, الصادر
بتاریخ Jun. 2013 25 (االسم بالحرف العربي: سالم مصطفى محمد)  العنوان: a) حي 17 تموز, الموصل, العراق (عنوان سابق) b) حي

سعد، تلعفر, الموصل, العراق (عنوان سابق)  أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2018 6 معلومات أخرى: أمیر وزارة المالیة“ في تنظیم
الدولة اإلسالمیة في العراق والشام المدرج تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). األوصاف البدنیة: لون الشعر: أسود؛ لون

العینین: عسلي؛ الطول: ١٧٠ سم. یتحدث اللغة العربیة.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

 
QDi.320 االسم: 1: عبد الحمید 2: المصلي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبدالحمید المصلي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1976 مكان الوالدة: Darnah (a, لیبیا Danar (b, لیبیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli كنیة غیر
a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) :كافیة لتحدید الھویة

Hamzah Dirnawi f) Hamza Darnavi g) Hamza al-Darnavi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-
Darnawi الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: (یفاد بأنھ یقع في وزیر ستان، مناطق

أ أ ً
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ب القبائل المدارة اتحادیاً، باكستان)  أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2013 26 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: قائد ومدّرِ
لورشة إلكترونیات ومتفجرات تابعة للقاعدة وتنتج عناصر األجھزة المتفجرة المرتجلة. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253

(2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
ام 2: عبد هللا 3: زریق 4: المولد الصبحي QDi.330 االسم: 1: عزَّ

ام عبد هللا زریق المولد الصبحي االسم (باللغة األصلیة): عزَّ
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1976 12 مكان الوالدة: البركة, المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید

a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d) Abu Muslem :الھویة
al-Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:

غیر متوفر الجنسیة: سعودي رقم جواز السفر: المملكة العربیة السعودیة رقم C389664, الصادر بتاریخ Sep. 2000 15 رقم الھویة
( 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020 معدّل بتاریخ ) 23 Sep. 2014 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
ام عبد هللا زریق المولد الصبحي مرتبط بعدة قادة كبار في تنظیم القاعدة (QDe.004). اسم أبیھ عبد هللا رزیق المولد  معلومات أخرى: عزَّ

الصبحي. األوصاف البدنیة: لون العینین: أسود؛ لون الشعر: أسود؛ لون البشرة: أسود. یتكلم اللغة العربیة. صورتھ متاحة إلدراجھا في النشرة
الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 4 كانون

األول/دیسمبر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.276 االسم: 1: أكرم 2: تركي 3: ھاشم 4: المزیدة

االسم (باللغة األصلیة): أكرم تركي ھاشم المزیده
Akram :1975 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة (b 1974 (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Turki Al-Hishan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Jarrah b) Abu Akram الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) محافظة دیر الزور, الجمھوریة العربیة السوریة b) العراق  أدرج في القائمة بتاریخ: 11
Ghazy Fezza Hishan Al- معلومات أخرى: 1979. وھو ابن عم  ( 15 Jan. 2016, 1 May 2019 معدّل بتاریخ ) Mar. 2010

Mazidih (QDi.277). وھو میسر مالي لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الذي أدرج في القائمة باعتباره تنظیم القاعدة في العراق
(QDe.115 (AQI)) في عام 2015. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.277 االسم: 1: غازي 2: فیزا 3: ھاشم 4: المزیدة

االسم (باللغة األصلیة): غازي فیزا ھاشم المزیده
a) Ghazy :1975 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة (b 1974 (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

a) Abu Faysal b) Abu :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash
(b الجمھوریة العربیة السوریة (a :الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Ghazzy
Akram Turki معلومات أخرى: ھو ابن عم أكرم  ( 1 May 2019 معدّل بتاریخ ) 11 Mar. 2010 :العراق  أدرج في القائمة بتاریخ

Hishan Al Mazidih (QDi.276). وھو منظم ھجمات إرھابیة في تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الذي أدرج في القائمة
باعتباره تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) (AQI) في عام 2015 أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21

شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.377 االسم: 1: مھند 2: النجدي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1984 19 مكان الوالدة: الدوادمي، المملكة, المملكة العربیة السعودیة  كنیة
كافیة لتحدید الھویة: 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Ghassan al-Tajiki الجنسیة:
المملكة العربیة السعودیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 29

Feb. 2016 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: میسر تابع لتنظیم القاعدة (QDe.004) مقیم في الجمھوریة العربیة
السوریة. یشارك في صنع أجھزة متفجرة مرتجلة الستخدامھا في أفغانستان والجمھوریة العربیة السوریة منذ عام 2010 على األقل. تم

االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.334 االسم: 1: عبد الرحمن 2: بن عمیر 3: النعیمي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد الرحمن بن عمیر النعیمي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1954 مكان الوالدة: الدوحة, قطر  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) عبد الرحمن بن عمیر
النعیمي b) عبد الرحمن النعیمي c) عبد هللا محمد النعیمي d) عبد الرحمن النعیمي e) عبد الرحمن عمیر الجابر النعیمة f) عبد الرحمن عمیر

النعیمي كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: قطر رقم جواز السفر: a) قطر رقم 01461558 (تنتھي صالحیتھ في 20
كانون الثاني/ینایر b (2024) قطر رقم 00868774 (وتنتھي صالحیتھ في 27 نیسان/أبریل 2014)  رقم الھویة الوطنیة: a) قطر

b 25463400086) بطاقة إثبات شخصیة قطریة رقم 25463401784 (ینتھي في 6 دیسمبر 2019)  العنوان: الوعب, قطر  أدرج في
القائمة بتاریخ: Sep. 2014 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2017, 23 Mar. 2021 15 )  معلومات أخرى: في عام 2013، نظَّم عبد الرحمن
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بن عمیر النعیمي عملیة نقل حوالي 000 600 دوالر إلى تنظیم القاعدة (QDe.004) عن طریق أبو خالد السوري (متوفى)، أحد ممثلي تنظیم
القاعدة في سوریة، وكان النعیمي یعتزم نقل مبلغ إضافي یقدَّر بحوالي 000 50 دوالر. ویسَّر النعیمي قدراً كبیراً من الدعم المالي لتنظیم

القاعدة في العراق (QDe.115)، واضطلع بدور المحاور بین قادة تنظیم القاعدة في العراق والمانحین المقیمین في قطر. وأُفید بأن النعیمي قد
أشرف على نقل أكثر من ملیونَي دوالر شھریاً إلى تنظیم القاعدة في العراق على مدى فترة من الزمن. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

 
QDi.273 االسم: 1: فضیل الطول 2: شیخ أبو محمد 3: أمین 4: البیشاواري

Shunkrai :تقریباً 1973 مكان الوالدة (c 1961 ًتقریبا (b 1967 ًتقریبا (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Shaykh Aminullah b) Sheik :أفغانستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,village, Sarkani District, Konar Province

Aminullah c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri e) Abu
Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari g) Shaykh

Aminullah Al-Peshawari كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
24 Jul. 29 ( معدّل بتاریخ Jun. 2009 :باكستان  أدرج في القائمة بتاریخ ,Ganj District, Peshawar :الوطنیة: غیر متوفر العنوان

May 2019 1 ,2013 )  معلومات أخرى: مرتبط بالقاعدة (QDe.004). رئیس مدرسة غانج المعروفة باسم مدرسة جمعیة تعلیم القرآن
والحدیث، المعروفة أیضاً باسم مدرسة تعلیم القرآن والسنّة وتقع في منطقة Ganj Gate, Phandu Road، بیشاور، باكستان. أُنجز

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.339 االسم: 1: عبد الرحمن 2: محمد 3: مصطفى 4: القادولي
االسم (باللغة األصلیة): عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: b 1959 (a) 1957 مكان الوالدة: الموصل, محافظة نینوى, العراق  كنیة كافیة
لتحدید الھویة: a) عبد الرحمن محمد مصطفى شیخ الري b) عمر محمد خلیل مصطفى c) عبد الرحمن محمد البیاتي d) طاھر محمد خلیل

مصطفى البیاتي e) رعد أحمد كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) أبو شعیب b) حجي إیمان c) أبو إیمان d) أبو عالء e) أبو حسن f) أبو
محمد g) أبو زینة الجنسیة: عراقي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

بتاریخ: Sep. 2014 23 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي مسؤول كبیر في الدولة
اإلسالمیة في العراق والشام، المدرجة في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). انخرط في صفوف الدولة اإلسالمیة في

العراق والشام بعد اإلفراج عنھ من السجن في مطلع عام 2012. سافر إلى سوریة للعمل في إحدى شبكات الدولة اإلسالمیة في العراق والشام
القائمة في سوریة. وفي عام 2004، انضم القادولي إلى تنظیم القاعدة في العراق بقیادة زعیم تنظیم القاعدة في العراق آنذاك، أبو مصعب

الزرقاوي، المعروف أیضاً باسم أحمد فاضل نزال الخالیلة (متوفى). وتولى القادولي مھام نائب الزرقاوي وأمیر التنظیم في الموصل بمحافظة
نینوى، العراق. وعمل القادولي مساعداً للزرقاوي عندما كان في تنظیم القاعدة في العراق، وتولى في السابق مھام ممثل تنظیم القاعدة في
العراق لدى القیادة العلیا لتنظیم القاعدة في باكستان (QDe.004). وفي شباط/فبرایر 2006، سافر القادولي باسم الزرقاوي إلى باكستان

إلجراء مقابلة كان یتعین إرسالھا بعد ذلك إلى قادة تنظیم القاعدة في أفغانستان. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في
4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

AL-QAYSI :4 SALIM :3 SALIH :2 NAYIF :1 :االسم QDi.402
االسم (باللغة األصلیة): نایف صالح سالم القیسي

Naif Saleh :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1983 مكان الوالدة: محافظة البیضاء, الیمن  كنیة كافیة لتحدید الھویة
Salem al Qaisi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Nayif al-Ghaysi الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: یـمني 04796738 رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Al-Baydah Governorate (a, الیمن Sana’a (b, الیمن (previous location)  أدرج في القائمة
Al-Qaida in the Arabian Peninsula) 22 معلومات أخرى: مسؤول كبیر في تنظیم القاعدة في جزیرة العرب Feb. 2017 :بتاریخ
QDe.129) (AQAP))) ومساندٌ مالي لھ. سّھل توسیع نطاق ھذا التنظیم في محافظة البیضاء، الیمن. شارك في التخطیط لعملیات مقاتلي

تنظیم القاعدة في الیمن وقام بتمویل معسكرات تدریب التنظیم في عام 2015. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة

here
 

QDi.432 االسم: 1: أشرف 2: القیزاني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): أشرف القیزاني

Gouazine, Dahmani, Governorate of Le :5 مكان الوالدة Oct. 1991 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Ashraf al-Gizani b) Abu ‘Ubaydah al-Kafi c) Achref Ben Fethi Ben :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Kef

Mabrouk Guizani d) Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
29 Dec. :تونس رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: تونس 13601334 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2021 معلومات أخرى: أحد كبار أعضاء تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق
(QDe.115). جنَّد لحساب تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام وأصدر تعلیمات ألفراد الرتكاب أعمال إرھابیة عن طریق شریط فیدیو

بثَّ على اإلنترنتالوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
 https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.282 االسم: 1: قاسم 2: یحیى محمد 3: مھدي 4: الریمي

االسم (باللغة األصلیة): قاسم محمد مھدي الریمي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1978 5 مكان الوالدة: Raymah village, Sanaa Governorate (ریمة),

a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami e) :الیمن  كنیة كافیة لتحدید الھویة
a) Qasim :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Qasim Mohammed Mahdi Al Remi f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi
Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi b) Abu Hurayah al-Sana'ai c) Abu 'Ammar d) Abu Hurayrah الجنسیة: الیمن رقم جواز

السفر: الیمن رقم 00344994, الصادر بتاریخ Jul. 1999 3, الصادر في في صنعاء  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر بطاقة ھویة وطنیة
یمنیة رقم 973406، صادرة بتاریخ 3 تموز/یولیھ 1996( العنوان: الیمن  أدرج في القائمة بتاریخ: May 2010 11 ( معدّل بتاریخ 15

Apr. 2014, 24 Jun. 2016, 24 Nov. 2020 )  معلومات أخرى: غیر متوفرة اسم أمھ: فاطمة مثنى یحیى. صورتھ متاحة إلدراجھا في
Al-Qaida in the) النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة( ). زعیم تنظیم القاعدة في جزیرة العرب

Aiman al-Zawahiri) منذ حزیران/یونیھ 2015، وقد أعلن والءه ألیمن الظواھري ((Arabian Peninsula (QDe.129
QDi.006))) تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.369  االسم: 1: معتصم 2: یحیى 3: علي 4: الرمیش

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1973 4 مكان الوالدة: Jeddah, المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید
a) Rayhanah b) Abu-Rayhanah c) Handalah d) Abu-Rayhanah al- :الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

Ansari al-Jeddawi' الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: الیمن رقم 01055336 رقم الھویة الوطنیة: رقم القید في سجل األجانب في
) 29 Sep. 2015 :22 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Jul. 1998 المملكة العربیة السعودیة 2054275397, الصادر بتاریخ

معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: میسر الشؤون المالیة وشؤون المقاتلین األجانب لدى تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق
(QDe.129) عضو في تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة .(QDe.115) والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق

منذ حزیران/یونیھ ٢٠١٤ على األقل. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.415 االسم: 1: عدنان 2: أبو ولید 3: الصحراوي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عدنان أبو ولید الصحراوي 

a) Lahbib :كنیة كافیة لتحدید الھویة Laayoune :16 مكان الوالدة Feb. 1973 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d)

Adnan Abu Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould
Joumani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: میناكا, منطقة غاو , مالي  أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2018 9 معلومات أخرى: * المتحدث الرسمي السابق لحركة
التوحید والجھاد في غرب أفریقیا (QDe.134). أمیر جماعة ”المرابطون“ (QDe.141) في مالي. وقد أعلن والءه لتنظیم الدولة اإلسالمیة

في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) في أیار/مایو 2015. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

AL-SHAMMARI :4 DAHI SARHAN :3 AWAD :2 HAMAD :1 :االسم QDi.381
االسم (باللغة األصلیة): حمد عوض ضاحي سرحان الشمري

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: Abu Uqlah al-Kuwaiti الجنسیة: الكویت رقم جواز السفر: الكویت رقم 155454275 رقم الھویة الوطنیة:
الكویت 284013101406 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2015 21 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات

م خدمات مالیة لتنظیم القاعدة (QDe.004) ولجبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) أو خدمات لدعمھما. ر مستقر في الكویت یقدِّ أخرى: میّسِ
أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.384 االسم: 1: علي موسى 2: الشواخ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) 'Ali :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1973 مكان الوالدة: الجمھوریة العربیة السوریة  كنیة كافیة لتحدید الھویة
Musa al-Shawagh b) Ali al-Hamoud al-Shawakh c) Ibrahim al-Shawwakh d) Muhammad 'Ali al-

a) Abu Luqman b) Ali Hammud c) Abdullah Shuwar al-Aujayd d) Ali :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Shawakh
Awas e) 'Ali Derwish f) 'Ali al-Hamud g) Abu Luqman al-Sahl h) Abu Luqman al-Suri i) Abu Ayyub الجنسیة:

الجمھوریة العربیة السوریة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة  أدرج في
القائمة بتاریخ: Feb. 2016 29 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019, 18 Mar. 2020 6 )  معلومات أخرى: أحد قادة تنظیم الدولة اإلسالمیة في

العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). وحتى حزیران/یونیھ 2015، كان الشواخ والي تنظیم
الدولة اإلسالمیة على حلب. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.385 االسم: 1: حسن 2: الصالحین 3: صالح 4: الشاعري 

Husayn al-Salihin :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1975 مكان الوالدة: درنة, لیبیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة
Salih al-Sha‘iri كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Habib al-Libi b) Hasan Abu Habib الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر:

29 Feb. :لیبیا  العنوان: لیبیا  أدرج في القائمة بتاریخ ,Derna لیبیا رقم 542858 رقم الھویة الوطنیة: لیبیا 55252, الصادر في
2016 معلومات أخرى: میسر تابع لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق

(QDe.115). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.015 االسم: 1: محفوظ 2: ولد 3: الولید 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محفوظ ولد الولید

a) Abu Hafs :1 مكان الوالدة: موریتانیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة Jan. 1975 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

) 6 Oct. 2001 :موریتانیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Jun. 2007, 10 Jun. 2011, 24 Nov. 2020 1 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822
(2008) وبتاریخ 15 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر

https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.329 االسم: 1: أحمد 2: عبد هللا 3: صالح الخزمري 4: الزھراني

االسم (باللغة األصلیة): أحمد عبد هللا صالح الخزمري الزھراني
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Sep. 1978 15 مكان الوالدة: الدمام, المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید
(f أبو مریم األسدي (e أحمد عبد هللا صالح الزھراني (d أحمد عبد هللا الزھراني (c أبو مریم السعودي (b أبو مریم الزھراني (a :الھویة

أحمد بن عبد هللا صالح بن الزھراني g) أحمد عبد هللا صالح الزھراني الخزمري كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
سعودي رقم جواز السفر: المملكة العربیة السعودیة رقم E126785, الصادر بتاریخ 27 May 2002 (expired on 3 Apr. 2007)  رقم
( 6 Dec. 2019 معدّل بتاریخ ) 23 Sep. 2014 :أدرج في القائمة بتاریخ  (Located in Syria) :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان

 معلومات أخرى: أحمد عبد هللا صالح الخزمري الزھراني مواطن سعودي وأحد كبار األعضاء في تنظیم القاعدة (QDe.004). الزھراني
مطلوب من حكومة المملكة العربیة السعودیة بسبب ممارسة اإلرھاب. وفي عام 2009، أصدرت جھات إنفاذ القانون وثیقة لتحدید صالتھ

رین في إیران مساعدتھ إلى الزھراني للسفر إلى أفغانستان من أجل االنضمام إلى تنظیم القاعدة. وفي عام بتنظیم القاعدة. وقدم أحد المیّسِ
2009، ُوِصف الزھراني بأنھ ”ینتمي إلى الجیل الجدید اإلرھابي تنظیم القاعدة“. وسافر الزھراني إلى أفغانستان وباكستان من المملكة العربیة

السعودیة لالنضمام إلى تنظیم القاعدة قبل عام 2007، وھو مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالعدید من كبار القادة اآلخرین في تنظیم القاعدة. وفي عام
2013، غادر الزھراني منطقة الحدود األفغانیة/الباكستانیة متوجھاً إلى سوریة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017)

في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.392 االسم: 1: فیصل 2: أحمد 3: بن علي 4: الزھراني

Faisal Ahmed Ali :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
Alzahrani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر:
( 1 May 2019 معدّل بتاریخ ) 20 Apr. 2016 :غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
 معلومات أخرى: كان ھو المسؤول الرئیسي عن قسم النفط والغاز في تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم

القاعدة في العراق (QDe.115)، في محافظة البركة بالجمھوریة العربیة السوریة، اعتباراً من أیار/مایو 2015. أُنجز االستعراض عمالً
بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة
 

QDi.401 االسم: AL-ZAIDI :3 ABDULLAH :2 GHALIB :1 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): غالب عبدهللا الزیدي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: b 1975 (a) 1970 مكان الوالدة: منطقة الرقة، محافظة مأرب، الیمن, الیمن  كنیة
كافیة لتحدید الھویة: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:

Ghalib al Zaydi الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
Al-Qaida in the) معلومات أخرى: أحد قادة تنظیم القاعدة في جزیرة العرب  ( 6 Dec. 2019 معدّل بتاریخ ) 22 Feb. 2017 :بتاریخ

Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129)) في محافظة مأرب بالیمن. زود تنظیم القاعدة في جزیرة العرب باألسلحة واألموال
والمجنَّدین. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here
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QDi.006 االسم: 1: أیمن 2: محمد 3: ربیع 4: الظواھري
االسم (باللغة األصلیة): أیمن محمد ربیع الظواھري

a) :مصر  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Giza :19 مكان الوالدة Jun. 1951 :دكتور  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة (b الدكتور (a :اللقب
Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al

Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi
g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j)

Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahari m) Ahmad Fuad Salim كنیة غیر
(b 1084010 مصر رقم (a :الجنسیة: مصر رقم جواز السفر a) Abu Fatma b) Abu Mohammed :كافیة لتحدید الھویة

2 Jul. 2007, 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :19820215 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Al-) 18 )  معلومات أخرى: زعیم تنظیم القاعدة Jul. 2007, 13 Aug. 2007, 16 Dec. 2010, 22 May 2015, 24 Nov. 2020

((Egyptian Islamic Jihad (QDe.003) سابقاً، كان قائد العملیات والقائد العسكري للجھاد اإلسالمي المصري .((Qaida (QDe.004
با من أسامة بن الدن (متوفى). یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. اختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنھ وكان معاونا مقرَّ

عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 21 حزیران/یونیھ ٢٠١٠. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24
تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.156 االسم: 1: عبد المجید 2: عزیز 3: الزنداني 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد المجید عزیز الزنداني
a) Abdelmajid Al- :الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1950 مكان الوالدة: الیمن  كنیة كافیة لتحدید الھویة  Sheikh :اللقب

Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: الیمن رقم A005487, الصادر بتاریخ Aug. 1995 13 رقم الھویة الوطنیة: غیر

25 Jul. 2006, 10 Jun. 27 ( معدّل بتاریخ Feb. 2004 :الیمن  أدرج في القائمة بتاریخ ,P.O. Box 8096, Sana'a :متوفر العنوان
May 2019 1 ,2011 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2006) وبتاریخ 2 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.326 االسم: 1: حامد 2: حمد 3: حامد 4: العلي
االسم (باللغة األصلیة): حامد حمد حامد العلي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1960 17 مكان الوالدة: الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الكویت رقم جواز السفر: a) الكویت رقم b 001714467) الكویت رقم 101505554 رقم

الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2014 15 ( معدّل بتاریخ Mar. 2021 23 )  معلومات
أخرى: یقدّم حامد حمد حامد العلي الدعم المالي لجبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) في سوریة. وقد أشار العلي إلى نفسھ على أنھ

”كوماندو القاعدة“ الذي جمع األموال والدعم لجبھة النصرة ولتنظیم القاعدة (QDe.004). فاعتبارا من سنة 2013 قام العلي بالتنسیق مع
جبھة النصرة في سوریة لتلبیة احتیاجاتھا من األموال والمعدات، وأسدى توجیھاتھ للمانحین في الكویت لكي یرسلوا الدعم المالي والمادي إلى
ھذا التنظیم اإلرھابي. وبحلول منتصف 2013، كان العلي قد جمع عشرات اآلالف من الدوالرات لمساعدة جبھة النصرة على شراء األسلحة
والعتاد. وقام العلي بزیارة سوریة في مناسبات عدیدة خالل سنة 2013 من أجل إیصال األموال إلى الجبھة. وفي نفس السنة قام بتیسیر سفر

أفراد كانوا یرغبون في القتال مع جبھة النصرة إلى سوریة وزّودھم بأموال لتسلیمھا إلى التنظیم اإلرھابي. وفي سنة 2014 استغّل العلي
مجموعة من الطالب في الكویت إلیصال أموال إلى الجبھة، وحاول أیضا تیسیر إجراء حوار بین زعیم تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق

والشام، أبو بكر البغدادي، المدرج في القائمة تحت اسم إبراھیم عواد إبراھیم علي البدري السامرائي (QDi.299)، وبین زعیم جبھة النصرة،
أبو محمد الجوالني (QDi.317)، وذلك من أجل تسویة النـزاع القائم بین الفریقْین. وخالل صائفة 2013، سافر العلي إلى سوریة عدة مّرات
من أجل لقاء الّزعیمْین اإلرھابیـیـن. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.335 االسم: 1: عبد الرحمن 2: خلف 3: عبید 4: العنیزي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1973 6 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) عبد الرحمن
خلف عبید العنیزي b) عبد الرحمن خلف عبید العنیزي كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) أبو أسامة الرحمن b) أبو شیماء كویتي c) أبو

أسامة الكویتي d) أبو أسامة e) یوسف الجنسیة: كویتي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة
العربیة السوریة (منذ عام 2013)  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2014 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2017, 1 May 2019 15 )  معلومات

رین في تنظیم القاعدة في العراق أخرى: منذ عام 2008 على أقل تقدیر، عمل عبد الرحمن خلف ”عبید ُجدي“ العنیزي مع أحد كبار المیّسِ
(QDe.115) وأحد المسؤولین المالیین في تنظیم القاعدة في العراق من أجل تحویل األموال من الكویت إلى سوریة. وعمل أیضاً مع أحد

رین في تنظیم القاعدة في العراق بھدف دفع نفقات سفر مقاتلین إرھابیین أجانب من سوریة إلى العراق. وعمل العنیزي على تھریب عدد المیّسِ
من المقاتلین اإلرھابیین األجانب من الكویت إلى أفغانستان، على األرجح لالنضمام إلى تنظیم القاعدة (QDe.004) وشارك في أنشطة تیسیر

رین في تنظیم القاعدة یعملون انطالقاً من إیران، بما في ذلك تیسیر انتقال مقاتلین إرھابیین أجانب إلى أفغانستان عن طریق إیران. مع میّسِ
ر لجبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) ویساعد على إرسال والعنیزي موجود في سوریة منذ عام 2013. ومن المعروف جیداً أنھ میّسِ
العناصر واللوجستیات إلى سوریة انطالقاً من منطقة الخلیج. وھو یقدم منذ مطلع عام 2014 مجموعة واسعة من أشكال الدعم إلى الدولة

اإلسالمیة في العراق والشام، المدرجة في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق، ویقدَّم ھذا الدعم في سوریة والعراق. أُنجز االستعراض
أل ً

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

 
QDi.154 االسم: 1: سلیمان 2: جاسم 3: سلیمان 4: علي أبو غیث

االسم (باللغة األصلیة): سلیمان جاسم سلیمان علي أبوغیث
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1965 14 مكان الوالدة: الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة

غیر كافیة لتحدید الھویة: Abo Ghaith الجنسیة: سحب الجنسیة الكویتیة في 2002 رقم جواز السفر: الكویت رقم 849594, الصادر
بتاریخ Nov. 1998 27, الصادر في الكویت (وانتھت في 24 یونیو 2003)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
القائمة بتاریخ: Jan. 2004 16 ( معدّل بتاریخ Jul. 2008, 10 Jun. 2011, 24 Nov. 2020 23 )  معلومات أخرى: غادر الكویت إلى

باكستان في حزیران/یونیھ 2001. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم
االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.299 االسم: 1: إبراھیم 2: عواد 3: إبراھیم 4: علي البدري السامرائي

االسم (باللغة األصلیة): إبراھیم عواد إبراھیم علي البدري السامرائي
Dr. Ibrahim ‘Awwad :الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1971 مكان الوالدة: العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة  .Dr :اللقب

born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-) ’Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai
Samarrai; Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i))  كنیة غیر كافیة

(b) Dr. Ibrahim c (prominently known by this nom de guerre) (’Abu Du’a; Abu Duaa) أبو دعاء (a :لتحدید الھویة
أبو بكر البغدادي الحسیني القریشي (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi الجنسیة:

العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: رقم البطاقة التموینیة: 0134852 العنوان: a) العراق b) الجمھوریة العربیة
السوریة  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2011 5 ( معدّل بتاریخ Jul. 2012, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020 20 )  معلومات أخرى:

الوصف: الطول: 1.65 متر الوزن: 85 كغ لون الشعر والعینین: أسود. لون البشرة: بیضاء. وھو زعیم تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق
والشام، الذي أدرج في القائمة باعتباره تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) (AQI). وھو موجود حالیا في العراق وسوریة. وقد أعلن نفسھ

’’خلیفة“ في الموصل في عام 2014. وھو مسؤول عن إدارة وتوجیھ عملیات واسعة النطاق لتنظیم القاعدة في العراق. واسم الزوجة: سجا
حامد الدلیمي. واسم الزوجة: أسماء فوزي محمد القبیسي. وھو مطلوب للقوات األمنیة العراقیة. ویمكن إدراج الصورة المتاحة في اإلخطار

الخاص المشترك بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24
تشرین الثاني/نوفمبر 2020 أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021 الوصلة الشبكیة

https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.296 االسم: 1: مطیع الرحمن 2: علي محمد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): مطیع الرحمن علی محمد
Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1977 مكان الوالدة

a) Mati-ur Rehman b) Mati ur :باكستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Colony, Bahawalpur District, Punjab Province
Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul

Samad Sial i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Tariq b) Hussain الجنسیة: باكستان رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2011 22 ( معدّل بتاریخ

May 2012, 17 Oct. 2013, 24 Nov. 2020 10 )  معلومات أخرى: الوصف الجسماني: 5 أقدام وبوصتان؛ 157.4 سنتیمتر. اسم
األب: علي محمد مطیع الرحمن وھو رئیس قیادة عملیات لشقر جانفي (QDe.096). مرتبط بحركة الجھاد اإلسالمي (QDe.130). تم

االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.370 االسم: 1: طراد 2: محمد 3: الجربا النوري الفارس 4: الجربا
Tarad :20 مكان الوالدة: العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة Nov. 1979 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Aljarba كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu-Muhammad al-Shimali الجنسیة: المملكة العربیة السعودیة رقم جواز السفر:
E704088, الصادر بتاریخ Aug. 2003 26 (انتھت صالحیتھ في 2 تموز/یولیھ 2008)  رقم الھویة الوطنیة: 1121628414 العنوان:

غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2015 29 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019, 10 Sep. 2020 6 )  معلومات أخرى: أمیر حدود
تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق (QDe.115)، منذ نیسان/أبریل

2015 وقائد التنظیم المسؤول عن العملیات المنفذة خارج الجمھوریة العربیة السوریة والعراق منذ منتصف عام 2014. یسر سفر المقاتلین
الراغبین في االنضمام إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة، من أسترالیا وأوروبا والشرق األوسط، من تركیا إلى الجمھوریة العربیة السوریة. وتولى

إدارة دار الضیافة التابعة للتنظیم في أعزاز، الجمھوریة العربیة السوریة، اعتبارا من عام 2014. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن
2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.076 االسم: 1: عصام 2: علي 3: محمد 4: علوش
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االسم (باللغة األصلیة): عصام علي محمد علوش
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: b) 21 Mar. 1974 1972 (a مكان الوالدة: Baghdad, العراق  كنیة كافیة لتحدید

الھویة: Mansour Thaer مولود عام Mar. 1974 21 في Baghdad, العراق  كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
األردن رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2002 3 ( معدّل
بتاریخ Aug. 2006, 30 Jan. 2009, 6 Dec. 2019 18 )  معلومات أخرى: تم ترحیلھ من ألمانیا إلى األردن في شباط/فبرایر 2005. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368

(2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.422 االسم: 1: محمد 2: مسعود 3: أظھر 4: علوي

االسم (باللغة األصلیة): محمد مسعود اظہر علوی
Bahawalpur, Punjab :مكان الوالدة a) 10 Jul. 1968 b) 10 Jun. 1968 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

a) Masud Azhar b) Wali Adam Isah :باكستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة ,Province
c) Wali Adam Esah الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

س تنظیم جیش محمد (QDe.019). الزعیم السابق لحركة المجاھدین القائمة بتاریخ: May 2019 1 معلومات أخرى: مؤّسِ
(QDe.008).الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.152 االسم: 1: سیفي 2: عماري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): سیفي عماري

(b الجزائر ,Kef Rih (a :مكان الوالدة a) 1 Jan. 1968 b) 24 Apr. 1968 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
c) Abderrezak (nombre de guerracombat name) a) Abdalarak b) El Para :الجزائر  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Guelma
Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجزائر  أدرج
في القائمة بتاریخ: Dec. 2003 4 ( معدّل بتاریخ Apr. 2008, 16 May 2011, 6 Dec. 2019 7 )  معلومات أخرى: رھن االحتجاز

في الجزائر منذ تشرین األول/أكتوبر 2004. عضو سابق في منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). تم االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون

األول/دیسمبر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.216 االسم: 1: عبد هللا 2: أنشوري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) :إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Pacitan, East Java :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1958 مكان الوالدة
Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم

جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2006 21 ( معدّل بتاریخ 6
Dec. 2019 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز

االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.323 االسم: 1: سعید 2: عریف 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): سعید عریف

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 25 Jun. 1964 b) 5 Dec. 1965 مكان الوالدة: أوران, الجزائر  كنیة كافیة
لتحدید الھویة: a) سعید محمد عریف b) أبو غریب c) عبد الرحمن d) عبد هللا الجزائري e) سلیمان شباني f) سلیمان كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جزائري رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
القائمة بتاریخ: Aug. 2014 15 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: سعید عریف ضابط في الجیش الجزائري فّر من الخدمة

ب في معسكرات تنظیم القاعدة (QDe.004) على األسلحة والمتفجرات. ویشتبھ في أنّھ قد تلقى في التسعینات وسافر إلى أفغانستان. ھناك تدرَّ
تدریبات في جورجیا على إنتاج األسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة وذلك بقیادة كبیر زعماء تنظیم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي، المعروف أیضا

باسم أحمد فاضل نزال الخالیلة (متوفـى). وقد كان عریف أحد رجال الزرقاوي المقّربین، وھو من المشتبھ في صلتھم بمخطط ”بجماعة
فرانكفورت“ (غیر مدرجة على القائمة) لتفجیر كاتدرائیة ستراسبورغ وسوق أعیاد المیالد في ستراسبورغ، بفرنسا، في كانون األّول/دیسمبر
2000. أما العقل المدبّر لھذه العملیة فھو أبو ضحى (غیر مدرج على القائمة)، أحد كبار أعضاء تنظیم القاعدة. أُنجز االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة
 

QDi.398 االسم: 1:ُ ستام 2: ماغومیدوفِتش 3: أسیلدیروف 4: غیر متوفر
Рустам Магомедович Асельдеров :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1981 9 مكان الوالدة: قریة إیكي, بورول، مقاطعة إیكي بورولسكي، جمھوریة
a) Abu Muhammad :كالمیكیا، االتحاد الروسي, االتحاد الروسي  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

Абу :(أبو محمد الكاداري) (باللغة األصلیة Абу Мухаммад) b) Abu Muhammad Al-Kadari :(أبو محمد) (باللغة األصلیة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals


05/01/2022 06:28 https://scsanctions.un.org/j9jb4-ar-al-qaida.html

https://scsanctions.un.org/j9jb4-ar-al-qaida.html 21/72

Мухаммад Аль-Кадари) c) Muhamadmuhtar (محمد مختار) (باللغة األصلیة: Мухамадмухтар) الجنسیة: االتحاد
الروسي رقم جواز السفر: جواز السفر الروسي رقم 8208 عدد 555627 (الصادر عن مكتب ِلنینسكي في مدیریة دائرة الھجرة االتحادیة

) 12 Dec. 2016 :لالتحاد الروسي في جمھوریة داغستان)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Aug. 2017, 1 May 2019 9 )  معلومات أخرى: قاد مجموعة مؤلفة من أكثر من 160 مقاتال إرھابیاً، تنشط في جمھوریات

داغستان والشیشان وإنغوشیا باالتحاد الروسي. قُتل یوم 3 كانون األول/دیسمبر 2016 في مدینة محج قلعة بجمھوریة داغستان في االتحاد
الروسي. صورتھ متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. ُنجز االستعراض عمالً

بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین
الثاني/نوفمبر 2021 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.184 االسم: 1: محسن 2: فاضل 3: عاید 4: عاشور الفضلي
االسم (باللغة األصلیة): محسن فاضل عاید عاشور الفضلي

a) Muhsin :24 مكان الوالدة: الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة Apr. 1981 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Fadhil ‘Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الكویت رقم جواز السفر: a) الكویت رقم b 106261543) الكویت رقم 1420529, الصادر في
Block Four, Street 13, House #179 , :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان  (and expired on 31 Mar. 2006) الكویت

23 Jul. 2008, 10 Dec. 2015, 17 ( معدّل بتاریخ Feb. 2005 :الكویت  أدرج في القائمة بتاریخ ,Kuwait City, Al-Riqqa area
Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: مطلوب للسلطات األمنیة الكویتیة. ومطلوب للقوات األمنیة السعودیة. وھو فار منذ تموز/یولیھ ٢٠٠٨.

واختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنھ عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 1 حزیران/یونیھ ٢٠١٠. تم االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

 
QDi.265 االسم: 1: حاجي 2: محمد 3: أشرف 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): حاجي محمد أشرف 
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1 Mar. 1965 b (a) 1955 مكان الوالدة: Faisalabad, باكستان  كنیة كافیة لتحدید

الھویة: a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: a) باكستان رقم AT0712501, الصادر بتاریخ Mar. 2008 12 (انتھت 11

مارس b (2013) باكستان رقم A-374184 رقم الھویة الوطنیة: a) باكستان b 6110125312507) باكستان 24492025390 العنوان:
غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2008 10 ( معدّل بتاریخ Jul. 2009, 24 Jul. 2013, 1 May 2019 17 )  معلومات أخرى:
رئیس مالیة لشقر طیبة (QDe.118). اسم والده نور محمد. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر

2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.364  االسم: ATABIEV :3 SEIT-UMAROVICH :2 ISLAM :1 4: غیر متوفر

Ислам Сеит-Умарович Атабиев :(باللغة األصلیة) االسم
Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- :29 مكان الوالدة Sep. 1983 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Cherkessia كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Jihad الجنسیة: االتحاد الروسي رقم جواز
السفر: االتحاد الروسي رقم 620169661 (جواز السفر إلى الخارج)  رقم الھویة الوطنیة: االتحاد الروسي 9103314932, الصادر بتاریخ
(a :15 (جواز سفر وطني، صادر عن دائرة دائرة الھجرة االتحادیة لالتحاد الروسي لجمھوریة كرتاشییفو-شركیسیا)  العنوان Aug. 2003

(b االتحاد الروسي ,Republic of Karachayevo-Cherkessia ,Ust- Dzheguta ,Moscovskiy Microrayon 6, App. 96
الجمھوریة العربیة السوریة (تقع في كما في أغسطس 2015) c) العراق (ممكن موقع بدیل كما في أغسطس 2015)  أدرج في القائمة

بتاریخ: Oct. 2015 2 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: في آب/أغسطس 2015، أمیر مقاتلي داعش الناطقین بالروسیة،
المدرج في القائمة تحت تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). یسیطر على مدینتي الدانا وإدلب في الجمھوریة العربیة السوریة بصفتھ قائدا
تابعا لداعش. مطلوب من سلطات االتحاد الروسي الرتكابھ جرائم إرھابیة على أراضیھ. الصورة متاحة ویمكن إدراجھا في النشرات الخاصة

لإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر
https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.042 االسم: 1: حسن 2: ظاھر 3: عویس 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): حسن ظاھرعویس

a) Ali, Sheikh :العقید  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1935 مكان الوالدة: الصومال  كنیة كافیة لتحدید الھویة (b الشیح (a :اللقب
Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e)

Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan
a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Dahir Awes

Active in Southern) (a :الجنسیة: الصومال رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Aweys
9 Nov. :أدرج في القائمة بتاریخ  (.Also reported to be in Eritrea as of Nov. 2007) (b (.Somalia as of Nov. 2012

2001 ( معدّل بتاریخ Dec. 2007, 11 May 2010, 16 May 2011, 18 Mar. 2013, 6 Dec. 2019 21 )  معلومات أخرى: الخلفیة
العائلیة: من عشیرة ھاوي ھابرجیدیر أیر ومن كبار زعماء االتحاد اإلسالمي (QDe.002) وحزب اإلسالم في الصومال. منذ 12 نیسان/

ً
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أبریل 2010 كان خاضعاً لتدابیر الجزاءات الواردة في قرار مجلس األمن 1844 (2008) فیما یتصل بالصومال وأفریقیا (انظر
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22

حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.248 االسم: 1: ریكاردو 2: بیریز 3: إیراس 4: غیر متوفر
Paraiso Street, Barangay Poblacion, 24 :15 مكان الوالدة Sep. 1973 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Mandaluyong City, الفلبین  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر:

Barangay (b الفلبین ,Quezon ,Tagkawayan ,Barangay Mangayao (a :غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
13 Dec. 2011, 6 Dec. 4 ( معدّل بتاریخ Jun. 2008 :الفلبین  أدرج في القائمة بتاریخ ,Negros Oriental ,Ayungon ,Tigib

2019 )  معلومات أخرى: عضو في حركة راجا سلیمان (QDe.128). قبضت علیھ السلطات الفیلیبینیة بتاریخ 14 آذار/مارس 2011. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 13 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.371 االسم: 1: عبد الباسط 2: عزوز 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
a) :7 مكان الوالدة: دوما،, لیبیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة Feb. 1966 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

(a :الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر  (initials) AA :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Abdelbassed Azouz b) Abdul Baset Azouz
لیبیا رقم b) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 223611 رقم C00146605 رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: لیبیا (آخر مكان إقامة معروف)  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2016 29 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات
أخرى: أحد العمالء الرئیسیین في تنظیم القاعدة (QDe.004). قام، بتوجیھ من أیمن الظواھري (QDi.006)، بتجنید 200 مقاتل في الجزء

الشرقي من لیبیا. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

Anggih Tamtomo :4 Naim :3 Bahrum :2 Muhammad :1 :االسم QDi.404
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Sep. 1983 6 مكان الوالدة: a) سوراكارتا, إندونیسیا b) بیكالونغان, إندونیسیا  كنیة

a) Abu Rayyan b) Abu Rayan :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Bahrun Naim b) Anggih Tamtomo :كافیة لتحدید الھویة
Abu Aisyah (c الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) حلب, الجمھوریة العربیة

السوریة b) الرقة, الجمھوریة العربیة السوریة  أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2017 20 معلومات أخرى: مواطٌن إندونیسي مقیم في سوریة
ویعمل في مجموعة متنوعة من األدوار دعماً لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق

(QDe.115)الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.305 االسم: 1: عبد الرشید 2: ریزو 3: بشیر 4: غیر متوفر

a) :إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Sukoharjo :31 مكان الوالدة Jan. 1974 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba’aysir c) Rashid Rida Bashir كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: (معروف أصالً باسم عبد الرشید ریزو بشیر )  العنوان:

Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ: 12
Mar. 2012 معلومات أخرى: اسم األب أبو بكر بیاصیر (QDi.217) شقیق عبد الرحیم بیاصیر (QDi.293). ینتمي إلى قیادة جماعة نشر

التوحید مشارك في التجنید وجمع األموال لصالحھا (QDe.133). مرتبط بالجماعة اإلسالمیة (QDe.092). ُنجز االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة
 

QDi.217 االسم: 1: أبو بكر 2: بیاصیر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Aug. 1938 17 مكان الوالدة: Jombang, East Java, إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) Abu Bakar Baasyir مولود عام Aug. 1938 17 في Jombang, East Java, إندونیسیا b) Abu Bakar Bashir مولود

عام Aug. 1938 17 في Jombang, East Java, إندونیسیا c) Abdus Samad d) Abdus Somad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ:

Apr. 2006 21 ( معدّل بتاریخ Oct. 2015, 24 Nov. 2020, 6 Apr. 2021 14 )  معلومات أخرى: شّكل في عام 2008 جماعة أنصار
التوحید (Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) QDe.133). وفي 2010، قُبض علیھ بتھمة التحریض على ارتكاب أعمال إرھابیة وجمع
األموال في ما یتعلق بمعسكر تدریب في آتِشھ بإندونیسیا وُحكم علیھ بالسجن لمدة 15 عاماً في عام 2011. وأُطلق سراح بیاصیر في 8 كانون
الثاني/ینایر 2021 بعد أن قضى فترة عقوبتھ وفقاً للقوانین واللوائح اإلندونیسیة. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

في 8 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020. الوصلة الشبكیة
https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals


05/01/2022 06:28 https://scsanctions.un.org/j9jb4-ar-al-qaida.html

https://scsanctions.un.org/j9jb4-ar-al-qaida.html 23/72

 
QDi.293 االسم: 1: عبد الرحیم 2: بیاصیر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

(b إندونیسیا ,Solo (a :مكان الوالدة a) 16 Nov. 1977 b) 16 Nov. 1974 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) :إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Sukoharjo, Central Java

'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul
Rachim Bashir h) Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim

Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman
Bashir كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2011 19 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: قائد أقدم في
الجماعة اإلسالمیة (QDe.092). اسم األب أبو بكر بیاصیر (QDi.217). تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ

24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.080 االسم: 1: سعید 2: باھاجى 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): سعید باھاجى
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1975 15 مكان الوالدة: Haselünne, Lower Saxony, ألمانیا  كنیة كافیة

a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Zouheir Al Maghribi :لتحدید الھویة
Maghribi الجنسیة: a) ألمانیا b) المغرب رقم جواز السفر: a) ألمانیا رقم 28642163, الصادر في Hamburg (مؤقت) b) المغرب

رقم 954242, الصادر بتاریخ Jun. 1995 28, الصادر في Meknas, المغرب (منتھي الصالحیھ)  رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, ألمانیا (مقیم سابقا في)  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2002 30 ( معدّل بتاریخ
Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 2 Jul. 2007, 23 Dec. 2010, 9 Sep. 2014, 1 May 2019 26 )  معلومات أخرى: نائب رئیس لجنة
اإلعالم لدى تنظیم القاعدة (QDe.004) حتى نیسان/أبریل 2010. وأصدرت السلطات األلمانیة أمرا بإلقاء القبض علیھ في 21 أیلول/سبتمبر

2001. واختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنھ عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 20 أیار/مایو 2010. وقیل إنھ تُوفِّي في أیلول/
سبتمبر 2013 في منطقة الحدود بین أفغانستان وباكستان. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر

2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

QDi.266 االسم: 1: محمود 2: محمد 3: أحمد 4: بھازیق
a) :1944 مكان الوالدة: الھند  كنیة كافیة لتحدید الھویة (c 1943 (b 1943 (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-‘Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: المملكة العربیة السعودیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: المملكة العربیة السعودیة -4-6032-0048

ل لجماعة لشقر 1 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2008 10 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: ممّوِ
طیبھ (ُمدَرج تحت رقم إحالة دائم وھو QDe.118). َعِمل قائداً لجماعة لشقر طیبة في المملكة العربیة السعودیة. أُنجز االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة
 

QDi.311 االسم: 1: أیوب 2: بشیر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): ایوب بشیر

اللقب: الحاج  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: d 1969 (c 1964 (b 1966 (a) 1971 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
(a :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub :الھویة

Mir Ali, North Waziristan :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان (b أوزبكستان
17 Jul. 2018, 18 ( معدّل بتاریخ Oct. 2012 :باكستان  أدرج في القائمة بتاریخ ,Agency, Federal Administered Tribal Area

.(QDe.010) 1 )  معلومات أخرى: عضو مجلس القیادة في أوائل عام 2010 ومدیر المالیة للحركة اإلسالمیة في أوزبكستان May 2019
قام بتنسیق الدعم المالي واللوجستي في أفغانستان وباكستان لصالح الحركة اإلسالمیة في أوزبكستان بین عامي 2009 و 2012. وقام بنقل

وتسلیم أموال إلى فضل رحیم (QDi.303). أُبلغ عن مقتلھ في غارة جویة على شھاردرة، بوالیة قندوز في أفغانستان، في كانون األول/
دیسمبر ٢٠١٥. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) بتاریخ ٧ حزیران/یونیھ ٢٠١٨. أُنجز االستعراض عمالً بقرار

مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/
نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.055 االسم: 1: محمود 2: سلطان 3: بشیر الدین 4: غیر متوفر
(i 1944 (h 1943 (g 1942 (f 1941 (e 1940 (d 1939 (c 1938 (b 1937 (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir :1945 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, أفغانستان  أدرج في القائمة بتاریخ: 24
Dec. 2001 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1
حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.345 االسم: 1: طارخان 2: تایومورازوفیتش 3: باتیراشفیلي 4: غیر متوفر

Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili :(باللغة األصلیة) االسم
,Akhmeta, Village Birkiani :1982 مكان الوالدة (a) 11 Jan. 1986 b :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
جورجیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: طرخان باتیرشفیلي كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) عمر شیشاني b) أبو عمر الشیشاني c) عمر

الشیشاني d) أبو عمر e) أبو حذیفة الجنسیة: جورجیا رقم جواز السفر: 09AL14455, الصادر في جورجیا (وتنتھي صالحیتھ في 26
حزیران/یونیھ 2049)  رقم الھویة الوطنیة: 08001007864, الصادر في جورجیا  العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (حتى كانون

األول/دیسمبر 2014)  أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2015 23 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: على مدى السنوات
القلیلة الماضیة، تولى طارخان تایومورازوفیتش باتیراشفیلي، الجورجي الجنسیة والموجود في الجمھوریة العربیة السوریة، عددا من

المناصب العسكریة الرفیعة داخل تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، وقاد عددا
من الھجمات. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

 
QDi.279 االسم: 1: محمد 2: بلكالم 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد بلكالم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1969 19 مكان الوالدة: Hussein Dey, Algiers, الجزائر  كنیة كافیة

b) El Harrachi (عبد العالي ابو ذر) a) Abdelali Abou Dher :لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
(الحراشي) الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ: 22
Apr. 2010 ( معدّل بتاریخ Apr. 2014, 6 Dec. 2019 15 )  معلومات أخرى: محكوم علیھ غیابیاً من المحكمة الجزائریة بتاریخ 28

آذار/مارس 1996 برقم قبض دولي جزائري 03/09 في 9 حزیران/یونیھ 2009 صادر عن محكمة سیدي محمد بالجزائر العاصمة، الجزائر،
وطلب تسلیم جزائري برقم 2307/09 بتاریخ 3 أیلول/سبتمبر 2009 مقدَّم إلى السلطات في مالي. اسم األب على بلكالم. اسم األم فاطمة

سعدودي. عضو منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014) أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون
األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.136 االسم: 1: مختار 2: بلمختار 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): مختار بلمختار

a) :الجزائر  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Ghardaia :1 مكان الوالدة Jun. 1972 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar

Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h)
Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Belaoua b) Belaour الجنسیة:
) 11 Nov. 2003 :الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
( 12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 9 Sep. 2014, 1 May 2019 معدّل بتاریخ

Al-Qaida in the) معلومات أخرى: اسم أبیھ محمد. اسم أمھ زھرة شمخة. عضو مجلس تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 
Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014)). رئیس تنظیم الموقِّعون بالدم Al Mouakaoune Biddam (QDe.139))) وتنظیم

الملثَّمون Al Moulathamoun (QDe.140))) وتنظیم المرابطون Al Mourabitoun (QDe.141))). أُنجز االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) في 30 تموز/یولیھ 2009. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر

2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.375 االسم: BEN AL-HAKIM :3 BEN HABIB :2 BOUBAKER :1 4: غیر متوفر

a) :فرنسا  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Paris :1 مكان الوالدة Aug. 1983 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Abou al Moukatel b) Abou Mouqatel :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Boubakeur el-Hakim b) Boubaker el Hakim

El Hakim Boubakeur (Abu-Muqatil al-Tunisi d (c الجنسیة: a) فرنسا b) تونس رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (في أیلول/سبتمبر 2015)  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2015 29 ( معدّل

بتاریخ Jun. 2016 24 )  معلومات أخرى: مقاتل إرھابي أجنبي فرنسي - تونسي في تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في
القائمة بوصفھ تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/

نوفمبر 2021 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.355 االسم: 1: سفیان 2: بن غومو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

SOFIANE BEN GOUMO :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1959 26 مكان الوالدة: درنة, لیبیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: سفیان بن

كومو كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: أبو فارس اللیبي الجنسیة: لیبي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
لیبیا  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2015 3 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: سفیان بن غومو من قدماء المحاربین في

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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ب في أحد المعسكرات التي كانت تحت قیادة أسامة صفوف الجماعة اإلسالمیة المقاتلة اللیبیة (QDe.011)، وقد قاتل أیضا في أفغانستان وتدرَّ
بن الدن (متوفى). وبعد أن ُسجن بسبب أنشطتھ اإلرھابیة في أفغانستان، أُفرج عنھ من سجن أبو سلیم في لیبیا في عام 2010. وفي نھایة عام
2011، بدأ بإنشاء جماعة أنصار الشریعة - درنة (QDe.145). وھو الزعیم الحالي ألنصار الشریعة - درنة، وبذلك فھو مسؤول بشكل عام

عن أعمال الجماعة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.333 االسم: 1: سیف هللا 2: بن عمر 3: بن محمد 4: بن حسین 
االسم (باللغة األصلیة): سیف هللا بن عمر بن محمد بنحسین 

a) Seif :8 مكان الوالدة: تونس, تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة Nov. 1965 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah ‘Umar bin Hassayn d) Seifallah ben Amor ben

a) Abu Iyyadh al-Tunisi b) Abou Iyadh el-Tounsi :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Hassine e) Sayf Allah bin Hussayn
c) Abu Ayyad al-Tunisi d) Abou Aayadh e) Abou Iyadh الجنسیة: تونسي رقم جواز السفر: تونس رقم G557170, الصادر
بتاریخ Nov. 1989 16 رقم الھویة الوطنیة: بطاقة ھویة تونسیة رقم 05054425, الصادر بتاریخ May 2011 3 (صادرة في حمام لیف)

 العنوان: a) 60 شارع لیبیا, حمام األنف, بن عروس, تونس b) لیبیا (مكان وجوده المحتمل في تموز/یولیھ 2017)  أدرج في القائمة
س تنظیم الجماعة بتاریخ: Sep. 2014 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2017, 26 Dec. 2017, 24 Nov. 2020 15 )  معلومات أخرى: مؤّسِ

Ansar al-Shari'a in) وزعیم تنظیم أنصار الشریعة في تونس ((Tunisian Combatant Group (QDe.090) المقاتِلة التونسیة
Tunisia (AAS-T) (QDe.143)). أصدرت محكمة ابتدائیة تونسیة مذكرة اعتقال في حقھ في 23 آب/أغسطس 2013. تم االستعراض
عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.386 االسم: 1: منیر 2: بن دحو 3: بن إبراھیم 4: بن ھالل

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1983 10 مكان الوالدة: بن قردان, تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
a) Mounir Helel b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d) Abu Maryam al- :متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

Tunisi الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 29
Feb. 2016 معلومات أخرى: میسر النضمام المقاتلین اإلرھابیین األجانب وخبیر في تحدید وتأمین طرق السفر. لھ ضلع كبیر في توفیر

الدعم المادي لتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (QDe.014) في شمال أفریقیا. ساعد مقاتلین إرھابیین أجانب في السفر في جمیع أنحاء
شمال أفریقیا وإلى الجمھوریة العربیة السوریة لالنضمام إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم
القاعدة في العراق (QDe.115). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.388 االسم: BENGHALEM :2 SALIM :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1980 6 مكان الوالدة: بورغ ال رین, فرنسا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: فرنسا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

الجمھوریة العربیة السوریة (في أیلول/سبتمبر2015)  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2016 29 معلومات أخرى: متطرف فرنسي یمارس
العنف انطالقا من سوریة وعضو في تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة بوصفھ تنظیم القاعدة في العراق

(QDe.115). وھو مطلوب بموجب أمر أوروبي بإلقاء القبض. ُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین
الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.307 االسم: 1: حافظ 2: عبد السالم 3: بطاوي 4: غیر متوفر
اللقب: Mullah (b Maulavi (a  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1940 مكان الوالدة: Gujranwala, Punjab Province, باكستان
a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi :كنیة كافیة لتحدید الھویة 

d) Abdul Salam Budvi e) Abdul Salam Bhattwi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h)
Molvi Abdursalam Bhattvi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2012 14 معلومات أخرى: عضو مؤسس لجماعة لشقر طیبة
(QDe.118) ونائب زعیم لشقر طیبة حافظ محمد سعید (QDi.263). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15

تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.421 االسم: 1: حمزة 2: أسامة 3: محمد 4: بن الدن

االسم (باللغة األصلیة): حمزة أسامة محمد بن الدن 
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1989 9 مكان الوالدة: جدة, المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  NaN( معدّل بتاریخ Mar. 2019 13 )  معلومات أخرى: نجُل أسامة بن الدن

(المتوفى). أعلنھ أیمن محمد ربیع الظواھري (QDi.006) عضواً رسمیاً في تنظیم القاعدة (QDe.004). وقد دعا أتباع تنظیم القاعدة إلى
ً أل

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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تنفیذ ھجمات إرھابیة. ویُعتبر الشخص األوفر حظاً لخالفة الظواھري. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

 
QDi.009 االسم: 1: بالل 2: بن مروان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): بالل بن مروان
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1947 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
القائمة بتاریخ: Jan. 2001 25 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: معاون أقدم ألسامة بن الدن. تم االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/

فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.417 االسم: 1: محمد 2: رافي 3: بن عدین 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1966 3 مكان الوالدة: Negri Sembilan, مالیزیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn al Malizi c) Muhammad Ratin d) :غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

Muhammad Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h)
Muhammad Ratin Bin Nurdin الجنسیة: a) مالیزیا b) إندونیسیا رقم جواز السفر: مالیزیا رقم A31142734, الصادر بتاریخ 6
Nov. 2013 (صادر عن وزارة الھجرة في مالیزیا، تاریخ انتھاء الصالحیة 6 تشرین الثاني/نوفمبر 2015)  رقم الھویة الوطنیة: مالیزیا

(a :بطاقة الھویة الوطنیة 660603-05-5267 (صادرة عن إدارة التسجیل الوطنیة في مالیزیا؛ صادرة ألجل محمد رافي بن عدین )  العنوان
B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, كوااللمبور, كوااللمبور والیة

,Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 90-00-04 (b (2014 حتى 30 كانون الثاني/ینایر) بیرسیكوتوان , مالیزیا
Flat Sri Kota, Bandar Tun 96-06-06 (c (2010 حتى 23 نیسان/أبریل) كوااللمبور, كوااللمبور والیة بیرسیكوتوان , مالیزیا

Razak, 56100, كوااللمبور, كوااللمبور والیة بیرسیكوتوان , مالیزیا (حتى 6 نیسان/أبریل 2007) d) الجمھوریة العربیة السوریة (الموقع
حتى 2014)  أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2018 23 معلومات أخرى: أحد كبار تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في

القائمة بوصفھ تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). مارس التجنید لفائدة تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام وأصدر تعلیمات لألفراد
بارتكاب أعمال إرھابیة عن طریق شریط فیدیو على اإلنترنت. األوصاف الجسدیة: لون العینین: بني؛ لون الشعر: بني؛ البشرة: داكنة. یتحدث

المالیزیة واإلنكلیزیة وقلیال من العربیة. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.081 االسم: 1: رمزي 2: محمد 3: عبد هللا 4: بن الشیبة

االسم (باللغة األصلیة): رمزي محمد عبد هللا بن الشیبة
Gheil Bawazir, (a :مكان الوالدة a) 1 May 1972 b) 16 Sep. 1973 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) :السودان  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Khartoum (b الیمن ,Hadramawt
Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh

Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h)
Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: Ramzi Omar الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: 00085243, الصادر بتاریخ Nov. 1997 17, الصادر في
26 Nov. 30 ( معدّل بتاریخ Sep. 2002 :الیمن  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ ,Sanaa
Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 23 Dec. 2010, 6 Dec. 2019 25 ,2004 )  معلومات أخرى: قُبِض علیھ في كراتشي،

باكستان بتاریخ 30 أیلول/سبتمبر 2002. محتجز في الوالیات المتحدة األمریكیة اعتباراً من أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 25 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/

دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.188 االسم: 1: فیصل 2: بو غانمي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): فیصل بوغانمي
a) Faical :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tunis :28 مكان الوالدة Oct. 1966 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Boughanmi b) Faysal al-Bughanimi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم

29 Jul. 2005 :إیطالیا  أدرج في القائمة بتاریخ ,Number 5/B viale Cambonino, Cremona :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
( معدّل بتاریخ Jun. 2007, 10 Aug. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 1 May 2019 7 )  معلومات أخرى: رقم ضریبي

إیطالي BGHFCL66R28Z352G. محكوم علیھ بالسجن 7 سنوات في إیطالیا بتاریخ 29 حزیران/یونیھ 2007 بواسطة محكمة استئناف
برسكیا الثانیة. رھن االحتجاز في إیطالیا في تاریخ حزیران/یونیھ 2009. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ

20 تموز/یولیھ 2009. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.058 االسم: BOULGHITI :2 BOUBEKEUR :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Feb. 1970 13 مكان الوالدة: الرویبة, الجزائر العاصمة, الجزائر  كنیة كافیة لتحدید

أ ً ُ أ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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الھویة: Boubakeur Boulghit كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Bakr al-Jaziri (أُدرج سابقاً باسمھ العربي: أبوبكر الجزائري)
(a :الجنسیة b) Abou Bakr Al Djazairi c) Abou Yasser El Djazairi d) Yasir Al-Jazari e) Abou Yasser Al-Jaziri
الجزائر b) PALESTINE رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:

Jan. 2002 11 ( معدّل بتاریخ Jul. 2007, 1 Feb. 2008, 16 May 2011, 20 Jun. 2017, 1 May 2019 18 )  معلومات أخرى:
رئیس مالیة لجنة الدعم األفغانیة Afghan Support Committee (QDe.069))). یعمل میسرا وخبیرا لتنظیم القاعدة (QDe.004) في
مجال االتصاالت. یعتقد أنھ كان في الجزائر في نیسان/أبریل 2010. اسُم ابیھ محمد واسُم أمھ فاطمة عریبي. اختُتِم االستعراض الذي أُجري
بشأنھ عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 21 حزیران/یونیھ ٢٠١٠. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015)

في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.143 االسم: 1: حّمادي 2: بن عبد العزیز 3: بن علي 4: بو یحیى

االسم (باللغة األصلیة): حّمادي بن عبد العزیز بن على بو یحیى
a) Gamel :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tunis :29 مكان الوالدة May 1966 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
9 May مولود عام b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa 25 في المغرب May 1966 مولود عام Mohamed

1986 في مصر c) Mahmoud Hamid كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم
Corso XXII Marzo :5 (انتھت یوم 4 مایو 2003)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان May 1998 الصادر بتاریخ ,L723315

20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 30 Jan. 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :إیطالیا  أدرج في القائمة بتاریخ ,Number 39, Milan
May 2011, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020 16 ,2009 )  معلومات أخرى: مسجون في إیطالیا حتى 6 شباط/فبرایر 2026. تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) بتاریخ 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.396 االسم: 1: أسالن 2: أفغازاروفِتش 3: بیوتوكاییف 4: غیر متوفر
Аслан Авгазарович Бютукаев :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Oct. 1974 22 مكان الوالدة: كیتایِفكا، مقاطعة نوفوسیلیتسكي، منطقة ستافروبول,
Амир :باللغة األصلیة) a) Amir Khazmat :االتحاد الروسي  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

Хазмат) b) Abubakar (باللغة األصلیة: Абубакар) الجنسیة: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:
,Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chechnya :غیر متوفر العنوان

االتحاد الروسي  أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2016 3 معلومات أخرى: أدرج في القائمة بتاریخ معلومات أخرى: مطلوب لدى سلطات
االتحاد الروسي الرتكاب جرائم إرھابیة. وھو یتولى قیادة كتیبة انتحاریة تابعة لتنظیم كتیبة ریاض الصالحین لشھداء الشیشان لالستطالع

والتخریب (QDe.100). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة
https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.405 االسم: Barkhanoev :3 Ruslanovich :2 Malik :1 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1992 14 مكان الوالدة: أوردجونیكیدزیفسكایا, مقاطعة سوندجینسكیي بإقلیم

a) Saifuddin b) Saifuddin al- :إنغوشیتیا, االتحاد الروسي  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
Ingushi c) Saifuddin Ingushi الجنسیة: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

الموصل, العراق  أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2017 20 معلومات أخرى: التحق بتنظیم القاعدة وتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق
والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) في أیلول/سبتمبر الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.365 االسم: 1: أخمد 2: راجابوفیش 3: شاتاییف 4: غیر متوفر

Ахмед Ражапович Чатаев :(باللغة األصلیة) االسم
Vedeno Village, Vedenskiy District, :4 مكان الوالدة Jul. 1980 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

a) Akhmad Shishani b) David Mayer c) Elmir :االتحاد الروسي  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Republic of Chechnya
Sene كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Odnorukiy الجنسیة: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: االتحاد

الروسي جواز سفر وطني 9600133195, الصادر في Vedensiky District, Republic of Chechnya, االتحاد الروسي (صادر عن
إدارة الشؤون الداخلیة)  العنوان: a) الجمھوریة العربیة السوریة (تقع في كما في أغسطس 2015) b) العراق (ممكن موقع بدیل كما في

( 30 Dec. 2015, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020 معدّل بتاریخ ) 2 Oct. 2015 :أغسطس 2015)  أدرج في القائمة بتاریخ
 معلومات أخرى: في آب/ أغسطس 2015، أحد قادة تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)، المدرج في القائمة تحت تنظیم القاعدة
في العراق (QDe.115)، یأتمر بإمرتھ مباشرة 130 مقاتال. أوصافھ البدنیة: العینان: بنیان، الشعر: أسود، البنیة: صلبة؛ عالمات فارقة: وجھ

بیضوي، لھ لحیة، فقد یده الیمنى وساقھ الیسرى، یتكلم الروسیة والشیشانیة وربما األلمانیة والعربیة. مطلوب من سلطات االتحاد الروسي
الرتكابھ جرائم إرھابیة على أراضیھ المرتكبة في اإلقلیم. الصورة متاحة ویمكن إدراجھا في النشرات الخاصة لإلنتربول - مجلس األمن التابع

لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
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QDi.312 االسم: 1: عامر 2: علي 3: شودري 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عامر علی چوہدری
a) Aamir Ali :3 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Aug. 1986 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Huzaifa الجنسیة: باكستان رقم
جواز السفر: باكستان رقم BN 4196361, الصادر بتاریخ Oct. 2008 28 (وتنتھي صالحیتھ في 27 تشرین األول/أكتوبر 2013)  رقم
1 May 18 ( معدّل بتاریخ Oct. 2012 :الھویة الوطنیة: باكستان 9-7126636-33202 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2019 )  معلومات أخرى: خبیر إلكترونیات ومتفجرات یعمل لصالح منظمة تحریك الطالبان، باكستان. مشارك في تخطیط الھجمات التي
تشنھا تحریك طالبان باكستان. قدَّم الدعم المالي واللوجستي للمنظمة المذكورة كما شارك في التدریب العسكري الذي تتبناه المنظمة. أُنجز

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.070 االسم: 1: یاسین 2: شكوري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): یاسین شكوري

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Oct. 1966 6 مكان الوالدة: Safi, المغرب  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم F46947 رقم الھویة الوطنیة: المغرب

H-135467 العنوان: 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, المغرب  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2002 3 ( معدّل بتاریخ 7
Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 6 Dec. 2019 )  معلومات أخرى: اسم األم فو حلما بنت بركا واسم األب عبد الرحمن محمد بن عّزوز. تم

ترحیلھ من إیطالیا إلى المغرب بتاریخ 26 شباط/فبرایر 2004. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21
حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.376 االسم: CHERIF :2 PETER :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Aug. 1982 26 مكان الوالدة: Paris, 20th district, فرنسا  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: فرنسا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

24 Jun. 29 ( معدّل بتاریخ Sep. 2015 :الیمن  أدرج في القائمة بتاریخ ,Al Mukalla, Hadramawt province :متوفر العنوان
2016 )  معلومات أخرى: عضو في تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة (QDe.129). وقد أدین غیابیا وحكم علیھ بالسجن لمدة خمس

سنوات في فرنسا في عام 2012. وھو مطلوب للسلطات الفرنسیة من عام 2015. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017)
في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.419 االسم: 1: أنجم 2: شودري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1967 18 مكان الوالدة: ویِلن، لندن, المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا

الشمالیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Luqman الجنسیة: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى
وآیرلندا الشمالیة رقم جواز السفر: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland رقم 516384722, الصادر

بتاریخ May 2013 6 (صادر عن مكتب جوازات السفر في غالسغو، تنتھي صالحیتھ في 6 حزیران/یونیھ 2023)  رقم الھویة الوطنیة:
غیر متوفر العنوان: London, المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2018 15 ( معدّل

بتاریخ Oct. 2019 11 )  معلومات أخرى: أعلن والئھ لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في
العراق (QDe.115) في حزیران یونیھ 2014. ُسجن في المملكة المتحدة في أیلول/ سبتمبر 2014 ثم أفرج عنھ إفراجا مشروطا في تشرین
األول/أكتوبر 2018 وتنتھي مدة اإلفراج المشروط في تموز/یولیھ 2021.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة
here

 
QDi.300 االسم: 1: منیر 2: شوكا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1981 30 مكان الوالدة: Bonn, ألمانیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Adam الجنسیة: a) ألمانیا b) المغرب رقم جواز السفر: ألمانیا رقم 5208323009, الصادر

بتاریخ Feb. 2007 2, الصادر في Stadt Bonn, ألمانیا (وتنتھي صالحیتھ في 1 شباط/فبرایر 2012)  رقم الھویة الوطنیة: ألمانیا رقم
الھویة الوطنیة 5209530116, الصادر بتاریخ Jun. 2006 21, الصادر في Stadt Bonn, ألمانیا (وتنتھي صالحیتھ في 20 حزیران/یونیھ

2011)  العنوان: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, ألمانیا (العنوان سابقا)  أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2012 25 معلومات
أخرى: مرتبط بالحركة اإلسالمیة في أوزبكستان (QDe.010). شقیق یاسین شوكا (QDi.301). صدر أمر القبض علیھ من قاضي التحقیق

في محكمة العدل االتحادیة األلمانیة بتاریخ 5 تشرین األول/أكتوبر 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15
تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.301 االسم: 1: یاسین 2: شوكا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1984 11 مكان الوالدة: Bonn, ألمانیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Ibraheem الجنسیة: a) ألمانیا b) المغرب رقم جواز السفر: ألمانیا رقم 5204893014,
الصادر بتاریخ Oct. 2000 5, الصادر في Stadt Bonn, ألمانیا (وتنتھي صالحیتھ في 5 تشرین األول/أكتوبر 2005)  رقم الھویة

الوطنیة: ألمانیا رقم الھویة الوطنیة 5209445304, الصادر بتاریخ Sep. 2005 5, الصادر في Stadt Bonn, ألمانیا (وتنتھي صالحیتھ
في 4 أیلول/سبتمبر 2010)  العنوان: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, ألمانیا (العنوان سابقا)  أدرج في القائمة بتاریخ: 25

Jan. 2012 معلومات أخرى: مرتبط بالحركة اإلسالمیة في أوزبكستان (QDe.010) شقیق منیر شوكا (QDi.300). صدر أمر القبض علیھ
من جانب قاضي التحقیق في محكمة العدل االتحادیة األلمانیة بتاریخ 5 تشرین األول/أكتوبر 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس

األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

 
QDi.141 االسم: 1: مكسامد 2: قبض هللا 3: سییز 4: غیر متوفر

a) :الصومال  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Kismaayo :8 مكان الوالدة Oct. 1974 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise كنیة غیر كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الصومال رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الصومال  أدرج في القائمة
( 9 Sep. 2005, 30 Jan. 2009, 20 Apr. 2009, 21 Oct. 2010, 24 Nov. 2020 معدّل بتاریخ ) 12 Nov. 2003 :بتاریخ

 معلومات أخرى: موجود بالصومال في نیسان/أبریل 2009 عقب نقلھ من المملكة المتحدة. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1882
(2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010.تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر

https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.410 االسم: CRAWFORD :3 DOMINIC :2 SHANE :1 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Feb. 1986 22 مكان الوالدة: ماونت ھوب, ترینیداد وتوباغو  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) أسد هللا b) أبو سعد الترینیدادي c) أسد الجنسیة: ترینیداد وتوباغو رقم جواز السفر:

a) ترینیداد وتوباغو رقم TA959547, الصادر بتاریخ Nov. 2013 19 (عن دائرة شؤون الھجرة في ترینیداد وتوباغو، تاریخ انتھاء
الصالحیة ھو ١٨ تشرین الثاني/نوفمبر b (2018) ترینیداد وتوباغو رقم T1071839, الصادر بتاریخ Nov. 2004 8 (عن دائرة شؤون
الھجرة في ترینیداد وتوباغو، تاریخ انتھاء الصالحیة ھو ٧ تشرین الثاني/نوفمبر ٢٠١٤)  رقم الھویة الوطنیة: a) ترینیداد وتوباغو بطاقة

الھویة الوطنیة 19860222007, الصادر بتاریخ Jun. 2011 16 (تاریخ انتھاء الصالحیة ھو ١٦ حزیران/یونیھ ٢٠١٦) b) ترینیداد
وتوباغو شھادة المیالد B394445, الصادر بتاریخ Jan. 2007 c 23) ترینیداد وتوباغو رخصة السیاقة 892124B, الصادر بتاریخ 30
(b (حتى أیار/مایو ٢٠١٤) الجمھوریة العربیة السوریة (a :(تاریخ انتھاء الصالحیة ھو 30 آب/أغسطس ٢٠١٠)  العنوان Aug. 2007

Dass Branch 349 (c (العنوان السابق كان في الفترة من تشرین الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ إلى أیار/مایو ٢٠١٤) ریھانلي, ھاتاي, تركیا
LP# (d (2013 من تاریخ المیالد إلى ٢٧ تشرین الثاني/نوفمبر) ترینیداد وتوباغو ,Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas

County of St. George East ,Wallerfield ,41 Ballisier Road, Smith Field Lands, ترینیداد وتوباغو (مكان بدیل یُحتمل أنھ
ج باللغة اإلنكلیزیة لدعایة تنظیم كان موجودا فیھ في أیلول/سبتمبر ٢٠١١)  أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2017 18 معلومات أخرى: مرّوِ
الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). وھو مطلوب للعدالة في ترینیداد وتوباغو

بتھمة حیازة ذخیرة وأسلحة ناریة وبضائع مسروقة. األوصاف البدنیة: لون العینین: بُنِّي؛ لون الشعر: داكن؛ لون البشرة: بنِّي فاتح؛ البنیة
الجسدیة: متوسط القامة؛ الطول: 174 سنتمتراً؛ الوزن: 64 كلغ؛ یتحدث اللغتین اإلنكلیزیة والعربیة. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.331 االسم: 1: أندیرز 2: كامرون 3: أوستانسفیغ 4: دیل
Anders Cameroon Ostensvig Dale :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: أوسلو, النرویج  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: مسلم أبو عبد الرحمن الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

Anders Cameroon :معلومات أخرى  ( 6 Dec. 2019 معدّل بتاریخ ) 23 Sep. 2014 :غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
.(QDe.129) (أندیرز كامرون أوستانسفیغ دیل) نرویجي الجنسیة وعضو في تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة Ostensvig Dale

أجرى دیل زیارتھ األولى إلى الیمن في عام 2008 وعاد إلى ھذا البلد عدة مرات. وتلقى دیل، بوصفھ عضواً في تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة
العربیة، تدریباً على األعمال اإلرھابیة وصنع األحزمة المقیَّدة بالقنابل، واألجھزة المتفجرة المرتجلة، والمتفجرات األكبر حجماً المستخدمة في
السیارات المفخخة بالقنابل. ویُحتمل أن یستعمل تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة قدرة دیل على السفر إلى الكثیر من البلدان دون مواجھة
قیود على تأشیرة الدخول لتنفیذ ھجوم في تلك البلدان. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر

2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.245 االسم: 1: بیو 2: أبوجني 3: دي فیرا 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1969 19 مكان الوالدة: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, الفلبین
a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Ismael De Vera :كنیة كافیة لتحدید الھویة 

Concepcion, :الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Art f) Dave g) Leo
3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 4 ( معدّل بتاریخ Jun. 2008 :الفلبین  أدرج في القائمة بتاریخ ,Zaragosa, Nueva Ecija

.(QDe.092) والجماعة اإلسالمیة (QDe.001) وجماعة أبو سیّاف (QDe.128) 2019 )  معلومات أخرى: عضو حركة راجا سلیمان
اسم األب أونوریو دیفیرا. اسم األم فاوستا أوبوجني. محتجز في الفلبین بتاریخ أیار/مایو 2011. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن

أل أُ
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1822 (2008) وبتاریخ 13 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر
2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.252 االسم: 1: أحمد 2: دغداغ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): أحمد دغداغ

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1967 17 مكان الوالدة: Anser, Wilaya (province) of Jijel, الجزائر
 كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
3 Jul. :متوفر الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ

2008 ( معدّل بتاریخ Mar. 2009, 15 Nov. 2012 24 )  معلومات أخرى: ینتمي إلى قیادة منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي وھو
رئیس مالیة المنظمة (QDe.014). اسم األم زكیة شبیرا واسم األب األخضر. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في

15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.246 االسم: 1: ریدیندو 2: كایین 3: دیللوسا 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1972 15 مكان الوالدة: Punta, Santa Ana, Manila, الفلبین  كنیة كافیة
a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad :لتحدید الھویة

Dellosa كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Dodong b) Troy c) Uthman الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
) 4 Jun. 2008 :الفلبین  أدرج في القائمة بتاریخ ,Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila ,3111 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان

معدّل بتاریخ Jun. 2009, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019 3 )  معلومات أخرى: عضو في حركة راجا سلیمان (QDe.128) ومرتبط
بجماعة أبو سیّاف (QDe.001). اسم األب فرناندو رفائیل دیللوسا واسم األم إدیثا بارادو كاین. محتجز في الفلبین منذ كانون الثاني/ینایر

2010. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 13 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن
2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.243 االسم: 1: فلسیانو 2: سمبوریو 3: دیلوس رییس اإلبن 4: غیر متوفر
اللقب: Ustadz  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1963 4 مكان الوالدة: Arco, Lamitan, Basilan, الفلبین  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر:

3 Jun. 2009, 13 4 ( معدّل بتاریخ Jun. 2008 :غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الفلبین  أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2011, 6 Dec. 2019 )  معلومات أخرى: عضو جماعة راجا سلیمان (QDe.128). اسم األب فلیسیانو دي روس رییس. اسم األم

أوریا سمبوریو. رھن االحتجاز في الفلبین بتاریخ أیار/مایو 2011. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 13
أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.342 االسم: 1: عمر 2: دیابي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

OUMAR DIABY :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Aug. 1975 5 مكان الوالدة: Dakar, السنغال  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) أومسن b) عمر أومسن الجنسیة: السنغال رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (یقع في)  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2014 23 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات
أخرى: Oumar Diaby كان عضوا نشیطا في تنظیم فرسان العزة (غیر مدرج)، وھو تنظیم كان یشجع اإلرھاب عالنیة وجرى حلّھ في عام
(QDe.004) في أفالم الفیدیو بزعیم تنظیم القاعدة Oumar Diaby 2012. وكان مسؤوال عن تحریر أفالم الفیدیو الخاصة بالتنظیم. وأشاد
أسامة بن الدن (متوفى) وباألعمال اإلرھابیة المرتكبة في أوروبا. وواصل الترویج لإلرھاب خالل فترة احتجازه من 9 كانون األول/دیسمبر

2011 إلى 25 حزیران/یونیھ 2012، الرتكابھ جرائم تقع تحت طائلة القانون العام. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.167 االسم: 1: كمال 2: جرمان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): كمال جرمان

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Oct. 1965 12 مكان الوالدة: Oum el Bouaghi, الجزائر  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الجزائر رقم جواز

7 Apr. 3 ( معدّل بتاریخ May 2004 :السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2011, 6 Dec. 2019 13 ,2008 )  معلومات أخرى: محتجز بالجزائر في نیسان/أبریل 2010. صدر قرار القبض علیھ من

السلطات األلمانیة بتاریخ 9 تشرین األول/أكتوبر 2003 بسبب المشاركة في جریمة اختطاف. عضو سابق في كتیبة طارق بن زیاد بمنظمة
القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010. أُنجز

االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.249 االسم: 1: یحیى 2: جوادي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): یحیى جوادي
M’Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel :1 مكان الوالدة Jan. 1967 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Abbes, الجزائر  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
3 Jul. :متوفر الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2008 ( معدّل بتاریخ Nov. 2012 15 )  معلومات أخرى: ینتمي إلى قیادة منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي. (مدرج تحت رقم اإلحالة
الدائم QDe.014). موجود في شمالي مالي في حزیران/یونیھ 2008. اسم األم زھرة فارس. اسم األب محمد. أُنجز االستعراض عمال بقرار

مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
QDi.232 االسم: 1: عبد المالك 2: دروكدال 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد المالك دروكدال
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1970 20 مكان الوالدة: Meftah, Wilaya of Blida, الجزائر  كنیة كافیة

لتحدید الھویة: Abou Mossaab Abdelouadoud كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر
7 Apr. 2008, 13 27 ( معدّل بتاریخ Aug. 2007 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2011, 1 May 2019 )  معلومات أخرى: رئیس منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). محكوم علیھ غیابیاً بالسجن

المؤبد في الجزائر بتاریخ 21 آذار/مارس 2007. اسم األب رباح دروكدال. اسم األم زھور زدیغا.. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاریخ 4 أیار/مایو 2009. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.

https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.095 االسم: 1: لیونیل 2: دومونت 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) :فرنسا  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Roubaix :29 مكان الوالدة Jan. 1971 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben
a) Bilal :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad

b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon الجنسیة: فرنسا رقم جواز السفر: غیر
22 Nov. 2004, 26 25 ( معدّل بتاریخ Jun. 2003 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: فرنسا  أدرج في القائمة بتاریخ

Nov. 2004, 2 Jul. 2007, 17 Oct. 2007, 24 Mar. 2009, 6 Aug. 2010, 24 Jun. 2016 )  معلومات أخرى: محتجز في فرنسا
منذ أیار/مایو 2004. ُحكم علیھ بالسجن 25 سنة في فرنسا في عام 2007. من المرتقب أن تنتھي مدة عقوبتھ في 13 كانون الثاني/ینایر 2023

وینتھي احتجازه غیر المشروط في 13 آب/أغسطس 2020. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 15 حزیران/
یونیھ 2010.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.111 االسم: 1: آغوث 2: دویكارنا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Aug. 1964 11 مكان الوالدة: Makassar, South Sulawesi, إندونیسیا  كنیة
كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
26 Nov. 2004, 14 May 2014, 6 9 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ

Dec. 2019 )  معلومات أخرى: قُبِض علیھ بتاریخ 13 آذار/مارس 2002. وُحِكم علیھ بتاریخ 12 تموز/یولیھ 2002 في الفلبین. أُطِلق
سراحھ من االحتجاز في الفلبین بتاریخ 1 كانون الثاني/ینایر 2014. وبعد ذلك تم ترحیلھ إلى إندونیسیا. الوصف الجسماني: الطول 165 سم.

توجد صورة فوتوغرافیة متاحة إلدراجھا في اإلشعار الخاص لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة
(اإلنتربول). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 25 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس

األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

 
QDi.019 االسم: 1: عبد هللا 2: أحمد 3: عبد هللا 4: األلفي

االسم (باللغة األصلیة): عبد هللا احمد عبدهللا االلفي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1963 6 مكان الوالدة: Gharbia, مصر  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh الجنسیة: مصر رقم جواز
السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 17 ( معدّل بتاریخ 26

Nov. 2004, 6 Dec. 2019 )  معلومات أخرى: أفغانستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21
حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.142 االسم: 1: راضي 2: عبد السمیع 3: أبوالیزید 4: العیاشي

االسم (باللغة األصلیة): راضي عبد السمیع أبوالیزید العیاشي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1972 2 مكان الوالدة: محافظة الغربیة, مصر  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Via :الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Mera’i :متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :أدرج في القائمة بتاریخ  (Domicile) إیطالیا ,Cilea 40, Milan

May 2011, 29 Mar. 2017, 1 May 2019 16 )  معلومات أخرى: محكوم علیھ بعشر سنوات سجناً بواسطة محكمة أول درجة في
میالنو بتاریخ 21 أیلول/سبتمبر 2006. مودع في الحبس في إیطالیا مقرر اإلفراج عنھ بتاریخ 6 كانون الثاني/ینایر 2012. خاضع للطرد من
إیطالیا بعد إنھاء سجنھ. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً

بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
QDi.262 االسم: 1: رضوان 2: الھبھب 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1969 20 مكان الوالدة: Casablanca, المغرب  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
Abdelrahman كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: a) ألمانیا b) المغرب رقم جواز السفر: ألمانیا رقم 1005552350,
الصادر بتاریخ Mar. 2001 27, الصادر في Municipality of Kiel, ألمانیا (انتھت یوم 26 مارس 2011)  رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: lltisstrasse 58, 24143 Kiel, ألمانیا (عنوان السابق)  أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2008 12 ( معدّل بتاریخ 30

Jan. 2009, 24 Mar. 2009, 15 Nov. 2012 )  معلومات أخرى: أطلق سراحة من االحتجاز في ألمانیا بتاریخ نیسان/أبریل 2012. أُنجز
االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.082 االسم: 1: منیر 2: المتصدق 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): منیر المتصدق
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1974 3 مكان الوالدة: Marrakesh, المغرب  كنیة كافیة لتحدید الھویة:

Mounir el Moutassadeq كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم H 236483 رقم
الھویة الوطنیة: المغرب E-491591 العنوان: (In prison in Germany)  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2002 30 ( معدّل بتاریخ

Nov. 2004, 7 Sep. 2007, 23 Dec. 2010, 6 Dec. 2019 26 )  معلومات أخرى: تم القبض علیھ بتاریخ 28 تشرین الثاني/نوفمبر
2001 وثبتت إدانتھ في ألمانیا باعتباره شریكاً في جریمة قتل وفي عضویة منظمة إرھابیة وحكم علیھ بالسجن 15 سنة في 8 كانون الثاني/

ینایر 2007. اسم األب ابراھیم بریك. اسم األم حبیبة عباس. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 20 أیار/مایو
2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

 
QDi.065 االسم: 1: عبد القادر 2: محمود 3: محمد 4: السید

االسم (باللغة األصلیة): عبد القادر محمود محمد السید
a) Es Sayed, :26 مكان الوالدة: مصر  كنیة كافیة لتحدید الھویة Dec. 1962 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز
السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2002 24 ( معدّل بتاریخ 26

.SSYBLK62T26Z336L معلومات أخرى: رقم ضریبي إیطالي  ( Nov. 2004, 7 Jun. 2007, 16 May 2011, 1 May 2019
محكوم علیھ بالسجن 8 سنوات في إیطالیا في 6 شباط/فبرایر 2004. یُعَدّ مجرماً ھارباً من العدالة في نظر السلطات اإلیطالیة. تم االستعراض
عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 نیسان/أبریل 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في

21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة
https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.409 االسم: EL SHEIKH :2 ELSHAFEE :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1988 16 مكان الوالدة: لندن, المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة

 كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) El Shafee Elsheikh b) Alshafee El-Sheikh كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم 801121547,

الصادر بتاریخ Jun. 2009 16 (أصدره مكتب جوازات السفر في المملكة المتحدة وتاریخ انتھاء صالحیتھ ھو 16 حزیران/یونیھ 2019،
20 Jul. :أُلغي في كانون األول/دیسمبر 2014)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2017 معلومات أخرى: مقاتل إرھابي أجنبي في صفوف تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة
في العراق (QDe.115)، في الجمھوریة العربیة السوریة. األوصاف البدنیة: لون العینین: بني غامق؛ لون الشعر: أسود؛ لون البشرة: سمراء.

https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.064 االسم: 1: سامي 2: بن خمیس 3: بن صالح 4: الصید

االسم (باللغة األصلیة): سامي بن خمیس بن صالح الصید
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Feb. 1968 10 مكان الوالدة: Menzel Jemil, Bizerte, تونس  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Omar El Mouhajer كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Saber الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم K929139, الصادر

بتاریخ Feb. 1995 14 (انتھت یوم 13 فبرایر 2000)  رقم الھویة الوطنیة: a) 00319547, الصادر بتاریخ Dec. 1994 b 8) إیطالیا
أ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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SSDSBN68B10Z352F العنوان: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, تونس  أدرج في القائمة
10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 21 24 ( معدّل بتاریخ Apr. 2002 :بتاریخ

Dec. 2007, 10 Aug. 2009, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014, 6 Dec. 2019 )  معلومات أخرى: رقم ضریبي إیطالي
SSDSBN68B10Z352F. اسم األم بیا الصیداني. تم ترحیلھ من إیطالیا إلى تونس بتاریخ 2 حزیران/یونیھ 2008. تم االستعراض عمالً

بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 نیسان/أبریل 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4
كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.096 االسم: 1: موسى 2: بن عمر 3: بن علي 4: السعدي

االسم (باللغة األصلیة): موسى بن عمر بن علي السعدي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1964 4 مكان الوالدة: Tabarka, تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم
L335915, الصادر بتاریخ Nov. 1996 8, الصادر في میالنو, إیطالیا (انتھت صالحیتھ في Nov. 2001 7)  رقم الھویة الوطنیة: غیر

20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 16 25 ( معدّل بتاریخ Jun. 2003 :متوفر العنوان: تونس  أدرج في القائمة بتاریخ
May 2011, 20 Jul. 2012, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020 )  معلومات أخرى: تعدّه السلطات اإلیطالیة ُمجرماً ھاربا من وجھ العدالة
(اعتباراً من تشرین األول/أكتوبر 2019) غادر السودان إلى تونس في عام 2011. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاریخ 15 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 4 كانون األول/دیسمبر 2019.
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.083 االسم: 1: زكریا 2: الصبار 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): زكریا الصبار

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1977 3 مكان الوالدة: Essaouria, المغرب  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
,M 271351 المغرب رقم (a :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: المغرب رقم جواز السفر Zakariya Essabar

(b E-189935 المغرب (a :رقم الھویة الوطنیة K-348486 المغرب رقم (b Berlin 24, الصادر في Oct. 2000 الصادر بتاریخ
( 26 Nov. 2004, 10 Jun. 2011 معدّل بتاریخ ) 30 Sep. 2002 :العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ G-0343089 المغرب

 معلومات أخرى: اسم األب محمد بن أحمد. اسم األم صفیة بنت طوبالي.. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ
20 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.352 االسم: 1: موالنا 2: فضل هللا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): موالنا فضل هللا
Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1974 مكان الوالدة

Pakhtunkhawa Province, باكستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) المال فضل هللا b) فضل حیاة كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: المال
رادیو الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: (الحدود األفغانیة الباكستانیة)  أدرج في

القائمة بتاریخ: Apr. 2015 7 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: انتخب موالنا فضل هللا لیكون القائد الجدید لحركة طالبان
باكستان (QDe.132) (TTP) (Tehrik-e Taliban Pakistan) في 7 تشرین الثاني/نوفمبر 2013، بعد وفاة حكیم هللا محسود، زعیم

حركة طالبان الباكستانیة السابق (متوفى). وتحت قیادة فضل هللا، أعلنت الحركة مسؤولیتھا عن الھجوم الذي وقع في 16 كانون األول/دیسمبر
2014 على مدرسة في بیشاور، باكستان والذي أسفر عن مقتل 132 طفال وعشرة معلمین، وثالثة جنود، على األقل. وقبل أن یصبح زعیما

لحركة طالبان الباكستانیة، ادعى فضل هللا أنھ كان وراء قتل اللواء سناء هللا نیازي، وھو ضابط كبیر في الجیش الباكستاني، في أیلول/سبتمبر
2013، وكذلك وراء األمر بإطالق النار على الطالبة مالال یوسف زي في عام 2012. وھو مسؤول عن قطع رؤوس 17 جندیا باكستانیا بعد
ھجوم ُشن في حزیران/یونیھ 2012؛ وقد أمر أیضا بالقتل المتعمد لكبار السن الذین قادوا لجان السالم ضد طالبان. وفي الفترة من عام 2007
إلى عام 2009، تولى فضل هللا قیادة حركة طالبان الباكستانیة المحلیة في منطقة وادي سوات بشمال غرب باكستان. أُنجز االستعراض عمالً

بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
QDi.251 االسم: 1: صالح الدین 2: قاسمي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): صالح قاسمي
Zeribet El Oued, Wilaya (province) of :13 مكان الوالدة Apr. 1971 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Biskra, الجزائر  كنیة كافیة لتحدید الھویة: Abou Mohamed Salah كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Bounouadher الجنسیة:

الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2008 3 ( معدّل
بتاریخ Mar. 2009, 15 Nov. 2012, 14 Mar. 2013, 11 Feb. 2016, 24 Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: عضو في القیادة

ومسؤول عن لجنة اإلعالم في تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (QDe.014). اسم األم: یمینة سلطان. اسم األب: عبد العزیز. مرتبط
بعبد الملك دروكدال (QDi.232). ألقي علیھ القبض في الجزائر في 16 كانون األول/دیسمبر 2012. محتجز في سجن الحراش في الجزائر

إلى غایة آب/أغسطس 2015. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
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QDi.366 االسم: GAZIEV :3 ISMAILOVICH :2 TARKHAN :1 4: غیر متوفر

Тархан Исмаилович Газиев :(باللغة األصلیة) االسم
Republic of ,11 مكان الوالدة: إیتوم - كالي مقاطعة إیتوم - كالینسكي Nov. 1965 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

b) Tarkhan (original script: Рамзан Одуев) a) Ramzan Oduev :االتحاد الروسي  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Chechnya
original script: Хусан) c) Husan Isaevich Gaziev (original script: Тархан Исаевич Газиев) Isaevich Gaziev

a) Wainakh :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة  (original script: Умар Сулимов) d) Umar Sulimov (Исаевич Газиев
d) Abu (original script: Абу-Билал) c) Abu Bilal (original script: Север) b) Sever (original script: Вайнах)
(original script: Хусан) f) Husan (original script: Абу Ясим) e) Abu Asim (original script: Абу Ясир) Yasir

(a :الجنسیة: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان g) Ab-Bilal h) Abu-Naser
الجمھوریة العربیة السوریة (كان موجودا بھا في آب/أغسطس 2015) b) العراق (مكان وجود بدیل محتمل في آب/أغسطس 2015)  أدرج
في القائمة بتاریخ: Oct. 2015 2 ( معدّل بتاریخ Dec. 2015, 6 Sep. 2016 10 )  معلومات أخرى: كان یقود، حتى شھر آب/أغسطس
2015، تنظیم Jamaat Tarkhan، وھي جماعة إرھابیة تشكل جزءا من تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم

تنظیم القاعدة في العراق AL-QAIDA IN IRAQ (QDe.115). مطلوب من سلطات االتحاد الروسي الرتكابھ جرائم إرھابیة على
أراضیھ ومطلوب أیضا بموجب مذكرة توقیف دولیة( ). صورتھ متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
التابع لألمم المتحدة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.431 االسم: 1: ثناء هللا 2: غفاري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): ثناء هللا غفاری
a) Dr. Shahab al :28 مكان الوالدة: أفغانستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة Oct. 1994 :اللقب: دكتور  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Muhajir b) Shahab Muhajer c) Shahab Mohajir d) Shahab Mahajar e) Shihab al Muhajir f) Shihab Muhajer
g) Shihab Mohajir h) Shihab Mahajar كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) أفغانستان Kunduz (b (2021), أفغانستان (سابقاً)  أدرج في القائمة بتاریخ: 21

Dec. 2021 معلومات أخرى: زعیم تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام - والیة خراسان (QDe.161). خبیر في تكنولوجیا المعلومات.
صورتھ متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 Notices-Individuals

 
QDi.028 االسم: 1: أحمد 2: خلفان 3: غیالني 4: غیر متوفر

a) 14 Mar. 1974 b) 13 Apr. 1974 c) 14 Apr. 1974 d) 1 Aug. :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, :جمھوریة تنزانیا المتحدة  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Zanzibar :1970 مكان الوالدة

Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed,
Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j)

Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m)
a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini
c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu الجنسیة: جمھوریة تنزانیا المتحدة رقم جواز
السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الوالیات المتحدة األمریكیة  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 17 ( معدّل

بتاریخ Jul. 2007, 21 Oct. 2010, 6 Dec. 2019 27 )  معلومات أخرى: قُبض علیھ في تموز/یولیھ 2004 وھو محبوس رھن المحاكمة
في الوالیات المتحدة األمریكیة في تشرین األول/أكتوبر 2010. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن1822 (2008) وبتاریخ 21

حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.250 االسم: 1: عمر 2: محمد 3: قدیر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عمر محمد قدیر

Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1958 مكان الوالدة
a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid :الجزائر  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Illizi

Hammadou مولود عام Dec. 1965 12 في Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, الجزائر (المدرجة سابقا)  كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jul. 2008 3 ( معدّل بتاریخ May 2012, 15 Nov. 2012, 29 Mar. 2019, 1 May 2019 10 )  معلومات
أخرى: مرتبط بتنظیم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي (QDe.014). موجود في شمال مالي اعتباراً من حزیران/یونیھ 2008. اسم األم:

بنعروبة بشیرة. اسم األب: مبروك. انتحل ھویة عابد حّمادو الذي قیل إنھ توفي في تشاد في عام 2004. أفیدَ بأنھ توفي في 24 شباط/فبرایر
2013( ). تمَّ االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في [التاریخ]أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015)

في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
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QDi.367 االسم: GUCHAEV :3 SALIMOVICH :2 ZAURBEK :1 4: غیر متوفر
Заурбек Салимович Гучаев :(باللغة األصلیة) االسم

Chegem-1 Village, Chegemskiy District, :7 مكان الوالدة Sep. 1975 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Bach :االتحاد الروسي  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة ,Republic of Kabardino-Balkaria

b) Fackih c) Vostochniy d) Muslim e) Aziz الجنسیة: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: االتحاد الروسي رقم 622641887
(جواز السفر إلى الخارج)  رقم الھویة الوطنیة: االتحاد الروسي جواز سفر وطني 8304661431 العنوان: a) الجمھوریة العربیة السوریة
(تقع في كما في أغسطس 2015) b) العراق (ممكن موقع بدیل كما في أغسطس 2015)  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2015 2 ( معدّل
.(QDe.148) 24 )  معلومات أخرى: إلى غایة شھر آب/ أغسطس 2015، كان أحد قادة جیش المھاجرین واألنصار Nov. 2020 بتاریخ

وھو مطلوب لدى سلطات االتحاد الروسي بتھمة ارتكاب جرائم إرھابیة على أراضیھ. صورتھ متوفرة لضمھا إلى اإلخطار الخاص من
اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر

https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
GUIAVARCH :4 AXEL :3 JORDAN :2 KEVIN :1 :االسم QDi.341

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1993 12 مكان الوالدة: باریس, فرنسا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: فرنسا رقم جواز السفر: فرنسا رقم 12CP63882.3FRA, الصادر بتاریخ 31

Jul. 2012 (صالح لغایة 30 تموز/یولیھ 2022)  رقم الھویة الوطنیة: فرنسا بطاقة الھویة الوطنیة 070275Q007873, الصادر بتاریخ
Feb. 2007 16 (صالحة لغایة 15 شباط/فبرایر 2017)  العنوان: a) غرینوبل, فرنسا (عنوان السكن من 1993 إلى 2012) b) الجمھوریة

العربیة السوریة (كان موجودا فیھا بین 2012 و 2016) c) تركیا (من حزیران/یونیھ 2016 إلى كانون الثاني/ینایر 2017) d) فرنسا (قید
( 24 Jun. 2016, 27 Aug. 2017 معدّل بتاریخ ) 23 Sep. 2014 :االعتقال منذ كانون الثاني/ینایر 2017)  أدرج في القائمة بتاریخ
 معلومات أخرى: مقاتل إرھابي فرنسي مرتبط بتنظیم جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) وتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام
(داعش)، المدرج بوصفھ تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) یّسر سفر المقاتلین اإلرھابیین األجانب من فرنسا إلى سوریا. ناشط في

الحمالت الدعائیة التي تدعو إلى العنف عبر اإلنترنت. وأصدر السلطات الفرنسیة أمرا بإلقاء القبض علیھ عام 2014 ونُفّذ في كانون الثاني/
ینایر 2017 عند طرده من تركیا حیث ألقي القبض علیھ في حزیران/یونیھ 2016. ُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017)

في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.218 االسم: 1: جنجون 2: روسمان 3: جونا وان 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1977 6 مكان الوالدة: Cianjur, West Java, إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج
في القائمة بتاریخ: Apr. 2006 21 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011, 6 Dec. 2019 13 )  معلومات أخرى: شقیق نورجامان رضوان عصام

الدین (QDi.087). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة
 

QDi.003 االسم: 1: سالم 2: أحمد 3: سالم 4: حمدان
االسم (باللغة األصلیة): سالم أحمد سالم حمدان

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1965 مكان الوالدة: Al-Mukalla (a, الیمن AI-Mukala (b, الیمن  كنیة كافیة
b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed (الكنیة صقر الجداوي) a) Saqr Al-Jaddawi :لتحدید الھویة

Salem Hamdan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: الیمن رقم 00385937 رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Sana'a ,Shari Tunis (a, الیمن (عنوان السابق) b) (تقع في الیمن منذ نوفمبر 2008)  أدرج في القائمة

25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 30 Jan. 2009, 17 Jul. 2009, 25 Jan. 2010, 6 Dec. 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :بتاریخ
2019 )  معلومات أخرى: سائق وحارس خاص ألسامة بن الدن (deceased) من عام 1996 حتى عام 2001. تم نقلھ من االحتجاز في

الوالیات المتحدة إلى الیمن في تشرین الثاني/نوفمبر 2008. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 تموز/یولیھ
2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

 
QDi.068 االسم: 1: عادل 2: بن األزھر 3: بن یوسف 4: حمدي

االسم (باللغة األصلیة): عادل بن األزھر بن یوسف حمدي
Adel ben :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tunis :14 مكان الوالدة Jul. 1970 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

al- Azhar ben Youssef ben Soltane مولود عام Jul. 1970 14 في Tunis, تونس  كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
Zakariya الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم M408665, الصادر بتاریخ Oct. 2000 4 ( انتھت 3 أكتوبر 2005)  رقم
الھویة الوطنیة: a) تونس W334061, الصادر بتاریخ Mar. 2011 b 9) إیطالیا BNSDLA70L14Z352B (قانون الضرائب)

20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 3 ( معدّل بتاریخ Sep. 2002 :العنوان: تونس  أدرج في القائمة بتاریخ 
Dec. 2019 6 ,2014 )  معلومات أخرى: رقم ضریبي إیطالي BNSDLA70L14Z352B. تم ترحیلھ من إیطالیا إلى تونس بتاریخ 28

شباط/فبرایر 2004. یقضي حكماً بـالسجن 12 سنة في تونس بسبب عضویتھ في منظمة إجرامیة بالخارج اعتباراً من كانون الثاني/ینایر
أُ أل ً

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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2010. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس
األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة
 

QDi.204 االسم: 1: اسنیلون 2: توتوني 3: ھبیلون 4: غیر متوفر
Bulanza, Lantawan, :مكان الوالدة a) 18 Mar. 1966 b) 10 Mar. 1967 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Basilan, الفلبین  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Isnilon Hapilun b) Isnilun Hapilun c) Tuan Isnilon كنیة غیر كافیة لتحدید
(a :الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان a) Abu Musab b) Salahudin :الھویة

6 Dec. :الناو دیل سور, الفلبین (الموقع الحالي منذ 2016)  أدرج في القائمة بتاریخ (b (2016 الموقع السابق حتى) باسیالن, الفلبین
2005 ( معدّل بتاریخ Oct. 2017 4 )  معلومات أخرى: قائد كبیر في جماعة أبو سیاف (QDe. 001). وزعیم األفراد المحلیین في جنوب

الفلبین المنتسبین لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، في
جنوب الفلبین في أیار/مایو 2017( ). األوصاف الجسدیة: لون العینین: بني؛ لون الشعر: بني؛ الطول: 5 أقدام 6 بوصة – 168 سم؛ الوزن:
120 رطل – 54 كیلوغرام؛ البنیة: نحیف؛ البشرة: فاتح اللون؛ الوجھ بھ وحمة من الوالدة( ). واالستعراض تم في 8 حزیران/یونیھ 2010

عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008). ومطلوب القبض علیھ من جانب سلطات الفلبین على ذمة جرائم إرھابیة( ) ومطلوب القبض علیھ
من جانب سلطات الوالیات المتحدة األمریكیة لضلوعھ في أعمال إرھابیة( ). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في
4 كانون األول/دیسمبر 2019. وصوره مدرجة الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.268 االسم: 1: عبدول حق 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
阿不都·哈克 :(باللغة األصلیة) االسم

Chele County, Khuttan Area, Xinjiang :10 مكان الوالدة Oct. 1971 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abudu :الصین  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Uighur Autonomous Region

Hake d) Abdul Heq Jundullah e) 'Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h)
Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding الجنسیة: الصین رقم جواز السفر: غیر
متوفر رقم الھویة الوطنیة: الصین 653225197110100533 العنوان: a) أفغانستان (مكان وجوده حتى تموز/یولیھ 2016) b) باكستان

13 Dec. 2011, 20 Jun. 15 ( معدّل بتاریخ Apr. 2009 :(مكان وجوده سابقاً حتى نیسان/أبریل 2009)  أدرج في القائمة بتاریخ
Eastern Turkistan Islamic) 24 ,2017 )  معلومات أخرى: الزعیم والقائد العام للحركة اإلسالمیة لشرق تركستان Nov. 2020

Movement (QDe.088)). ضالع في جمع األموال والتجنید لصالح ھذا التنظیم. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017)
بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.378 االسم: HAUCHARD :2 MAXIME :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1992 17 مكان الوالدة: سانت أوبان لیزیبلو، نورماندي, فرنسا  كنیة كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abou Abdallah al Faransi الجنسیة: فرنسا رقم جواز السفر: غیر
متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر بطاقة الھویة الوطنیة الفرنسیة رقم 101127200129، (صادرة عن الدائرة الفرعیة في بیرني، فرنسا

وتنتھي صالحیتھا في 4 تشرین الثاني/ نوفمبر 2020) العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (في أیلول/سبتمبر 2015)  أدرج في القائمة
بتاریخ: Sep. 2015 29 ( معدّل بتاریخ Jun. 2016 24 )  معلومات أخرى: مقاتل إرھابي أجنبي فرنسي في تنظیم الدولة اإلسالمیة في

العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق Al-Qaida in Iraq (QDe.115))). صدر أمٌر فرنسي بالقبض علیھ في
20 كانون الثاني/ ینایر 2015 عن قاض بشعبة مكافحة اإلرھاب في مكتب المدعي العام في باریس بتھمة ارتكاب جریمة قتل عمد ذات صلة

بكیان إرھابي واالنتماء إلى عصابة إجرامیة إرھابیة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/
نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.029 االسم: 1: رائد 2: محمد حسن 3: محمد 4: حجازي
االسم (باللغة األصلیة): رائد محمد حسن محمد حجازي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1968 30 مكان الوالدة: California, الوالیات المتحدة األمریكیة  كنیة كافیة
لتحدید الھویة: a) Raed M. Hijazi b) Ri’ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (ُمدرج سابقاً باسم: ریاض محمد حسن

b) Abu-Ahmad Al-Amriki (The Moroccan) a) Rashid Al-Maghribi :محمد الحجازي))  كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
Abu-Ahmad Al-Shahid (The American) (Abu-Ahmad Al-Hawen d (c الجنسیة: a) األردن b) الوالیات المتحدة

األمریكیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: a) رقم الضمان االجتماعي في الوالیات المتحدة: b 5411-91-548) الرقم
10 Apr. 17 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :الوطني األردني : 9681029476 (الرقم الوطني)  العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

May 2011, 21 Mar. 2017, 24 Nov. 2020 16 ,2003 )  معلومات أخرى: محتجز في األردن منذ 26 شباط/فبرایر 2015 بتھمة
التجنید لصالح تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) وتقدیم الدعم لھ. اسم

األب محمد حجازي. اسم األم سكینة. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 21 حزیران/یونیھ ٢٠١٠. تم
االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.359 االسم: 1: عمر 2: علي 3: حسین 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1987 21 مكان الوالدة: High Wycombe, Buckinghamshire, المملكة
Abu-Sa'id Al :المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

Britani الجنسیة: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة
رقم 205939411, الصادر بتاریخ Jul. 2004 21 (انتھت صالحیتھ في 21 نیسان/أبریل 2015)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

a) الجمھوریة العربیة السوریة (في كانون الثاني/ینایر 2014) b) المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة (العنوان السابق حتى
كانون الثاني/ینایر 2014)  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2015 28 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: مقاتل إرھابي

أجنبي یعمل مع تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت أسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمھوریة
العربیة السوریة. األوصاف الجسدیة: لون العینین: بني؛ لون الشعر: بني/أسود. الصورة متاحة إلدراجھا في اإلخطارات الخاصة المشتركة بین

اإلنتربول ومجلس األمن لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر
https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.144 االسم: 1: محمد 2: طاھر 3: حامد 4: ُحَسین
االسم (باللغة األصلیة): محمد طاھر حامد حسین

Abdelhamid :العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Poshok :1 مكان الوالدة Nov. 1975 :اللقب: إمام  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Al Kurdi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 16 May 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :متوفر العنوان: السلیمانیة،, العراق  أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2015, 29 Mar. 2019, 1 May 2019 10 ,2011 )  معلومات أخرى: اسم األم: عطیة محیي الدین طھ. أصدرت السلطات
اإلیطالیة أمر إبعاد بحقھ في 18 تشرین األول/أكتوبر 2004. اعتبرتھ السلطات اإلیطالیة ھاربا من العدالة في أیلول/سبتمبر ٢٠٠٧. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)، في 8 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253

(2015)، في 21شباط/ فبرایر 2019 أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.067 االسم: 1: مصطفى 2: كمال 3: مصطفى 4: إبراھیم
االسم (باللغة األصلیة): مصطفى كمال مصطفى ابراھیم

a) :مصر  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Alexandria :15 مكان الوالدة Apr. 1958 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel

a) Abu Hamza Al-Masri b) Abu Hamza c) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Mustapha e) Mostafa Kamel Mostafa
Abu Hamza Al-Misri الجنسیة: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:

26 Nov. 2004, 25 Jul. 24 ( معدّل بتاریخ Apr. 2002 :غیر متوفر العنوان: الوالیات المتحدة األمریكیة  أدرج في القائمة بتاریخ
Mar. 2008, 21 Oct. 2010, 4 Aug. 2014, 6 Dec. 2019, 18 Mar. 2020 14 ,2006 )  معلومات أخرى: تم ترحیلھ من المملكة

المتحدة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة في 5 تشرین األول/ أكتوبر 2012. وقد أدانتھ إحدى المحاكم في الوالیات المتحدة األمریكیة بتھمة
اإلرھاب في أیار/مایو 2014. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 نیسان/أبریل 2010. أُنجز االستعراض

عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة

here
 

QDi.395 االسم: IBRAHIM :3 SHOLEH :2 MUHAMMAD :1 4: غیر متوفر
a) :اللقب: أستاذ  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1958 ( أیلول )  مكان الوالدة: ِدماك, إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة

Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim
e) Muh Sholeh Ibrahim كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2016 20 معلومات أخرى: یتولى منصب نائب أمیر جماعة

انشروا التوحید (QDe.133) منذ 2014 ویؤید تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق
(QDe.115). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.374 االسم: 1: نصرة 2: إماموفیتش 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 26 Sep. 1971 b) 26 Sep. 1977 مكان الوالدة: میلجنوفسي, بلدیة كالیسیجا,
البوسنة والھرسك  كنیة كافیة لتحدید الھویة: Nusret Sulejman Imamovic كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

البوسنة والھرسك رقم جواز السفر: a) البوسنة والھرسك رقم b 349054) البوسنة والھرسك رقم 3490054 رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (مكان اإلقامة في أیلول/سبتمبر 2015)  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2016 29 ( معدّل

بتاریخ Mar. 2019, 1 May 2019 29 )  معلومات أخرى: یعتقد أنھ یقاتل في صفوف جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) في

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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الجمھوریة العربیة السوریة ویذكر أنھ كان ال یزال قائدا في الجماعة في نیسان/أبریل 2015. تم في 21 شباط/ فبرایر 2019 االنتھاء من
إجراء استعراض بموجب قرار مجلس األمن 2253 (2015) أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/

فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.308 االسم: 1: ظفر 2: إقبال 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) Zaffer Iqbal :4 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Oct. 1953 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal

Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: DG5149481, الصادر بتاریخ 22
-35202 (a :(صادر بتاریخ 22 آب/أغسطس 2006 وتنتھي صالحیتھ في 21 آب/أغسطس 2011 )  رقم الھویة الوطنیة Aug. 2006

b 4135948-7) البدیل رقم الھویة الوطنیة 29553654234 العنوان: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, باكستان  أدرج
في القائمة بتاریخ: Mar. 2012 14 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: قائد أقدَم ومشارك في تأسیس لشقر طیبة

(QDe.118). َشغَل العدید من المواقع القیادیة المتنوعة في المنظمة المذكورة وفي منظمتھا المتقدمة وھي جماعة الدعوة. اعتباراً من 2010
كان مسؤوالً في المنظمتین السابقتین عن إدارة المالیة وكان مدیراً لإلدارة التعلیمیة ورئیس الجناح الطبي. لقب آخر: البروفیسور. أُنجز

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.087 االسم: 1: نورجمان 2: رضوان 3: عصام الدین 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1964 4 مكان الوالدة: Cianjur, West Java, إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید

a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman :الھویة
f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan (birth name) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:

Jan. 2003 28 ( معدّل بتاریخ Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 16 May 2011, 6 Dec. 2019 2 )  معلومات أخرى: من كبار قادة
الجماعة اإلسالمیة (QDe.092) شقیق غون غون رسمان جناوان (QDi.218). محبوس في الوالیات المتحدة األمریكیة في تموز/یولیھ

2007. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 13 نیسان/أبریل 2010. ُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن
2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.368 االسم: ISMAILOV :3 MAGOMEDOVICH :2 SHAMIL :1 4: غیر متوفر
Шамиль Магомедович Измайлов :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: Astrakhan, االتحاد الروسي  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
Shamil Magomedovich Aliev كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Hanifa الجنسیة: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: االتحاد

الروسي رقم 514448632, الصادر بتاریخ Sep. 2010 8, الصادر في Alexandria, مصر (جواز سفر أجنبي، صادر عن القنصلیة
العامة لروسیا االتحادیة)  رقم الھویة الوطنیة: االتحاد الروسي جواز سفر وطني 1200075689, الصادر بتاریخ Dec. 2000 15 (صادر

عن االتحاد الروسي)  العنوان: a) الجمھوریة العربیة السوریة (تقع في كما في أغسطس 2015) b) العراق (ممكن موقع بدیل كما في
أغسطس 2015)  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2015 2 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: إلى غایة شھر آب/أغسطس
2015، كان زعیم جماعة أبو حنیفة، وھي مجموعة إرھابیة تشكل جزءا من جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137). األوصاف الجسدیة: لون

العینین: بني، لون الشعر: أسود، البنیة: نحیف، طول القامة: 175/180 سنتمتر، العالمات الممیزة: طویل الوجھ، ولھ عیوب في النطق.
مطلوب لدى سلطات االتحاد الروسي بتھمة ارتكاب جرائم إرھابیة على أراضیھ. صورتھ متوفرة لضمھا إلى اإلخطار الخاص من اإلنتربول
ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.099 االسم: 1: خلیل 2: بن أحمد 3: بن محمد 4: جرایة

االسم (باللغة األصلیة): خلیل بن احمد بن محمد جرایة
a) Khalil :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Sfax :8 مكان الوالدة Feb. 1969 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

c) Abdel Aziz Ben (یوغوسالفیا السابقة) Sereka 15 في Aug. 1970 مولود عام Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz
a) Amro b) Omar c) :(یوغوسالفیا السابقة)  كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Sereka 15 في Aug. 1970 مولود عام Narvan

Amrou d) Amr الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم K989895, الصادر بتاریخ Jul. 1995 26, الصادر في جنوة, إیطالیا
25 Jun. :إیطالیا  أدرج في القائمة بتاریخ ,Nuoro :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان  (Jul. 2000 25 انتھت صالحیتھ في)

26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 10 Aug. 2009, 6 2003 ( معدّل بتاریخ
Aug. 2010, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020 )  معلومات أخرى: محتجز في إیطالیا منذ 9 آب/أغسطس 2008 لضلوعھ في قضیة تتصل

ل من إیطالیا إلى تونس في 24 شباط/فبرایر 2015. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 15 باإلرھاب. ُرّحِ
حزیران/یونیھ 2010. أُنجز تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في بتاریخ 4 كانون األول/دیسمبر 2019. الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals


05/01/2022 06:28 https://scsanctions.un.org/j9jb4-ar-al-qaida.html

https://scsanctions.un.org/j9jb4-ar-al-qaida.html 39/72

QDi.360 االسم: 1: سالي - آن 2: فرانسیس 3: جونز 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1968 17 مكان الوالدة: Greenwich, Greater London, المملكة المتحدة

a) Umm Hussain al-Britani :لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
b) Sakinah Hussain الجنسیة: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم جواز السفر: 519408086, الصادر بتاریخ 23

Sep. 2013, الصادر في المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة (تنتھي صالحیتھ في 23 أیلول/سبتمبر 2023)  رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) الجمھوریة العربیة السوریة b (as at 2013)) المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة (في عام
2013)  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2015 28 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: تجند لصالح تنظیم الدولة اإلسالمیة

في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمھوریة العربیة السوریة. الجنس: أنثى. اسم
الزوج ھو: جنید حسین. الصورة متاحة إلدراجھا في اإلخطارات الخاصة المشتركة بین المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (اإلنتربول) ومجلس
األمن لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.394 االسم: 1: حسین 2: الجویثني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: قطاع غزة, األراضي الفلسطینیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni b) Husayn Muhammad al-Juaythini c) Husayn Muhammad

Husayn al-Juaythini d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Muath al-Juaitni الجنسیة: فلسطیني رقم جواز السفر: 0363464 (صادر عن السلطة الوطنیة

الفلسطینیة)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: قطاع غزة, األراضي الفلسطینیة  أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2016 20 معلومات
أخرى: صلة وصل بین تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، وزعیمھ أبو

بكر البغدادي، الُمدرج في القائمة باسم إبراھیم عواد إبراھیم علي البدري السامرائي (QDi.299)، وجماعات مسلحة في غزة. وكان یستخدم
األموال إلقامة وجود لتنظیم الدولة اإلسالمیة في غزة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/

نوفمبر 2021 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.114 االسم: 1: سالم سالم الدین 2: جولقبلي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1967 20 مكان الوالدة: Tulay, Jolo Sulu, الفلبین  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) Kipli Sali b) Julkipli Salim كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم

23 Feb. 2009, 13 Dec. 9 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2019 6 ,2011 )  معلومات أخرى: محتجز في الفلبین في أیار/مایو 2011. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)
وبتاریخ 25 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة

https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.072 االسم: 1: المھدي 2: بن محمد 3: بن محمد 4: كمون

االسم (باللغة األصلیة): المھدي بن محمد بن محمد كمون
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1968 3 مكان الوالدة: Tunis, تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

12 Apr. الصادر بتاریخ ,M307707 الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم Salmane :متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
2000 (expired on 11 Apr. 2005)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Via Masina Number 7, Milan, إیطالیا  أدرج في

القائمة بتاریخ: Sep. 2002 3 ( معدّل بتاریخ Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 6 Dec. 2019 20 )  معلومات أخرى:
رقم ضریبي إیطالي KMMMHD68D03Z352N. تم ترحیلھ من إیطالیا إلى تونس في 22 تموز/یولیھ 2005. یقضي فترة حكم بالسجن

لمدة ثمان سنوات في تونس في كانون الثاني/ینایر 2010 لعضویتھ في منظمة إرھابیة بالخارج. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر

2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.416 االسم: 1: محمد 2: یوسب 3: كریم 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Oct. 1978 11 مكان الوالدة: إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة
a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma c) Udtadz Syaifudin d) Mohammad Yusef :غیر كافیة لتحدید الھویة

Karim Faiz e) Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad
Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz i) Ustadz Faiz j) Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz

Faturohman الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة
(مكان وجوده منذ عام 2015 )  أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2018 23 معلومات أخرى: عضو بارز في تنظیم الدولة اإلسالمیة في

العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). قام بالتجنید لفائدة التنظیم وأعطى تعلیمات ألفراد بارتكاب
أعمال إرھابیة عبر شریط فیدیو بُثَّ عبر اإلنترنت. األوصاف البدنیة: لون الشعر: أسود؛ البنیة: ضعیفة. یتكلم اللغتین اإلندونیسیة والعربیة

واللھجة المیناناویة.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
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QDi.135 االسم: 1: داود 2: إبراھیم 3: كسكار 4: غیر متوفر
اللقب: Sheikh  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1955 26 مكان الوالدة: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, الھند  كنیة كافیة
a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) :لتحدید الھویة

Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan
Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd
a) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Ismail Abdul Rehman m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim n) Dawood Bhai

Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat d) Sheikh Farooqi e) Bada Seth f) Bada Bhai g)
,4 Jun. 1985 الصادر بتاریخ ,A-333602 الھند رقم (a :الجنسیة: الھند رقم جواز السفر Iqbal Bhai h) Mucchad i) Haji Sahab
,13 Nov. 1978 الصادر بتاریخ ,M110522 الھند رقم (b (جواز إلغاء في وقت الحق من قبل حكومة الھند) الھند ,Bombay الصادر في

F823692 الھند رقم (d Bombay 26, الصادر في Nov. 1981 الصادر بتاریخ ,R841697 الھند رقم (c Bombay الصادر في
,26 Jul. 1985 الصادر بتاریخ ,A501801 2) الھند رقم Sep. 1989 e الصادر بتاریخ ,(JEDDAH) issued by CGI in Jeddah

Passport number (g BOMBAY 30, الصادر في Jul. 1975 الصادر بتاریخ ,K560098 الھند رقم (f BOMBAY الصادر في
30 Jul. الصادر بتاریخ ,(Passport number P537849 (BOMBAY (3 Oct. 1983 h الصادر بتاریخ ,(V57865 (BOMBAY

Passport number A717288 (MISUSE (1979 i), الصادر بتاریخ Aug. 1985 18, الصادر في j Dubai) باكستان رقم
G866537, الصادر بتاریخ Aug. 1991 12, الصادر في Rawalpindi (سوء استخدام) C-267185 (k (صدر في كراتشي في

H-123259 (l (Jul.1996 (صدر في روالبندي في یولیو 2001) G-869537 (m (صدر في روالبندي) KC-285901 (n رقم الھویة
House Nu 37 -) (b (White House, Near Saudi Mosque, Clifton) باكستان ,Karachi (a :الوطنیة: غیر متوفر العنوان

Palatial bungalow in the hilly area of) (c (30th Street - defence, Housing Authority Karachi Pakistan
21 Mar. 2006, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 3 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :أدرج في القائمة بتاریخ  (Noorabad in Karachi
Mar. 2010, 22 Aug. 2016, 24 Nov. 2020 11 )  معلومات أخرى: اسم األب ھو Sheikh Ibrahim Ali Kaskar، اسم األم ھو
Amina Bi، اسم الزوجة ھو Mehjabeen Shaikh. صدر أمر دولي بالقبض علیھ عن حكومة الھند. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس

األمن 1822 (2008) بتاریخ 20 أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر
2020 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.372 االسم: 1: جول مراد 2: خالیموف 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 14 May 1975 b (a) تقریباً 1975 مكان الوالدة: a) منطقة فارزوب, طاجیكستان

b) دوشانبي, طاجیكستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: طاجیكستان رقم جواز
السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (مكان اإلقامة في أیلول/سبتمبر 2015)  أدرج في

القائمة بتاریخ: Feb. 2016 29 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: خبیر عسكري مقره في سوریة، وعضو في تنظیم
الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، ومسؤول عن التجنید. مطلوب من

حكومة طاجیكستان. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.306 االسم: 1: مصطفى 2: حجي 3: محمد 4: خان
االسم (باللغة األصلیة): مصطفى حجي محمد خان

Al- (a :1976 مكان الوالدة (b (Between Aug. and Sep. 1977) (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Hassan) حسن غول (a :باكستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Sangrar, Sindh Province (b المملكة العربیة السعودیة ,Madinah

a) Ahmad Shahji b) Mustafa :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud
Abu Gharib al-Madani d (Muhammad c) أبو شیماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma) الجنسیة: a) باكستان b) المملكة

14 Mar. :العربیة السعودیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
ر للقاعدة (QDe.004) وحامل للرسائل وناشط. اعتباراً من 2010 قام بتیسیر األنشطة لصالح كبار العاملین في 2012 معلومات أخرى: میّسِ

القاعدة من مقرھا في باكستان. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.336 االسم: 1: أنس 2: حسن 3: خطَّاب 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): أنس حسن خطَّاب

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1986 7 مكان الوالدة: دمشق, الجمھوریة العربیة السوریة  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: سمیر أحمد الخیاط كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) ھاني b) أبو حمزة c) أبو أحمد ھدود الجنسیة: الجمھوریة العربیة

) 23 Sep. 2014 :السوریة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Oct. 2016, 24 Nov. 2020 25 )  معلومات أخرى: األمیر اإلداري لجبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) تم االستعراض

عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.418 االسم: 1: محمد 2: رضا 3: لھمان 4: كیرام 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1990 3 مكان الوالدة: زامبوانغا سیتي, زامبوانغا دیل سور, الفلبین  كنیة كافیة
a) Abdul Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol :لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

Rahman الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: a) الفلبین رقم XX3966391, الصادر بتاریخ Feb. 2015 25 (صادر عن وزارة خارجیة
Brgy (a :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان EC3524065 الفلبین رقم (b (2020 الفلبین، تاریخ انتھاء الصالحیة: 24 شباط/فبرایر

Recodo, زامبوانغا سیتي, میندناو الغربیة, الفلبین (العنوان السابق) IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo 96 (b, دافاو
سیتي, میندناو الشرقیة, الفلبین (العنوان السابق) c) الجمھوریة العربیة السوریة (مكان وجوده منذ عام 2015)  أدرج في القائمة بتاریخ: 23

Aug. 2018 معلومات أخرى: عضو بارز في تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم القاعدة في العراق
(QDe.115). قام بالتجنید لفائدة التنظیم وأعطى تعلیمات ألفراد بارتكاب أعمال إرھابیة عبر شریط فیدیو بُثَّ عبر اإلنترنت. األوصاف

البدنیة: الطول: 156 سنتیمترا؛ الوزن: 60 كیلوغراما (في أیلول/سبتمبر 2016)؛ لون العینین: أسود؛ لون الشعر: أسود؛ البنیة: متوسطة؛
بارٌز عظاَم الوجنتین. یتحدث لغة التاغالو واللغتین اإلنكلیزیة والعربیة.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

 
QDi.340 االسم: 1: إمیلي 2: كونیغ 3: 4: غیر متوفر

Emilie Konig :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1984 9 مكان الوالدة: بلومیر, فرنسا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

،05AT521433 الجنسیة: فرنسا رقم جواز السفر: جواز سفر فرنسي رقم Emilie Samra Konig :متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
صادر في 30 تشرین الثاني/نوفمبر 2005 (صادر عن الدائرة الفرعیة للشرطة في لوریون، فرنسا) رقم الھویة الوطنیة: a) (أ) بطاقة ھویة

وطنیة فرنسیة رقم 050456101445، صادرة في 19 أیار/مایو 2005 (صادرة عن الدائرة الفرعیة للشرطة في لوریون، فرنسا) (ب) بطاق
b) ھویة وطنیة فرنسیة رقم 0205561020089، صادرة في 30 أیار/مایو 2002 (صدرت باسم Emilie Edwige Konig) العنوان:
( 24 Jun. 2016 معدّل بتاریخ ) 23 Sep. 2014 :أدرج في القائمة بتاریخ  (located in since 2013) الجمھوریة العربیة السوریة

 معلومات أخرى: مقاتلة إرھابیة فرنسیة توّجھت إلى سوریة وانضمت إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت
Al-Qaida) ناشطة في الدفع نحو التطرف وفي نشر فكر تنظیم القاعدة .(Al-Qaida in Iraq (QDe.115) اسم تنظیم القاعدة في العراق

QDe.004))) عن طریق اإلنترنت. تحرض على القیام بأعمال عنف ضد فرنسا. صدر أمٌر فرنسي بالقبض علیھا في 12 حزیران/یونیھ
2015 عن قاضي شعبة مكافحة اإلرھاب في مكتب المدعي العام في باریس بسبب انتمائھا إلى عصابة إجرامیة إرھابیة. أُنجز االستعراض

عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة

here
 

QDi.408 االسم: KOTEY :3 AMON :2 ALEXANDA :1 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1983 13 مكان الوالدة: لندن, المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا

الشمالیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Alexe Kotey b) Alexanda Kote كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: المملكة
المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم 094477324, الصادر

بتاریخ Mar. 2005 5 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2017 20 معلومات أخرى:
مقاتل إرھابي أجنبي في صفوف تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (تنظیم الدولة اإلسالمیة)، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في

العراق (QDe.115)، في الجمھوریة العربیة السوریة. األوصاف البدنیة: لون العینین: بني غامق؛ لون الشعر: أسود؛ لون البشرة: أسمر؛
السمات الممیِّزة: ذو لحیة. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.425 االسم: 1: أمادو 2: كوفا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
a) Amadou :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1958 مكان الوالدة: كوفا, مالي  كنیة كافیة لتحدید الھویة

Barry b) Amadou Kouffa c) Hamadoun Koufa d) Hamadoun Kouffa e) Hamadou Koufa f) Hamadou
Kouffa كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

س كتیبة ماسینا التابعة لجماعة نصرة اإلسالم متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2020 4 معلومات أخرى: مؤّسِ
والمسلمین (QDe.159)، ومسؤول تنفیذي في تنظیم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي (QDe.014). لون العینین: بني. لون الشعر:

https://www.interpol.int/en/How- :أسود.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.383 االسم: 1: مراد 2: لعبودي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1993 26 مكان الوالدة: المغرب  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Ismail b) Abu Ismail al-Maghribi الجنسیة: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم

UZ6430184 رقم الھویة الوطنیة: المغرب CD595054 العنوان: تركیا  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2016 29 معلومات أخرى:
میسر سفر المقاتلین اإلرھابیین األجانب الراغبین في االنضمام إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم

تنظیم القاعدة في العراق (QDe. 115)، في الجمھوریة العربیة السوریة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15
تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.190 االسم: 1: عبد القادر 2: الغوب 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1966 23 مكان الوالدة: Casablanca, المغرب  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
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غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Rachid الجنسیة: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم D-379312 رقم الھویة الوطنیة:
المغرب DE- 473900 العنوان: Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, إیطالیا  أدرج في القائمة بتاریخ:

Jul. 2005 29 ( معدّل بتاریخ Dec. 2007, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019 21 )  معلومات أخرى: رقم ضریبي إیطالي
LGBBLK66D23Z330U. اسم األب مأمون محمد. اسم األم فاتْنھ أحمد. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاریخ 8 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.319 االسم: 1: محمد 2: لحبوس 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد لحبوس

a) Mohamed Ennouini b) :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1978 مكان الوالدة: مالي  كنیة كافیة لتحدید الھویة
Hassan c) Hocine كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مالي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2013 24 ( معدّل بتاریخ Mar. 2019, 1 May 2019 29 )  معلومات أخرى:
عضو حركة التوحید والجھاد في غرب أفریقیا (QDe.134). أفیدَ بأنھ توفي في 14 شباط/فبرایر 2018( ). تمَّ االستعراض عمالً بقرار

مجلس األمن 2253 (2015)، في [التاریخ]( ). أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر
2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.062 االسم: 1: محمد 2: عواني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد لكحل

a) Lased :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tunis :5 مكان الوالدة Feb. 1970 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
c) لیبیا ,Tripoli 5 في Feb. 1969 مولود عام b) Al-As'ad Ben Hani لیبیا ,Tripoli 5 في Feb. 1969 مولود عام Ben Heni

(formerly listed as) تونس ,Tunis 5 في Feb. 1970 مولود عام Mohamed Ben Belgacem Awani d) Mohamed Aouani
 كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

الوطنیة: تونس W374031, الصادر بتاریخ Apr. 2011 11 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2002 24 ( معدّل
( 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 31 Jul. 2006, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014, 6 Dec. 2019, 7 May 2020 بتاریخ

 معلومات أخرى: أستاذ في الكیمیاء. تم ترحیلھ من إیطالیا إلى تونس في 27 آب/أغسطس 2007. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاریخ 22 نیسان/أبریل 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر

2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.264 االسم: 1: زاكي الرحمن 2: لخفي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) :باكستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Okara :30 مكان الوالدة Dec. 1960 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad

Ahmad Arshad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Chachajee الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:
Pakistani 1-9618232-61101 العنوان: Tehsil and District Islamabad ,Barahkoh, P.O. DO (a, باكستان (الموقع كما في

مایو District Okara ,Tehsil Rinala Khurd ,Chak No. 18/IL, Rinala Khurd (b (2008, باكستان (الموقع السابق)  أدرج في
القائمة بتاریخ: Dec. 2008 10 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: رئیس عملیات لشقرطیبة (مدرج تحت رقم إحالة دائم

(QDe.118). أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

QDi.247 االسم: 1: روبن 2: بیستانو 3: الفیال االبن 4: غیر متوفر
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, :4 مكان الوالدة Oct. 1972 :الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة  Sheik :اللقب

a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) :الفلبین  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Lambunao, Iloilo
Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j)

Omar Labella كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: So b) Eso c) Junjun (a الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: a) الفلبین رقم
b (2004) MM611523) الفلبین رقم c (2000-2001) EE947317) الفلبین رقم P421967 (1997-1995)  رقم الھویة الوطنیة:

16 Sep. 2008, 4 ( معدّل بتاریخ Jun. 2008 :10, الفلبین  أدرج في القائمة بتاریخth Avenue, Caloocan City :غیر متوفر العنوان
Rajah Solaiman) 13 )  معلومات أخرى: الزعیم الروحي لحركة راجا سلیمان Dec. 2011, 9 May 2018, 6 Dec. 2019

Movement (QDe.128)). مرتبط بقذافي أبو بكر جنجالني (متوفى). كان محتجزا في الفلبین في أیار/مایو 2011. أُنجز االستعراض عمالً
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 13 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/

دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.155 االسم: 1: جمال 2: لونیسي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): جمال لونیسي
Jamal :الجزائر  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Algiers :1 مكان الوالدة Feb. 1962 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
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Lounici كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008, 30 Jan. 2009, 16 16 ( معدّل بتاریخ Jan. 2004 :متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ

May 2011, 14 Feb. 2018, 29 May 2018, 24 Nov. 2020 )  معلومات أخرى: اسم األب ھو عبد القادر. واسم األم ھو جوھرة
بیروش. عاد من فرنسا إلى الجزائر حیث یقیم منذ أیلول/سبتمبر ٢٠٠٨. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 27
تموز/یولیھ 2010.تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.413 االسم: MABANZA :3 AJIJUL :2 MYRNA :1 4: غیر متوفر

a) Myrna :11 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Jul. 1991 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Adijul Mabanza b) Myrna Ajilul Mabanza كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر
متوفر رقم الھویة الوطنیة: a) بطاقة الناخب رقم b 73320881AG1191MAM20000) بطاقة الطالب رقم c 200801087) بطاقة
ھویة أخرى رقم 140000900032 العنوان: a) إقلیم باسیالن, الفلبین b) مدینة زامبوانغا, الفلبین (عنوان سابق) c) جدة, المملكة العربیة
السعودیة (عنوان سابق) d) داینة, المملكة العربیة السعودیة (عنوان سابق)  أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2018 18 معلومات أخرى:
رة عملیات تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). الجنس: أنثى. میّسِ

https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.356 االسم: 1: أقصى 2: محمود 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1994 11 مكان الوالدة: Glasgow, Scotland, المملكة المتحدة لبریطانیا
العظمى وآیرلندا الشمالیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Umm Layth الجنسیة: المملكة المتحدة

لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم 720134834, الصادر بتاریخ
Jun. 2012 27 (تنتھي صالحیتھ في 27 حزیران/یونیھ 2022)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) الجمھوریة العربیة السوریة

(في تشرین الثاني/نوفمبر 2013) b) المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة (العنوان السابق)  أدرج في القائمة بتاریخ: 28
Sep. 2015 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: تجند من أجل تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، وتعتبر شخصیة
ھامة في لواء الخنساء، وھو لواء مؤلف من نساء تابع للتنظیم أنشئ في الرقة لتطبیق تفسیر تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام للشریعة

اإلسالمیة الجنس: أنثى الصورة متاحة إلدراجھا في اإلخطارات الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن لألمم المتحدة. تم االستعراض
عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.423 االسم: 1: علي 2: معیشو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): علي ما یشو
a) :المغرب  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Taza :25 مكان الوالدة May 1983 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Abou Abderahmane :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Abderahmane al Maghrebi b) Abderrahmane le Marocain

Sanhaji الجنسیة: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم V06359364 رقم الھویة الوطنیة: المغرب بطاقة الھویة
AB704306 العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2019 14 معلومات أخرى: عضو تنظیم القا عدة ببالد المغرب اإلسالمي
(QDe.014)، وأنصار الدین (QDe.135)، وجماعة نصرة اإلسالم والمسلمین (QDe.159). الوصف المادي: الطول: 185 سنتمترا؛

الوزن: 80 كیلوغراما الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.126 االسم: 1: یونس 2: أومبارا 3: مخلص 4: غیر متوفر

a) :الفلبین  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Lanao del Sur :7 مكان الوالدة Jul. 1966 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos (المدرجة سابقا) c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: Hadji Onos الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الفلبین (كان ال
9 Sep. 2005, 23 Feb. 2009, 3 Jun. 9 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003 :یزال سجیناً حتى أیار/مایو ٢٠١٧ )  أدرج في القائمة بتاریخ
May 2011, 22 Sep. 2017, 24 Nov. 2020 16 ,2009 )  معلومات أخرى: محكوم علیھ بالسجن المؤبَّد دون عفو في الفلبین بتاریخ

23 كانون الثاني/ینایر 2009 لضلوعھ في عملیات القصف التي تمت بتاریخ 30 كانون األول/دیسمبر 2000 في مانیال بالفلبین. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 25 أیار/مایو 2010.تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017)
بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020. وصوره مدرجة فیالوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة
 

QDi.147 االسم: 1: محمد 2: أمین 3: مصطفى 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد أمین مصطفى

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Oct. 1975 11 مكان الوالدة: Kirkuk, العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

9 Sep. 2005, 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :إیطالیا (مكان اإلقامة)  أدرج في القائمة بتاریخ ,Via della Martinella 132, Parma
Jun. 2007, 16 May 2011, 25 Oct. 2016, 1 May 2019 7 )  معلومات أخرى: خاضع لتدبیر رقابة إداري في إیطالیا من المقرر أن

أُ أل ُ
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ینتھي في 15 كانون الثاني/ینایر 2012. واختُتِم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 21 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.129 االسم: 1: جمال 2: مصطفى 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): جمال مصطفى
a) :الجزائر  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tiaret :28 مكان الوالدة Sep. 1973 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
c) الجزائر ,Maskara 31 في Dec. 1979 31 مولود عام Dec. 1979 b) Mostafa Djamel مولود عام Kalad Belkasam

Mostefa Djamel مولود عام Sep. 1973 26 في Mahdia, الجزائر d) Mustafa Djamel مولود عام Dec. 1979 31 في
Mascara, الجزائر e) Balkasam Kalad مولود عام Aug. 1973 26 في Algiers, الجزائر f) Bekasam Kalad مولود عام 26

h) Damel Mostafa الجزائر ,Algiers 26 في Aug. 1973 مولود عام g) Belkasam Kalad الجزائر ,Algiers في Aug. 1973
j) الجزائر ,Maskara 31 في Dec. 1979 مولود عام i) Djamal Mostafa الجزائر ,Algiers 31 في Dec. 1979 مولود عام
l) الجزائر ,Maskara 31 في Dec. 1979 10 مولود عام Jun. 1982 k) Djamel Mostafa مولود عام Djamal Mostafa

,Tiaret 28 في Sep. 1973 مولود عام m) Fjamel Moustfa الجزائر ,Algiers 31 في Dec. 1979 مولود عام Djamel Mostafa
p) Djamel 22 في المغرب Aug. 1973 31 مولود عام Dec. 1979 o) Ali Barkani مولود عام n) Djamel Mustafa الجزائر

Mustafa مولود عام Dec. 1979 31 في Mascara, الجزائر q) Mustafa كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: a) المزیفة رخصة القیادة الدنماركیة 20645897 (صادرة باسم علي بركاني

المولود بتاریخ 22 آب/أغسطس 1973 بالجزائر) b) (شھادة میالد جزائریة صادرة باسم جمیل مصطفى المولود بتاریخ 26 أیلول/سبتمبر
7 Sep. 2007, 7 23 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003 :1973 بالمھدیة، والیة تیاریت بالجزائر)  العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ

Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 1 May 2019 )  معلومات أخرى: اسم األب جاللي مصطفي. اسم األم خدیجة منصور.
ترحیلھ من ألمانیا إلى الجزائر في أیلول/سبتمبر 2007. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 19 تشرین األول/

أكتوبر 2009. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

QDi.238 االسم: 1: مبارك 2: مشخص 3: سند 4: مبارك البذالي
االسم (باللغة األصلیة): مبارك مشخص سند مبارك البذالي

a) Mubarak :1 مكان الوالدة: الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة Oct. 1961 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak

Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-
Bthaly كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Abdulrahman الجنسیة: الكویت رقم جواز السفر: a) الكویت رقم 101856740, الصادر

بتاریخ b (and expired on 11 May 2007) 12 May 2005) الكویت رقم 002955916 رقم الھویة الوطنیة: الكویت
16 Jan. :أدرج في القائمة بتاریخ  (residence as at Mar. 2009) الكویت ,Al-Salibekhat area :261122400761 العنوان

2008 ( معدّل بتاریخ Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010, 1 May 2019 1 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 11 أیلول/سبتمبر 2009. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/

فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.272 االسم: 1: محمد 2: یحیى 3: مجاھد 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1961 12 مكان الوالدة: Lahore, Punjab Province, باكستان  كنیة كافیة
لتحدید الھویة: Mohammad Yahya Aziz كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: باكستان 9-1577309-35404 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2009 29 ( معدّل بتاریخ 1
May 2019 )  معلومات أخرى: مرتبط مع لشقر طیبة (QDe.118) ورھن االحتجاز في حزیران/یونیھ 2009. أُنجز االستعراض عمالً

بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
QDi.119 االسم: 1: أریس 2: موناندار 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): أریس موناندار 
,Sambi, Boyolali, Java :بین 1962 و 1968 مكان الوالدة (a) 1 Jan. 1971 b :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أندونیسیا اعتباراً من كانون األول/
9 Sep. 2003 :دیسمبر 2003 رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

( معدّل بتاریخ Sep. 2005, 4 Oct. 2006, 12 Dec. 2014, 1 May 2019 9 )  معلومات أخرى: ھارب منذ كانون األول/دیسمبر
2003. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 25 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن

2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.120 االسم: 1: عبد الحكیم 2: مراد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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االسم (باللغة األصلیة): عبد الحكیم مراد
a) Murad, :11 مكان الوالدة: الكویت  كنیة كافیة لتحدید الھویة Apr. 1968 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim al Hashim d) Saeed

Akman e) Saeed Ahmed f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
,8 Aug. 1991 باكستان رقم 917739, الصادر بتاریخ (b Kuwait باكستان رقم 665334, الصادر في (a :باكستان رقم جواز السفر
الصادر في باكستان (expired on 7 Aug. 1996)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 9

Sep. 2003 ( معدّل بتاریخ May 2011, 6 Dec. 2019 16 )  معلومات أخرى: اسم األم أمینة أحمد شیر - البلوشي. رھن االحتجاز في
الوالیات المتحدة. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 25 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار

مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
QDi.196 االسم: 1: علي 2: السید 3: محمد 4: مصطفى بكري

االسم (باللغة األصلیة): على السید محمد مصطفى بكري
a) :مصر  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Beni-Suef :18 مكان الوالدة Apr. 1966 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم
13 Dec. 2011, 6 Dec. 29 ( معدّل بتاریخ Sep. 2005 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2019 )  معلومات أخرى: عضو مجلس شورى القاعدة (QDe.004) والجھاد اإلسالمي المصري (QDe.003) تم االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون

األول/دیسمبر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.357 االسم: 1: أصیل 2: مثنى 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1996 22 مكان الوالدة: Cardiff, المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا
الشمالیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى

7 Jan. 2014 وآیرلندا الشمالیة رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم 516088643, الصادر بتاریخ
(تنتھي صالحیتھ في 7 كانون الثاني/ینایر 2024)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) الجمھوریة العربیة السوریة (في شباط/

فبرایر b (2014) المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة (العنوان السابق)  أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2015 30 ( معدّل
بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: مقاتل إرھابي أجنبي یعمل من أجل تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج تحت اسم
تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمھوریة العربیة السوریة. مطلوب من السلطات في المملكة المتحدة. األوصاف الجسدیة: لون
الشعر: بني/أسود. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.358  االسم: 1: ناصر 2: أحمد 3: مثنى 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1994 29 مكان الوالدة: Heath, Cardiff, المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى
a) Abdul Muthana b) Abu :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Nasir Muthana :وآیرلندا الشمالیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة

Muthana c) Abu Al-Yemeni Muthana d) Abu Muthanna الجنسیة: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم
جواز السفر: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم 210804241, الصادر بتاریخ Jul. 2010 27 (ینتھي في 27 یولیو
2020)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) الجمھوریة العربیة السوریة (في تشرین الثاني/نوفمبر 2013) b) المملكة المتحدة

24 Nov. 28 ( معدّل بتاریخ Sep. 2015 :لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة (عنوان السابق حتى نوفمبر 2013)  أدرج في القائمة بتاریخ
2020 )  معلومات أخرى: مقاتل إرھابي أجنبي یعمل مع تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت أسم تنظیم القاعدة

في العراق (QDe.115)، في الجمھوریة العربیة السوریة. وھو مطلوب من السلطات في المملكة المتحدة. األوصاف الجسدیة: لون الشعر:
بني/أسود. الصورة متاحة إلدراجھا في اإلخطارات الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن لألمم المتحدة. تم االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

 
QDi.406 االسم: Margoshvili :3 Iraklievich :2 Murad :1 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1970 15 مكان الوالدة: غروزني, جمھوریة الشیشان, االتحاد الروسي  كنیة
a) Zurab Iraklievich Margoshvili b) Murad Akhmedovich Madayev c) Lova Madayev d) :كافیة لتحدید الھویة

a) Muslim b) Lava c) John d) George e) Arthur f) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Abu-Muslim Al-Shishani
Sedoy الجنسیة: a) االتحاد الروسي b) جورجیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jul. 2017 20 معلومات أخرى: مرتبٌط بتنظیم جبھة النصرة، الُمدرجة باسم جبھة النصرة ألھل الشام
(QDe.137)الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.427 االسم: 1: نور 2: والي 3: محسود 4: غیر متوفر
Abu :باكستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Gurguray :26 مكان الوالدة Jun. 1978 :اللقب: مفتي  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Mansoor Asim كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
أ أ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2020 16 معلومات أخرى: زعیم تحریك طالبان باكستان (QDe.132)الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.280 االسم: 1: الطیب 2: نایل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): الطیب نایل

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1972 مكان الوالدة: Faidh El Batma, Djelfa, الجزائر  كنیة كافیة لتحدید
c) Mohamed Ould Ahmed (ابو مھاجر) b) Abou Mouhadjir (جعفر ابو محمد) a) Djaafar Abou Mohamed :الھویة
Ould Ali (born in 1976)  كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

( 15 Apr. 2014, 6 Dec. 2019 معدّل بتاریخ ) 22 Apr. 2010 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ
 معلومات أخرى: محكوم علیھ غیابیاً بواسطة المحكمة الجزائریة بتاریخ 28 آذار/مارس 1996 ورقم أمر القبض الدولي الجزائري ھو

04/09 بتاریخ 6 حزیران/یونیھ 2009 صادر عن محكمة سیدي محمد في الجزائر العاصمة، الجزائر. ورقم الطلب الجزائري لتسلیمھ ھو
2307/09 بتاریخ 3 أیلول/سبتمبر 2009 مقدَّم إلى سلطات مالي. اسم األب بن عزوز نایل. اسم األم بلخیري أم الخیر. عضو منظمة القاعدة

في المغرب اإلسالمي (QDe.014). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019. الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.314 االسم: 1: عبد الرحمن 2: ولد العامر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد الرحمن ولد العامر

a) :مالي  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tabankort :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1977 و 1982 مكان الوالدة
Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar كنیة غیر
(b مالي ,Gao (a :كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مالي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان

1 May 22 ( معدّل بتاریخ Feb. 2013 :مالي  أدرج في القائمة بتاریخ ,Al Moustarat (d مالي ,In Khalil (c مالي ,Tabankort
2019 )  معلومات أخرى: قائد حركة التوحید والجھاد في غرب أفریقیا (QDe.134). عضو منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي

(QDe.014). قبض علیھ في نیسان/أبریل 2005 في موریتانیا وھرب من سجن نواكشوط في 26 نیسان/أبریل 2006. أعید القبض علیھ في
أیلول/سبتمبر 2008 في مالي وأفرج عنھ بتاریخ 15 نیسان/أبریل 2009. مرتبط مع مختار بلمختار (QDi.136). اسم األب أُنجز

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. لیویمیر. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.315 االسم: 1: حمادة 2: ولد محمد الخیري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): حماده ولد محمد الخیري

a) :موریتانیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Nouakchott :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1970 مكان الوالدة
Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: Abou QumQum الجنسیة: a) موریتانیا b) مالي رقم جواز السفر: مالي رقم A1447120 (وتنتھي صالحیتھ في 19
تشرین األول/أكتوبر 2011)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Gao, مالي  أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2013 22 ( معدّل

بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: قائد حركة التوحید والجھاد في غرب أفریقیا (QDe.134). قدَّم دعماً لوجستیاً إلى جماعة الملثمین
في الساحل المرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). صدر أمر قبض دولي علیھ من موریتانیا. اسم األم تیجال بنت محمد

دادا. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.298 االسم: 1: عبد الرحمن 2: ولد محمد الحسین 3: ولد محمد سلیم 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد الرحمن ولد محمد الحسین ولد محمد سلیم

a) :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1981 مكان الوالدة: المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة
Yunis al-Mauritani;) شیخ یونس الموریتاني (Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem b

a) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة  (Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian
Salih the Mauritanian b) Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e)

Abdel Khader f) Abou Souleimane g) Chingheity الجنسیة: موریتانیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2011 15 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: من كبار قادة

القاعدة. یتخذ مقره في باكستان ومرتبط أیضاً بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). مطلوب من السلطات الموریتانیة. تم
االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.353 االسم: 1: علي 2: بن الطاھر 3: بن الفالح 4: العوني الحرزي

االسم (باللغة األصلیة): علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1986 9 مكان الوالدة: Ariana, تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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14 Mar. 2011 الصادر بتاریخ ,W342058 متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: أبو زبیر الجنسیة: تونسي رقم جواز السفر: تونس رقم
(نتھي في 13 مارس 2016 تصدر باسم علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي (Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi) )  رقم

(b تونس ,Ariana ,Mediterranean Street 18 (a :24 العنوان Feb. 2011 الھویة الوطنیة: تونس 08705184, الصادر بتاریخ
الجمھوریة العربیة السوریة (حتى تاریخ آذار/مارس 2015) c) العراق d) لیبیا  أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2015 10 ( معدّل بتاریخ
Sep. 2016, 1 May 2019 14 )  معلومات أخرى: األوصاف البدنیة: لون العینین: بني؛ الطول: 171 سنتمتراً؛ صورتھ متاحة إلدراجھا

في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. المھنة السابقة: وكیل تجاري. عضو في جماعة أنصار الشریعة
في تونس Ansar al-Shari’a in Tunisia (QDe.143)))، ینشط في تجنید المقاتلین اإلرھابیین األجانب وتھریب األسلحة. اعتُقل وحكم
علیھ بالسجن لمدة 30 شھراً بتھمة التخطیط الرتكاب أعمال إرھابیة في عام 2005 في تونس. خطط للھجوم الذي ُشن على قنصلیة الوالیات

المتحدة في بنغازي بلیبیا یوم 11 أیلول/سبتمبر 2012 ونفَّذه. صدرت في حقھ مذكرة اعتقال من الحرس الوطني التونسي (في آذار/مارس
2015). اسم األب ھو الطاھر العوني الحرزي، اسم األم ھو بُركانة بدایریة. ورد أنھ قُتل في مدینة الموصل بالعراق في حزیران/یونیھ 2015.

أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.354 االسم: 1: طارق 2: بن الطاھر 3: بن الفالح 4: العوني الحرزي
االسم (باللغة األصلیة): طارق بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1982 3 مكان الوالدة: Tunis, تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
9 Dec. الصادر بتاریخ ,Z050399 متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: أبو عمر التونسي الجنسیة: تونسي رقم جواز السفر: تونس رقم

2003 (تنتھي صالحیتھ بتاریخ 8 كانون األول/دیسمبر 2008، صادر باسم طارق بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي)  رقم الھویة
,Ariana ,Mediterranean Street 18 (a :13 العنوان Nov. 2003 الوطنیة: تونس رقم الھویة الوطنیة 04711809, الصادر بتاریخ

14 Sep. 2016, 1 10 ( معدّل بتاریخ Apr. 2015 :لیبیا  أدرج في القائمة بتاریخ (d العراق (c الجمھوریة العربیة السوریة (b تونس
May 2019 )  معلومات أخرى: في عام172 سنتمتراً؛ صورتھ متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
التابع لألمم المتحدة. المھنة السابقة: عامل. كان عضواً خطیراً ونشطاً في تنظیم القاعدة في العراق Al Qaida in Iraq (QDe.115))) في
عام 2004، ونِشط أیضاً في تسھیل أمور أعضاء جماعة أنصار الشریعة في تونس Ansar al-Shari’a in Tunisia (QDe.143))) في
سوریة وإیوائھم. حكمت علیھ غیابیاً محكمة االستئناف في تونس العاصمة في 30 تشرین األول/أكتوبر 2007 بالسجن لمدة 24 عاماً بتھمة

القیام بأنشطة إرھابیة. اسم األب ھو الطاھر العوني الحرزي، اسم األم ھو بُركانة بدایریة. ورد أنھ قُتل في سوریة في حزیران/یونیھ 2015( ).
أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368

(2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.242 االسم: 1: دینو أمور 2: روزالیخوس 3: باریجا 4: غیر متوفر

a) :الفلبین  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Cebu City :19 مكان الوالدة Jul. 1981 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Johnny Pareja b) Khalil Pareja كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash الجنسیة:

الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Atimonana, Quezon Province, الفلبین  أدرج في
القائمة بتاریخ: Jun. 2008 4 ( معدّل بتاریخ Jun. 2009, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019 3 )  معلومات أخرى: عضو في حركة راجا

سلیمان (QDe.128). اسم األب أمورسولو جاراباتا باریجا. اسم األم لیونیال كمبایا روزالیخوس. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاریخ 13 أیار/مایو 2010. ُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر

2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.294 االسم: 1: عمر 2: باتیك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1966 20 مكان الوالدة: Central Java, إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Pa'tek b) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Omar Patek b) Mike Arsalan c) Hisyam Bin Zein d) Anis Alawi Jafar

Pak Taek c) Umar Kecil d) Al Abu Syekh Al Zacky e) Umangis Mike الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر
23 Feb. 2012, 22 19 ( معدّل بتاریخ Jul. 2011 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ
Sep. 2017 )  معلومات أخرى: أحد كبار أعضاء الجماعة اإلسالمیة (QDe. 092) ضالع في تخطیط لھجمات إرھابیة متعددة في الفلبین

وإندونیسیا وتمویلھا. وقام بتدریب جماعة أبو سیاف (QDe. 001). وأُدین بسبب دوره في التفجیرات التي وقعت في بالي عام ٢٠٠٢، وحكم
علیھ بالسجن لمدة 20 عاما في ٢٠ حزیران/یونیھ ٢٠١٢( ). كان ال یزال رھن االحتجاز في إندونیسیا في أیار/مایو ٢٠١٥ ( ). أُنجز

االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021 الصور متوفرةالوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

QDi.348 االسم: 1: أنغا 2: دیماس 3: برشادا 4: غیر متوفر
Angga Dimas Pershada :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: أمین عام  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: Jakarta, إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) أنغا دیماس
برسادا مولود عام Mar. 1985 4 في Jakarta, إندونیسیا b) أنغا دیماس براسوندا مولود عام Mar. 1985 4 في Jakarta, إندونیسیا  كنیة

Angga Dimas أُدرج اسم) W344982 غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسي رقم جواز السفر: إندونیسیا رقم
Pershada في القائمة في 13 آذار/مارس 2015، عمال بالفقرتین 2 و 4 من القرار 2161 (2014) كشخص مرتبط بتنظیم القاعدة بسبب

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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"المشاركة في تمویل أعمال أو أنشطة یقوم بھا" تنظیم Jemaah Islamiyah (الجماعة اإلسالمیة) (QDe.092) "أو بتعاون معھ أو باسمھ
أو بالنیابة عنھ أو دعماً لھ، أو في التخطیط لھا أو تیسیر القیام بھا أو اإلعداد لھا أو ارتكابھا"، "أو التجنید لحسابھ"، "أو دعم تلك األعمال أو
24 Nov. 13 ( معدّل بتاریخ Mar. 2015 :األنشطة". )  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2020 )  معلومات أخرى: Angga Dimas Pershada ھو أحد عناصر تنظیم الجماعة اإلسالمیة (QDe.092) وأحد قادة جمعیة الھالل
األحمر اإلندونیسي Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). وكان Pershada اعتباراً من منتصف عام 2014 ھو

األمین العام لجمعیة الھالل األحمر اإلندونیسي، وأشرف اعتباراً من عام 2013 على ھذه المؤسسة وجمع األموال لھا. وقبل تولي ھذا
Pershada أنھ كان رئیس جمعیة الھالل األحمر اإلندونیسي في تشرین األول/أكتوبر 2012. وأشرف Pershada المنصب، ُعرف عن

حینذاك على جمعیة الھالل األحمر، وكان عادة من بین األعضاء الموفدین من المؤسسة إلى سوریة أعضاء في الجماعة اإلسالمیة ممن جنِّدوا
وأُرسلوا لالنضمام إلى صفوف المقاتلین السوریین. وخالل ھذا الوقت كذلك، أرسلت الجماعة اإلسالمیة متطوعین إلى سوریة عن طریق
جمعیة الھالل األحمر اإلندونیسي للتدریب العسكري. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/

نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.271 االسم: 1: عارف 2: قسماني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد عارف قسماني
a) Muhammad :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1944 مكان الوالدة: باكستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة

Arif Qasmani b) Muhammad ‘Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f)
Memon Baba g) Baba Ji كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, باكستان  أدرج في
القائمة بتاریخ: Jun. 2009 29 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: مرتبط مع لشقر طیبة (QDe.118) والقاعدة

(QDe.004). محتجز فًي حزیران/یونیھ 2009. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.303 االسم: 1: فضل 2: رحیم 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): فضل رحیم

,Kabul :مكان الوالدة d) 24 Jan. 1973 1975 (c 1977 (a) 5 Jan. 1974 b :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
أفغانستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Fazel Rahim; Fazil Rahim b) Fazil Rahman كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم R512768 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) (منطقة حدود
(c ( (عنوان سابق) أفغانستان ،A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul) (b ( (عنوان سابق) أفغانستان/باكستان

Kabul ,Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, أفغانستان (عنوان سابق)  أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2012 6 معلومات أخرى:
كان میّسراً مالیاً للحركة اإلسالمیة في أوزبكستان (QDe.010) وللقاعدة (QDe.004). كان مرتبطاً بطاھر عبد الخلیلوفیتش یولداشیف. في
أواخر 2010 كان محتجزاً لدى السلطات الباكستانیة. اسم األب فضل أحمد. ُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في

15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.075 االسم: 1: عبد الحلیم 2: حافظ 3: عبد الفتاح 4: رمادنا

االسم (باللغة األصلیة): عبدالحلیم حافظ عبدالفتاح رمادنا
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1966 2 مكان الوالدة: Biskra, الجزائر  كنیة كافیة لتحدید الھویة:

Abdelhalim Remadna كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Jalloul الجنسیة: الجزائر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:
12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 3 Jun. 2009, 3 ( معدّل بتاریخ Sep. 2002 :غیر متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ
Jan. 2010, 23 Dec. 2010, 1 May 2019 25 )  معلومات أخرى: تم ترحیلھ من إیطالیا إلى الجزائر بتاریخ 12 آب/أغسطس 2006.
تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 كانون األول/دیسمبر 2009.أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن

2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.219 االسم: 1: توفیق 2: رفقي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): توفیق رفقي
,Dacusuman Surakarta, Central Java :19 مكان الوالدة Aug. 1974 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) :إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة
Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m)

Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
21 Apr. :متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الفلبین  أدرج في القائمة بتاریخ
2006 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011, 24 Nov. 2020 13 )  معلومات أخرى: رھن االحتجاز في الفلبین في أیار/مایو 2011. تم االستعراض

عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ
24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
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QDi.407 االسم: ROCHMAN :2 OMAN :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
a) Oman :5 مكان الوالدة: سوِمدانغ, إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة Jan. 1972 :اللقب: أستاذ  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Rahman b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy c) Aman Abdul Rahman d) Aman
Abdurahman e) Aman Abdurrachman f) Oman Abdulrohman g) Oman Abdurrahman h) Aman

Abdurrahman كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2017 20 معلومات

،(QDe.115) أخرى: الزعیم الفعلي لجمیع أنصار تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق
على الرغم من أنھ أوِدع السجن في إندونیسیا منذ كانون األول/دیسمبر 2010. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
QDi.150 االسم: 1: األزھر 2: بن خلیفة 3: بن أحمد 4: روین

االسم (باللغة األصلیة): األزھر بن خلیفة بن احمد روین
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1975 20 مكان الوالدة: Sfax, تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Salmane b) Lazhar الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم P182583, الصادر بتاریخ
13 Sep. 2003 (expired on 12 Sep. 2007)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: No.2 89th Street Zehrouni, تونس,

20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009, 16 May 2011, 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :تونس  أدرج في القائمة بتاریخ
Feb. 2016, 24 Nov. 2020 23 )  معلومات أخرى: حكمت علیھ محكمة استئناف میالنو، إیطالیا بالسجن ست سنوات وعشرة أشھر

لعضویتھ في جماعة إرھابیة بتاریخ 7 شباط/ فبرایر 2008. احتجز في سجن صفاقس في 5 حزیران/یونیھ 2007 بموجب أمر صادر عن
محكمة االستئناف بتونس النضمامھ إلى منظمة مرتبطة بالجرائم اإلرھابیة (القضیة رقم 9301/207). وحكم علیھ بالسجن لمدة سنتین و 15

یوما وأطلق سراحھ في 18 حزیران/یونیھ 2008. ویُعَدّ مجرماً ھارباً من العدالة في نظر السلطات اإلیطالیة بتاریخ تموز/یولیھ 2008. خاضع
لتدبیر الرقابة اإلداري في تونس اعتباراً من 2010. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) بتاریخ 21 حزیران/یونیھ
2010.تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

 
QDi.186 االسم: 1: أبو روسدان 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Aug. 1960 16 مكان الوالدة: Kudus, Central Java, إندونیسیا  كنیة كافیة
a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) :لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquddin الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
( 12 Dec. 2014, 1 May 2019 معدّل بتاریخ ) 16 May 2005 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

 معلومات أخرى: تم االستعراض طبقاً لقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة
 

QDi.403 االسم: SAAL :2 FARED :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Feb. 1989 18 مكان الوالدة: بون, ألمانیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Lugmaan (Abu Luqmaan Al Almani b (a الجنسیة: a) ألمانیا b) الجزائر رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: ألمانیا بطاقة ھویة وطنیة ألمانیة رقم 5802098444, الصادر في بون, ألمانیا (في 15 نیسان/أبریل 2010،
وانتھت صالحیتھا في 14 نیسان/ أبریل 2016)  العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 16 معلومات أخرى: مقاتل

إرھابي أجنبي ألماني في صفوف تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق
(QDe.115). األوصاف البدنیة: لون العینین: بني؛ لون الشعر: أسود؛ الطول: 178سنتمتراً؛ الوزن: 80 كیلوغراماً. أصدر قاضي التحقیق في

المحكمة العلیا االتحادیة األلمانیة في حقھ مذكرة اعتقال أوروبیة یوم 13 آب/أغسطس 2014.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.002 االسم: 1: أمین 2: محمد 3: الحق 4: سام خان
a) Al- :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1960 مكان الوالدة: مقاطعة ننجرھار, أفغانستان  كنیة كافیة لتحدید الھویة

Haq, Amin b) Amin, Muhammad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin الجنسیة:
) 25 Jan. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
ق أمني ألسامة بن الدن (QDi.008) أعید إلى معدّل بتاریخ Jul. 2007, 16 Dec. 2010, 6 Dec. 2019 18 )  معلومات أخرى: منّسِ
وطنھ في أفغانستان في شباط/فبرایر 2006. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 15 حزیران/یونیھ 2010.

أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.020 االسم: 1: محمد 2: حمدي 3: محمد صادق 4: األھدل
االسم (باللغة األصلیة): محمد حمدي محمد صادق األھدل

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1971 19 مكان الوالدة: Medina, المملكة العربیة السعودیة  كنیة كافیة لتحدید
a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed :الھویة
Abdullah Al-Ahdal كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Asim Al-Makki b) Ahmed الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر:

الیمن رقم 541939, الصادر بتاریخ Jul. 2000 31, الصادر في Al-Hudaydah, الیمن (باسم محمد محمد عبد هللا األھدل)  رقم الھویة
الوطنیة: رقم بطاقة الھویة الیمنیة 216040 العنوان: Jamal street, Al-Dahima alley, الحدیدة, الیمن  أدرج في القائمة بتاریخ: 17

Oct. 2001 ( معدّل بتاریخ Jan. 2009, 25 Jan. 2010, 6 Dec. 2019 30 )  معلومات أخرى: مسؤول عن عملیات تمویل القاعدة
(QDe.004) في الیمن. متھم بالضلوع في الھجوم على سفینة الوالیات المتحدة كول في عام 2000. تم القبض علیھ في الیمن في تشرین

الثاني/نوفمبر 2000 وحكم علیھ بثالث سنوات سجناً وشھر من محكمة الجنایات االبتدائیة المتخصصة في الیمن. وأفرج عنھ بتاریخ 25 كانون
األول/دیسمبر 2006 بعد قضاء مدة عقوبتھ. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 تموز/یولیھ 2010. أُنجز

االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

QDi.263 االسم: 1: حافظ 2: محمد 3: سعید 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1950 5 مكان الوالدة: Sargodha, Punjab, باكستان  كنیة كافیة لتحدید

a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez :الھویة
Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i)

Muhammad Saeed كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Hafiz Ji الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:
House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore :باكستان 7-3520025509842 العنوان
( 17 Jul. 2009 معدّل بتاریخ ) 10 Dec. 2008 :أدرج في القائمة بتاریخ  (location as at May 2008) باكستان ,District

 معلومات أخرى: محمد سعید ھو زعیم جماعة لشقر طیبة (QDe.118).الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة

here
 

QDi.208 االسم: 1: رادوالن 2: ساھیرون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
RADULAN SAHIRON :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1955 مكان الوالدة: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, الفلبین  كنیة كافیة
Commander :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun :لتحدید الھویة

Putol الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: منطقة سولو, الفلبین (الموقع المبلّغ عنھ)
 أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2005 6 ( معدّل بتاریخ Sep. 2017, 24 Nov. 2020 22 )  معلومات أخرى: المرفق( ). أُنجز

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 8 حزیران/یونیھ 2010. مطلوب من سلطات الفلبین التھامھ بارتكاب جرائم
إرھابیة( ) ومن سلطات الوالیات المتحدة األمریكیة لضلوعھ في اختطاف أحد مواطنیھا( ). الصور متوفرة تم االستعراض عمال بقرار مجلس

األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
QDi.222 االسم: 1: نسیم 2: بن رمضان 3: صحراوي 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): نسیم بن رمضان صحراوي
a) Dass :تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Bizerta :3 مكان الوالدة Aug. 1973 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

b) Nasim al-Sahrawi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:
1 Sep. 2009, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 2 ( معدّل بتاریخ Aug. 2006 :غیر متوفر العنوان: تونس  أدرج في القائمة بتاریخ
Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: یُعَدّ ُمجرماً ھارباً من العدالة في نظر السلطات اإلیطالیة. محكوم علیھ غیابیاً بالحبس 6 سنوات في 20

تشرین الثاني/نوفمبر 2008 ومحكوم علیھ في تونس بأربع سنوات سجناً لنشاطھ اإلرھابي. محتجز في تونس في حزیران/یونیھ 2009. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 20 تموز/یولیھ 2009. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368

(2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.387 االسم: 1: محمد 2: عبد الحلیم 3: حمایدة 4: صالح

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 22 Sep. 1988 b) 22 Sep. 1989 مكان الوالدة: اإلسكندریة, مصر  كنیة كافیة
لتحدید الھویة: a) Muhammad Hameida Saleh b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah c) Faris Baluchistan كنیة

غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: مصر  أدرج
في القائمة بتاریخ: Feb. 2016 29 معلومات أخرى: عضو في تنظیم القاعدة (QDe.004). شارك في تجنید مفجرین انتحاریین للذھاب إلى

الجمھوریة العربیة السوریة والتخطیط ألنشطة إرھابیة ضد أھداف في أوروبا. اعتقل في القاھرة، مصر، في عام 2013. أُنجز االستعراض
عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة
here

 
QDi.244 االسم: 1: ھیالریون 2: دل روزاریو 3: سانتوس 4: غیر متوفر

A. Mabini Street, Sangandaan, 686 :12 مكان الوالدة Mar. 1966 :اللقب: "أمیر"  الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) :الفلبین  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Caloocan City
Hilarion Santos, III (third) e) Hilarion Del Rosario Santos, III (third) f) Abu Abdullah Santos g) Faisal

Santos كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Lakay b) Aki c) Aqi d) Abu Hamsa الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: الفلبین رقم
AA780554 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Purdue Street, Cubao, Quezon City ,50, الفلبین  أدرج في القائمة

بتاریخ: Jun. 2008 4 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011, 25 Oct. 2016, 22 Sep. 2017, 24 Nov. 2020 13 )  معلومات أخرى: مؤسس
وزعیم حركة راجا سلیمان (QDe.128) ومرتبط بجماعة أبو سیاف .(QDe.001) وھو رھن االحتجاز في الفلبین منذ أیار/مایو 2011.

واختُتِم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 13 أیار/مایو 2010. وصور ھذا الشخص مدرجة في تم االستعراض عمال
بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة

here
 

QDi.350 االسم: 1: ویجي 2: جوكو 3: سانتوسو 4: غیر متوفر
Wiji Joko Santoso :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1975 14 مكان الوالدة: Rembang, Jawa Tengah, إندونیسیا  كنیة كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) أبو سیف الجاوي b) أبو سیف الجنسیة: إندونیسي رقم جواز السفر: إندونیسیا

رقم A2823222, الصادر بتاریخ May 2012 28 (أُدرج اسم Wiji Joko Santoso في القائمة في [13 آذار/مارس 2015]، عمال
بالفقرتین 2 و 4 من القرار 2161 (2014) كشخص مرتبط بتنظیم القاعدة بسبب "المشاركة في تمویل أعمال أو أنشطة یقوم بھا" تنظیم

Jemaah Islamiyah (تنظیم الجماعة اإلسالمیة) (QDe.092) "أو بتعاون معھ أو باسمھ أو بالنیابة عنھ أو دعماً لھ، أو في التخطیط لھا أو
تیسیر القیام بھا أو اإلعداد لھا أو ارتكابھا"، "أو التجنید لحسابھ"، "أو دعم تلك األعمال أو األنشطة". )  رقم الھویة الوطنیة: غیر

Wiji Joko :معلومات أخرى  ( 24 Nov. 2020 معدّل بتاریخ ) 13 Mar. 2015 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Santoso ھو رئیس شعبة الشؤون الخارجیة في الجماعة اإلسالمیة (QDe.092) وفاعل رئیسي في جھود االتصال التي تقوم بھا الجماعة

اإلسالمیة في سوریة. وقد كان Santoso اعتباراً من منتصف عام 2013 یساعد المتطرفین الذین سینتشرون في سوریة، واعتباراً من أوائل
عام 2013 من المرجح أنھ اتخذ الترتیبات لكي یسافر أعضاء من الجماعة اإلسالمیة إلى تركیا سراً كأعضاء في جمعیة الھالل األحمر
اإلندونیسي (QDi.350) من أجل التدریب. وال یزال Santoso مرتبطاً ارتباطاً وثیقا بجمعیة الھالل األحمر اإلندونیسي. وفي عدد من

المناسبات في عام 2012 وأوائل عام 2013، سافر Santoso خارج إندونیسیا باسم الجماعة اإلسالمیة. كما بعثت الجماعة Santoso إلى
الفلبین. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

 
QDi.322 االسم: 1: أبو بكر 2: محمد 3: الشكوى 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): أبو بكر محمد الشكوى
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1969 مكان الوالدة: Shekau Village, Yobe State, نیجیریا  كنیة كافیة لتحدید

a) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed b) Abu :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Abubakar Shekau :الھویة
Muhammed Abubakar bi Mohammed c) Shekau d) Shehu e) Shayku f) Imam Darul Tauhid g) Imam Darul

Tawheed الجنسیة: نیجیریا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: نیجیریا  أدرج في القائمة بتاریخ: 26
Jun. 2014 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: ھو أحد أفراد قبیلة الكانوري. الوصف البدني: لون العینین: أسود؛ لون

الشعر: أسود؛ وتوجد صورة شخصیة  یمكن إدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. وھو
زعیم جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد (بوكو حرام) (QDe.138). وتحت زعامة الشكوى، نفّذت جماعة بوكو حرام سلسلة من الھجمات
اإلرھابیة الكبیرة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.017 االسم: 1: ثروت 2: صالح 3: شحاتھ 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): ثروت صالح شحاتھ
a) Tarwat Salah :29 مكان الوالدة: مصر  كنیة كافیة لتحدید الھویة Jun. 1960 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (المدرجة سابقا)  كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 6 ( معدّل بتاریخ Nov. 2004, 16 Dec. 2010, 6 Dec. 2019 26 )  معلومات أخرى: تم االستعراض
عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 15 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في

4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.122 االسم: 1: بارلندونغان 2: سریغار 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

PARLINDUNGAN SIREGAR :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 25 Apr. 1957 b) 25 Apr. 1967 مكان الوالدة: إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2003 9 ( معدّل بتاریخ 6

Dec. 2019 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 25 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة

here
 

QDi.124 االسم: 1: یزید 2: سوفات 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
YAZID SUFAAT :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1964 20 مكان الوالدة: Johor, مالیزیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Joe b) Abu Zufar الجنسیة: مالیزیا رقم جواز السفر: A 10472263 رقم الھویة الوطنیة:

5529-01-640120 العنوان: State of Selangor ,Taman Bukit Ampang (a, مالیزیا (العنوان السابق) b) مالیزیا (في السجن منذ
3 May 2004, 1 Feb. 2008, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 9 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003 :سنة 2013)  أدرج في القائمة بتاریخ

May 2011, 11 Oct. 2016, 22 Sep. 2017, 1 May 2019 16 )  معلومات أخرى: عضو مؤسس في الجماعة اإلسالمیة
(QDe.092)، وقد شارك في برنامج األسلحة البیولوجیة لتنظیم القاعدة (QDe.004)، وقدّم الدعم للمتورطین في الھجمات التي نفذھا تنظیم

القاعدة في 11 أیلول/سبتمبر 2001 في الوالیات المتحدة األمریكیة، كما أنھ ضالع في عملیات التفجیر التي قامت بھا الجماعة اإلسالمیة.
وُسجن في مالیزیا من عام 2001 إلى عام 2008. ثم ألقي القبض علیھ في مالیزیا في عام 2013 وُحِكم علیھ بالسجن لمدة سبع سنوات في

كانون الثاني/ینایر 2016 لعدم اإلبالغ عن معلومات متصلة بأعمال إرھابیة. ومن المقرر اإلفراج عنھ في شباط/فبرایر 2020. واختُتِم
االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 1989 (2011) في 6 آذار/مارس 2014 وصورتھ مدرجة في أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس

األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

 
QDi.349 االسم: 1: بمبانغ 2: سوكیرنو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

Bambang Sukirno :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1975 5 مكان الوالدة: إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة

غیر كافیة لتحدید الھویة: a) باك زھرة b) أبو زھرة الجنسیة: إندونیسي رقم جواز السفر: إندونیسیا رقم A2062513 رقم الھویة الوطنیة:
غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2015 13 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: أحد كبار

Hilal Ahmar وشغل مناصب قیادیة في جمعیة الھالل األحمر اإلندونیسیة ((Jemaah Islamiyah (QDe.092) قادة الجماعة اإلسالمیة
Society Indonesia (HASI) (QDe.147). تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر

2020 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.187 االسم: SUMARSONO :2 ARIS :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

,Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1963 مكان الوالدة
a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Zulkarnaen f) Aris :إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة

Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Murshid الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر
( 17 Apr. 2019 معدّل بتاریخ ) 16 May 2005 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

 معلومات أخرى: أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822(2008) في 8 حزیران/یونیھ 2010 أُنجز االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 2253 (2015) في 7 حزیران/یونیھ 2018. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/

نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.123 االسم: 1: یاسین 2: سیوال 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): یاسین سیوال
a) Salim :3 مكان الوالدة: مكاسَّار, إندونیسیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة Sep. 1962 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarok e) Muhammad Syawal f)
a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة  (formerly listed as) Yassin Sywal

Mubarok الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:
Sep. 2003 9 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014, 29 Mar. 2019, 1 May 2019 12 )  معلومات أخرى: ھارب منذ كانون األول/دیسمبر

2003. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)، في 25 أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253
(2015)، في 21 شباط/فبرایر أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة

https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.057 االسم: 1: إبراھیم 2: علي 3: أبو بكر 4: تنتوش

االسم (باللغة األصلیة): ابراھیم علي أبو بكر تنتوش
a) Abd al- :2 مكان الوالدة: العزیزیة, لیبیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة Feb. 1966 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker
Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) ‘Abd al-Muhsi h) ‘Abd al-Rahman i) Abdel Ilah Sabri (ھویة مزیفة

مرتبطة برقم الھویة االحتیالیة 6910275240086 الصادرة عن جنوب أفریقیا، ومرتبطة بجواز سفٍر صادر عن جنوب أفریقیا برقم
434021161، وصودرت الوثیقتان كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Al-Libi الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر: a) لیبیا رقم 203037,

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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الصادر في b TRIPOLI) (جواز لیبي رقم 347834 صادر باسم إبراھیم علي طنطوش، منتھي الصالحیة بتاریخ 21 شباط/فبرایر 2014)
 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: طرابلس, Libya, (as at Feb. 2014)  أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2002 11 ( معدّل
بتاریخ Jul. 2006, 4 Oct. 2006, 16 May 2011, 10 Jul. 2015, 24 Nov. 2020 31 )  معلومات أخرى: مرتبط بلجنة الدعم

األفغانیة (QDe.069) وجمعیة أحیاء التراث اإلسالمي (QDe.070)وجماعة القتال اللیبیة اإلسالمیة (QDe.011). توجد صور وبصمات
األصابع متاحة إلدراجھا في اإلخطار الخاص المشترك بین مجلس األمن واإلنتربول. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822

(2008) وبتاریخ 8 كانون الثاني/ینایر 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر
https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.241 االسم: 1: أنجیلو 2: رامیریز 3: ترینداد 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1978 20 مكان الوالدة: Gattaran, Cagayan Province, الفلبین  كنیة

a) Abdul Khalil b) Abdukahlil :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad :كافیة لتحدید الھویة
Ma. 3111 :الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان c) Abu Khalil d) Anis

13 Dec. 2011, 6 Dec. 4 ( معدّل بتاریخ Jun. 2008 :الفلبین  أدرج في القائمة بتاریخ ,Bautista, Punta, Santa Ana, Manila
2019 )  معلومات أخرى: عالمات ممیّزة تشمل ندوباً على كلتا ساقیھ. عضو حركة راجا سلیمان (QDe.128) ومرتبط مع جماعة أبو سیّاف

(QDe.001) والجماعة اإلسالمیة (QDe.092). رھن االحتجاز في الفلبین في أیار/مایو 2011. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاریخ 13 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر

2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.056 االسم: 1: محمد 2: طفیل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد طفیل
a) Tufail, :5 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة May 1930 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم
19 Jan. 2011, 1 May 24 ( معدّل بتاریخ Dec. 2001 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2019 )  معلومات أخرى: عمل مدیرا لمنظمة إعادة تعمیر األمة (QDe.068). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)
وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة

https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.290 االسم: 1: دوكو 2: خاماتوفیتش 3: عمروف 4: غیر متوفر

Умаров Доку Хаматович :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 13 Apr. 1964 b) 13 Apr. 1965 c) 12 May 1964 d (a) 1955 مكان

الوالدة: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, االتحاد الروسي  كنیة كافیة
13 Apr. 1964 c) Dokka مولود عام b) Dokka Umarov 1955 مولود عام (a) Lom-ali Butayev (Butaev :لتحدید الھویة

Umarov مولود عام Apr. 1965 13 كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: a) االتحاد الروسي b) USSR (حتى عام
1991) رقم جواز السفر: االتحاد الروسي رقم 96 03 464086, الصادر بتاریخ Jun. 2003 1 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2011 10 ( معدّل بتاریخ Jun. 2014, 30 Dec. 2014, 1 May 2019 2 )  معلومات
أخرى: الوصف البدني: طولھ 180 سم، ولون شعره داكن، ولدیھ أَثر ُجرح في الوجھ یتراوح طولھ بین 7 و 9 سنتمترات، ویفقد جزءا من
لسانھ، ولدیھ عیب في النطق. […] ویتضمن إخطار اإلنتربول الخاص معلومات بیومتریة عنھ. یقیم في االتحاد الروسي في تشرین الثاني/
نوفمبر 2010، صدر أمر دولي بالقبض علیھ في عام 2000 ویقال إنھ توفّي في نیسان/أبریل 2014. ُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس

األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر
https://www.interpol.int/en/How- :2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.031 االسم: 1: عمر 2: محمود 3: عثمان 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عمر محمود عثمان

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 30 Dec. 1960 b) 13 Dec. 1960 مكان الوالدة: Bethlehem, الضفة
a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed :الغربیة, االراضي الفلسطینیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة

a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Othman
Abu Umar Umar e) Abu Ismail الجنسیة: األردن رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: األردن

14 Mar. 2008, 24 Mar. 2009, 25 Jan. 2010, 22 17 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :أدرج في القائمة بتاریخ  (since July 2013)
Jul. 2013, 6 Dec. 2019 )  معلومات أخرى: مرتبط بالجماعات المتصلة بالقاعدة في المملكة المتحدة وبلدان أخرى. أدین غیابیاً في

األردن عن ضلوعھ في أعمال إرھابیة في عام 1998. قُبض علیھ في شباط/فبرایر 2001 في المملكة المتحدة وتم اعتقالھ بعدھا بین تشرین
األول/أكتوبر 2002 وآذار/مارس 2005 وبین آب/أغسطس 2005 وحزیران/یونیھ 2008. رھن االحتجاز منذ كانون األول/دیسمبر 2008.

تم ترحیلھ إلى األردن من المملكة المتحدة بتاریخ 7 تموز/یولیھ 2013 لمواجھة تُھم باإلرھاب. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822
(2008) وبتاریخ 19 تشرین األول/أكتوبر 2009. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر
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2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.397  االسم: 1: عیرات 2: نسیموفِتش 3: فَخیتوف 4: غیر متوفر

Айрат Насимович Вахитов :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1977 27 مكان الوالدة: نابِریجنیي تشیلني، جمھوریة تترستان،, االتحاد

الروسي  كنیة كافیة لتحدید الھویة: Salman Bulgarskiy (باللغة األصلیة: Салман Булгарский)  كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر الجنسیة: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

بتاریخ: Aug. 2016 3 معلومات أخرى: ربما یستخدم جواز سفر مزیفاً یعود لمواطن سوري أو عراقي. وھو عضو في جبھة النصرة ألھل
الشام (QDe.137)، ضمن ”جماعة البلغار“، ویقود مجموعة مؤلفة من 100 مقاتل. صورتھ متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة
بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر

https://www.interpol.int/en/How- :2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.037 االسم: 1: عبد الرحمن 2: یاسین 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الرحمن یاسین
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1960 10 مكان الوالدة: Bloomington, Indiana, الوالیات المتحدة

a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman :األمریكیة  كنیة كافیة لتحدید الھویة
Said d) Yasin, Aboud كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الوالیات المتحدة األمریكیة رقم جواز السفر: الوالیات
المتحدة األمریكیة رقم 27082171, الصادر بتاریخ Jun. 1992 21, الصادر في AMMAN, األردن  رقم الھویة الوطنیة: الوالیات

17 Oct. :العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ SOCIAL_SECURITY_CARD SSN 156-92-9858 المتحدة األمریكیة
2001 ( معدّل بتاریخ Apr. 2003, 6 Dec. 2019 10 )  معلومات أخرى: عبد الرحمن یاسین موجود في العراق. تم االستعراض عمالً
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4

كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.261 االسم: 1: آدم 2: یلماظ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): آدم یلماظ 
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1978 4 مكان الوالدة: Bayburt, تركیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

issued by the Turkish) TR-P 614 166 الجنسیة: تركیا رقم جواز السفر: تركیا رقم Talha :متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, expired on 15 Sep. 2009.)  رقم الھویة الوطنیة: غیر

(.(en prisión en Alemania (desde septiembre de 2007)In prison in Germany (since Sep. 2007) (a :متوفر العنوان
Langen ,Südliche Ringstrasse 133 (b, 63225, ألمانیا (عنوان السابق)  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2008 27 ( معدّل بتاریخ

Dec. 2011, 6 Dec. 2019 13 )  معلومات أخرى: مرتبط باتحاد الجھاد اإلسالمي المعروف أیضاً باسم: جماعة الجھاد اإلسالمي
(QDe.119). مرتبط مع فریتز مارتن جیلوفتز (QDi..259) . رھن االحتجاز في ألمانیا في حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال

بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

 
QDi.198 االسم: 1: ھاني 2: السید 3: السباعي 4: یوسف

االسم (باللغة األصلیة): ھاني السید السباعي یوسف
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 1 Mar. 1961 b) 16 Jun. 1960 مكان الوالدة: Qaylubiyah, مصر  كنیة

a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid :كافیة لتحدید الھویة
Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j)

Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: London, المملكة

6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006, 29 ( معدّل بتاریخ Sep. 2005 :المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة  أدرج في القائمة بتاریخ
Jan. 2012, 6 Dec. 2019 25 )  معلومات أخرى: اسم األب محمد السید السباعي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822

(2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر
2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.139 االسم: 1: عماد 2: بن مكي 3: زرقاوي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عماد بن مكي زرقاوي

a) :15 مكان الوالدة: تونس العاصمة, تونس  كنیة كافیة لتحدید الھویة Jan. 1973 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
c) Daour Nadre 15 في المغرب Jan. 1973 مولود عام b) Dour Nadre 15 في المغرب Jan. 1974 مولود عام Dour Nadre

مولود عام Mar. 1975 31 في الجزائر d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (أُدرج سابقا بھذا االسم)  كنیة غیر
27 Apr. 1999 الصادر بتاریخ ,M174950 الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم a) Zarga b) Nadra :كافیة لتحدید الھویة

,Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais 41-45 :(انتھت یوم 26 أبریل 2004)  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
أ
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20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 10 Aug. 2009, 16 May 2011, 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :فرنسا  أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2019, 10 Sep. 2020 6 )  معلومات أخرى: اسم األم زینة الزرقاوي.. حكمت علیھ محكمة االستئناف في میالنو بإیطالیا بالسجن

لمدة سبع سنوات وشھر واحد. أُطلق سراحھ في 31 آذار/مارس 2014 في إطار إفراج قبل انقضاء المدة. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاریخ 6 أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 4 كانون األول/دیسمبر

2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.428 االسم: 1: جمال 2: حسین 3: حسن 4: زینیة

االسم (باللغة األصلیة): جمال حسین حسن زینیھ 
Al (b لیبیا ,Benghazi (a :مكان الوالدة a) 17 Aug. 1972 b) 1 Jan. 1972 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Jamal Husayn :الجمھوریة العربیة السوریة  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tell Mnin (c الجمھوریة العربیة السوریة ,Tall
a) Abu Malek El Talleh b) Abu Hussein c) abu-Malik al-Ansari d) Abu- :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Zayniyah
Malik al-Shami e) Abu-Malik al-Talli الجنسیة: الجمھوریة العربیة السوریة رقم جواز السفر: الجمھوریة العربیة السوریة رقم

3987189 رقم الھویة الوطنیة: b 13080011550 (a) الجمھوریة العربیة السوریة Identification Card No. 5877002, الصادر
8 Oct. :عرسال, البقاع, لبنان  أدرج في القائمة بتاریخ (b الجمھوریة العربیة السوریة (a :25 العنوان May 2011 بتاریخ

2020 معلومات أخرى: أمیر جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) في القلمون الغربي بالجمھوریة العربیة السوریة. اسم أمھ ھو أمینة
ُطعمة. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.001 االسم: 1: محمد 2: صالح الدین 3: عبد الحلیم 4: زیدان
االسم (باللغة األصلیة): محمد صالح الدین عبدالحلیم زیدان

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 11 Apr. 1963 b) 11 Apr. 1960 مكان الوالدة: محافظة المنوفیة, مصر  كنیة
كافیة لتحدید الھویة: a) Sayf-Al Adl (كنیة كافیة لتحدید الھویة: (أ) Sayf-Al Adl (تاریخ الوالدة: 11 نیسان/أبریل 1963. مكان

Muhamad (ب) (الوالدة: محافظة المنوفیة، مصر. الجنسیة: مصر. االسم باللغة العربیة: محمد صالح الدین عبد الحلیم زیدان سیف العدل
b) ((تاریخ الوالدة: (أ) 11 نیسان/أبریل 1960 (ب) 11 نیسان/أبریل 1963. مكان الوالدة: مصر. الجنسیة: مصر) Ibrahim Makkawi
Muhamad Ibrahim Makkawi (تاریخ الوالدة: (أ) 11 نیسان/أبریل 1960 (ب) 11 نیسان/أبریل 1963. الجنسیة: مصریة)  كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: a) Ibrahim al-Madani b) Saif Al-'Adil c) Seif al Adel الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم

16 Dec. 2010, 24 Jul. 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Feb. 2017, 29 Mar. 2019, 1 May 2019 15 ,2013 )  معلومات أخرى: مسؤول عن أمن أسامة بن الدن (متوفى). الشعر: أسود.

صورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة( ). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس
األمن 1822 (2008)، في 15حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015)، في 21 شباط/فبرایر

https://www.interpol.int/en/How- :2019الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.223 االسم: 1: مرعي 2: عبدفتاح 3: خلیل 4: زغبي

االسم (باللغة األصلیة): مرعي عبدفتاح خلیل زغبي
,Bengasi :مكان الوالدة a) 4 Apr. 1969 b) 4 Apr. 1960 c) 4 Jun. 1960 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
b) Meri Albdelfattah Zgbye 14 في المغرب Jan. 1968 مولود عام a) Mohamed Lebachir :لیبیا  كنیة كافیة لتحدید الھویة

مولود عام Jun. 1960 4 في Bendasi, لیبیا c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj مولود عام Nov. 1960 13 في
لیبیا e) Larzg Ben Ila مولود عام Aug. 1960 11 في لیبیا f) Muhammed El Besir g) Merai Zoghbai (مدرج سابقاً باسم:
مرعي زغبي)  كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) F’raji di Singapore b) F’raji il Libico c) Farag d) Fredj مولود عام 13

Nov. 1960 في لیبیا  الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
( 3 Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 21 Mar. 2017, 24 Nov. 2020 معدّل بتاریخ ) 2 Aug. 2006 :بتاریخ

 معلومات أخرى: تعتبره السلطات اإلیطالیة ھارباً من وجھ العدالة، وُحكم علیھ غیابیاً في 20 تشرین الثاني/نوفمبر 2008 بالسجن لمدة 6
سنوات. عضو في الجماعة اإلسالمیة المقاتلة اللیبیة Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011). ابن ونیسة عبد السالم. أُنجز

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 20 تموز/یولیھ 2009. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017)
بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

QDi.426 االسم: 1: أمیر 2: محمد سعید 3: عبد الرحمن 4: المولى
االسم (باللغة األصلیة): أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى

(b العراق ,Tall’Afar (a :مكان الوالدة a) 5 Oct. 1976 b) 1 Oct. 1976 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi b) Hajji Abdallah c) Abu ‘Umar al- :العراق  كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Mosul

Turkmani d) Abdullah Qardash e) Abu ‘Abdullah Qardash f) al-Hajj Abdullah Qardash g) Hajji Abdullah
Al-Afari h) `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi i) Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla j) Amir
a) Al-Ustadh b) Ustadh :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula

Ahmad الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 21
May 2020 معلومات أخرى: زعیم تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق
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(QDe.115). الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
QDi.289 االسم: 1: سعید جان 2: عبد السالم 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): سعید جان عبد السالم
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 5 Feb. 1981 b) 1 Jan. 1972 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید

الھویة: a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan مولود عام Jan. 1972 1 كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz

Said Jan) 28 Feb. 2006 الصادر بتاریخ ,OR801168 أفغانستان رقم (a :الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر Cairo h) Nangiali
Dilawar Khan) 9 Sep. 2008 باكستان رقم 4117921, الصادر بتاریخ (b (تنتھي 27 فبرایر 2011، تحت اسم 'Abd al-Salam

issued under name Said Jan) 281020505755 تنتھي 9 سبتمبر 2013، تصدر باسم)  رقم الھویة الوطنیة: الكویت Zain Khan
Abd al-Salam')  العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2011 9 ( معدّل بتاریخ May 2019 1 )  معلومات أخرى: في

نحو عام 2005 كان یدیر معسكراً ”للتدریب األساسي“ للقاعدة (QDe.004) في باكستان. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253
(2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
 

 B. باء - الكیانات والجماعات األخرى

QDe.144 االسم: كتائب عبد هللا عزام
االسم (باللغة األصلیة): كتائب عبد هللا عزام

a) Abdullah Azzam Brigades b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades c) Yusuf :كنیة 
Operates in Lebanon, Syria) :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades

An :معلومات أخرى  ( 6 Dec. 2019 معدّل بتاریخ ) 23 Sep. 2014 :أدرج في القائمة بتاریخ  (and the Arabian Peninsula
.(armed group that has carried out joint attacks with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137
أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Entities click here

 
QDe.001 االسم: جماعة أبو سیاف

االسم (باللغة األصلیة): جماعة أبو سیاف
 كنیة: Al Harakat Al Islamiyya كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: الفلبین  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 6 ( معدّل بتاریخ 13

Dec. 2011, 24 Nov. 2020 )  معلومات أخرى: مرتبطة بالجماعة اإلسالمیة (QQDe.092). زعمیھا الحالي ھو رادوالن ساھیرون
(QDe.208). تم التعدیل عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس
األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة
 

QDe.069 االسم: لجنة الدعم األفغانیة
a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al :كنیة 

a) Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Islamia d) Ahya ul Turas
b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, باكستان ,Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar

Jalabad, أفغانستان  أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2002 11 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011 13 )  معلومات أخرى: مرتبطة بجمعیة إحیاء
التراث اإلسالمي (QDe.070). عمل أبو بكر الجزیري (QDi.058) رئیساً للمالیة في الجمعیة. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن

1322 (2008) وبتاریخ 8 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر
https://www.interpol.int/en/How- :2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.107 االسم: الفرقان
a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies :كنیة 

d) Dzemijetul Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies f) Sirat g)
Association for Education, Culture and Building Society-Sirat h) Association for Education, Cultural, and to

Create Society -Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies –
,a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Furqan

البوسنة والھرسك b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, البوسنة والھرسك c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, البوسنة
والھرسك d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, البوسنة والھرسك e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, البوسنة

والھرسك  أدرج في القائمة بتاریخ: May 2004 11 ( معدّل بتاریخ Nov. 2004, 24 Mar. 2009, 1 May 2019 26 )  معلومات
أخرى: مسجلة في البوسنة والھرسك بوصفھا رابطة للمواطنین تحت اسم رابطة المواطنین لدعم الصدق ومنع األكاذیب - الفرقان“ بتاریخ 26

أیلول/سبتمبر 1996. وقد أوقفت الفرقان أعمالھا بموجب قرار وزارة العدل في اتحاد البوسنة والھرسك (القرار رقم 286/97-054-03
أل ً ً
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بتاریخ 8 تشرین الثاني/نوفمبر 2002) ولم تعد الفرقان قائمة اعتباراً من كانون األول/دیسمبر 2008. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاریخ 15 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.
أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Entities click here

 
QDe.139 االسم: الموقعون بالدم

االسم (باللغة األصلیة): الموقعون بالدم
 كنیة: a) Les Signataires par le Sang b) Ceux Qui Signent avec le Sang c) Those Who Sign in Blood كنیة سابقة:

غیر متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2014 2 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: مرتبط بمنظمة
القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014) ویقوده مختار بلمختار (QDi.136) یزاول نشاطھ في منطقة الساحل/الصحراء. أُنجز

االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Entities click here
 

QDe.140 االسم: الملثمون
االسم (باللغة األصلیة): الملثمون

 كنیة: The Veiled (Les Enturbannés b (a كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) مالي b) النیجر c) الجزائر  أدرج في القائمة
بتاریخ: Jun. 2014 2 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: تأسست في 20 آب/أغسطس 2013 نتیجة دمج قام بھ الملثَّمون

(QDe.140) وحركة التوحید والجھاد في غرب أفریقیا (QDe.134). مرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.140) ویقودھا
مختار بلمختار (QDi.136) وھي ناشطة في منطقة الساحل/الصحراء. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4

كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.141 االسم: المرابطون

االسم (باللغة األصلیة): المرابطون
) 2 Jun. 2014 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ a) Les Sentinelles b) The Sentinels :كنیة 
معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: تأسست في 20 آب/أغسطس 2013 نتیجة دمج قام بھ الملثَّمون (QDe.140) وحركة

التوحید والجھاد في غرب أفریقیا (QDe.134). مرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.140) ویقودھا مختار بلمختار
(QD.136) وھي ناشطة في منطقة الساحل/الصحراء. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/

دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.005 االسم: مؤسسة الراشد االستئمانیة

االسم (باللغة األصلیة): مؤسسة الراشد االستئمانیة
a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, :كنیة 

Pakistan e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina
,a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Trust j) Al-Madina Trust

c) (Office Dha’rbi-M’unin, Opposite باكستان ,b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore باكستان
Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan) d) (Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry

Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan) e) (Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat
Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan) f) (Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental

Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan) g) (Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad
No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814) h) (302b-40, Good Earth
Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -l Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263) i) (617

Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545) j) (605 Landmark Plaza, 11
Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19) k) (Jamia Masjid,

Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081)  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 6 ( معدّل
بتاریخ Oct. 2008, 10 Dec. 2008, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019 21 )  معلومات أخرى: یقع مقر التنظیم في باكستان. قام بعملیات

في أفغانستان: ھرات وجالل آباد وكابل وقندھار ومزار شریف. ونفّذ عملیات أیضا في كوسوفو والشیشان. وتوّرط في تمویل تنظیم القاعدة
Aid Organization of the Ulema, Pakistan”“وحركة طالبان. وحتى 21 تشرین األول/أكتوبر 2008، ظھر ھذا الكیان باسم

QDe.073))، الذي أدرج اسمھ في القائمة في 24 نیسان/أبریل 2002، المعدلة في 25 تموز/یولیھ 2006. وأدمج كیانان ھما مؤسسة الراشد
Aid Organization of the Ulema, Pakistan) “و ”منظمة العلماء للمعونة، باكستان ((Al Rashid Trust (QDe.005) االستئمانیة

Mufti Rashid Ahmad في ھذا الكیان في 21 تشرین األول/أكتوبر 2008. أّسسھ مفتي راشد أحمد لیداھینوي (((QDe.073
Ledahyanoy (متوفى). مرتبط بتنظیم جیش محمد Jaish-i-Mohammed (QDe.019))) محظور في باكستان منذ تشرین األول/أكتوبر

2001. وھو یواصل نشاطھ على الرغم من إغالق مكاتبھ في باكستان في شباط/فبرایر 2007. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
1822 (2008) في 6 أیار/مایو ٢٠١٠. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر
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2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.121 االسم: مؤسسة األختر االستئمانیة الدولیة 

a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre c) Akhtarabad Medical Camp d) Pakistan Relief :كنیة 
Foundation e) Pakistani Relief Foundation f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan Trust كنیة سابقة: غیر

a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-) باكستان (b باكستان (a :متوفر العنوان
10 Dec. 2008, 13 Dec. 17 ( معدّل بتاریخ Aug. 2005 :أدرج في القائمة بتاریخ  (Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan

May 2019 1 ,2011 )  معلومات أخرى: المكاتب اإلقلیمیة في باكستان: باھاوالبور، بوالناجار، جیلیت، إسالم آباد، مربورخاس، تاندجان
محمد. ویوجد معسكر االختر آباد الطبي في سبن بولداك، أفغانستان. مسجلة بواسطة أعضاء جیش محمد (QDe.019) مرتبطة بحركة

المجاھدین (QDe.008) لشقر جانغفي (QDe.096) ولشقر طیبة (QDe.118) محظورة في باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاریخ 14 أیلول/سبتمبر 2009. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/ فبرایر

2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.109 االسم: مؤسسة الحرمین والمسجد األقصى الخیریة

a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjid :كنیة 
Al Aqsa Charitable Foundation d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation كنیة سابقة: غیر

b) 14 Bihacka Street, البوسنة والھرسك ,a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo :متوفر العنوان
Sarajevo, البوسنة والھرسك c) 64 Potur mahala Street, Travnik, البوسنة والھرسك d) Zenica, البوسنة والھرسك  أدرج في

القائمة بتاریخ: Jun. 2004 28 ( معدّل بتاریخ Nov. 2004, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 24 Nov. 2020 26 )  معلومات
أخرى: درجت على أن یتم تسجیلھا رسمیاً في البوسنة والھرسك برقم سجل 24. ولكن مؤسسة الحرمین والمسجد األقصى الخیریة أوقفت
أعمالھا بموجب قرار وزارة العدل في اتحاد البوسنة والھرسك (قرار وقف العملیات برقم 03-05-2-203/04) ولم تعد قائمة اعتباراً من
كانون األول/دیسمبر 2008. تم تحویل مبانیھا وأنشطتھا اإلنسانیة تحت إشراف الحكومة إلى كیان جدید باسم Sretna Buducnost. تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.103 االسم: مؤسسة الحرمین (إندونیسیا)
االسم (باللغة األصلیة): مؤسسة الحرمین (إندونیسیا)

Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling) :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Yayasan Al-Manahil-Indonesia :كنیة 
Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-86611265 and

21 Mar. 2012, 1 May 2019 26 ( معدّل بتاریخ Jan. 2004 :86611266-021)  أدرج في القائمة بتاریخ; Fax.: 021-8620174
)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً

بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین
الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.104 االسم: مؤسسة الحرمین (باكستان)
االسم (باللغة األصلیة): مؤسسة الحرمین (باكستان)

at time) باكستان ,House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان 
of listing)  أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2004 26 ( معدّل بتاریخ Mar. 2012, 24 Nov. 2020 21 )  معلومات أخرى: تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 19 تشرین األول/أكتوبر 2009.تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن
2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة
 

QDe.116 االسم: مؤسسة الحرمین (جمھوریة القمر المتحدة)
 كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (at time of listing)  أدرج في
القائمة بتاریخ: Sep. 2004 28 ( معدّل بتاریخ Mar. 2012, 24 Nov. 2020 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/

نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.071 االسم: مؤسسة الحرمین اإلسالمیة

االسم (باللغة األصلیة): مؤسسة الحرمین اإلسالمیة
a) (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina) b) :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان a) Vazir b) Vezir :كنیة 
26 Dec. 2003, 16 Sep. 2008, 16 Jun. 13 ( معدّل بتاریخ Mar. 2002 :البوسنة والھرسك  أدرج في القائمة بتاریخ ,Sarajevo

May 2018, 6 Dec. 2019 9 ,2011 )  معلومات أخرى: قید التحقیق الجنائي بواسطة سلطات البوسنة والھرسك في تشرین الثاني/نوفمبر
أُ أل ً

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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2007. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس
األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/

نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.072 االسم: مؤسسة الحرمین اإلسالمیة (الصومال)

االسم (باللغة األصلیة): مؤسسة الحرمین اإلسالمیة (الصومال)
13 Dec. 2011, 13 ( معدّل بتاریخ Mar. 2002 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: الصومال  أدرج في القائمة بتاریخ 
Jun. 2015, 1 May 2019 15 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 حزیران/یونیھ

2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن
2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة
 

QDe.110 االسم: الحرمین، فرع أفغانستان
االسم (باللغة األصلیة): الحرمین، فرع أفغانستان

 كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: أفغانستان (at time of listing)  أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2004 6 ( معدّل
بتاریخ Mar. 2012, 24 Nov. 2020 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22

حزیران/یونیھ 2010.تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.111 االسم: الحرمین، فرع ألبانیا
االسم (باللغة األصلیة): الحرمین، فرع ألبانیا

 كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Irfan Tomini Street, #58, Tirana, ألبانیا (at time of listing)  أدرج في
القائمة بتاریخ: Jul. 2004 6 ( معدّل بتاریخ Mar. 2012, 24 Nov. 2020 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس

األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/
نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.112 االسم: الحرمین: فرع بنغالدیش
االسم (باللغة األصلیة): الحرمین: فرع بنغالدیش

(at time of listing) بنغالدیش ,House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان 
 أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2004 6 ( معدّل بتاریخ Mar. 2012, 24 Nov. 2020 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین

الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.113 االسم: الحرمین: فرع إثیوبیا

at time) إثیوبیا ,Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان 
of listing)  أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2004 6 ( معدّل بتاریخ Mar. 2012, 24 Nov. 2020 21 )  معلومات أخرى: تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.114 االسم: الحرمین: فرع ھولندا
Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Stichting Al Haramain Humanitarian Aid :كنیة 

13 Apr. 2012, 6 ( معدّل بتاریخ Jul. 2004 :أدرج في القائمة بتاریخ  (Amsterdam, The Netherlands (at time of listing
Jun. 2015, 24 Nov. 2020 15 )  معلومات أخرى: اتم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 28 حزیران/یونیھ

2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Entities click here
 

QDe.105 االسم: مؤسسة الحرمین (كینیا)
االسم (باللغة األصلیة): مؤسسة الحرمین (كینیا)

at time of listing)) كینیا ,at time of listing) b) Garissa) كینیا ,a) Nairobi :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان 
( 21 Mar. 2012, 1 May 2019 معدّل بتاریخ ) 26 Jan. 2004 :أدرج في القائمة بتاریخ  (at time of listing) كینیا ,c) Dadaab

 معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمالً بقرار
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مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة

 
QDe.106 االسم: مؤسسة الحرمین (تنزانیا)

االسم (باللغة األصلیة): مؤسسة الحرمین (تنزانیا)
a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (at time of listing) b) :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان 

26 Jan. 2004 :أدرج في القائمة بتاریخ  (Tanga, Tanzania (at time of listing) c) Singida, Tanzania (at time of listing
( معدّل بتاریخ Mar. 2012, 24 Nov. 2020 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ
22 حزیران/یونیھ 2010.تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة

https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.002 االسم: االتحاد االسالمي

االسم (باللغة األصلیة): االتحاد االسالمي
21 Dec. 2007, 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ 

Dec. 2011, 18 Mar. 2013, 9 Aug. 2019, 24 Nov. 2020 13 )  معلومات أخرى: یفاد بأنھ یعمل في الصومال وإثیوبیا وأنھ اندمج
مع حركة الشباب المجاھدین (الشباب) التي تم قبولھا باعتبارھا منتسبة إلى القاعدة (QDe.004) من جانب أیمن محمد ربیع الظواھري

(QDi.006) في شباط/فبرایر 2012. خاضع أیضاً لتدابیر الجزاءات المطروحة في قرار مجلس األمن 1844 (2008) فیما یتعلق بالصومال
وإریتریا (انظر https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751). ضمت قیادتھ حسن ظاھر عویس (QDi.042). تلقّى االتحاد
اإلسالمي أمواالً عن طریق مؤسسة الحرمین اإلسالمیة (الصومال) (QDe.072). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)
وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE :االسم QDe.157

االسم (باللغة األصلیة): شركة الكوثر للتوسط ببیع وشراء العمالت األجنبیة
 كنیة: a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: مدینة القائم,

محافظة األنبار, العراق  أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2018 6 معلومات أخرى: شركة صرافة یملكھا عمر محمود إرحیم الكبیسي
(QDi.412) منذ منتصف عام 2016. یّسر العملیات المالیة نیابة عن شركات مرتبطة بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (تنظیم الدولة

اإلسالمیة)، المدرج بوصفھ تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). أُنشئت عام 2000 بموجب الترخیص رقم 202، الصادر في ١٧ أیار/
مایو ٢٠٠٠، والذي سحب منھا مذّاك. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.137 االسم: جبھة النصرة ألھل الشام
االسم (باللغة األصلیة): جبھة النصرة ألھل الشام

Hay’at Tahrir al-Sham; Hay’et Tahrir al-Sham; Hayat Tahrir ؛Hay’at Tahrir al-Sham) ھیئة تحریر الشام (a :كنیة 
al-Sham; Assembly for the Liberation of Syria; Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-

b (Sham Commission; Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; Tahrir al-Sham Hay’at) جبھة
النصرة (c (the Victory Front; Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; Al-Nusrah Front; Al-Nusra Front) جبھة فتح

Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Fatah al-Sham) الشام
Front; Fateh al-Sham Front) d) Conquest of the Levant Front e) The Front for the Liberation of al Sham f)

Front for the Conquest of Syria/the Levant g) Front for the Liberation of the Levant h) Front for the
Conquest of Syria i) شبكة أنصار المجاھدین (j (Ansar al-Mujahideen Network - sub-unit name) مجاھدو الشام في

(a :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان (Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - sub-unit name) ساحات الجھاد
7 Jun. 14 ( معدّل بتاریخ May 2014 :العراق (شبكة دعم في)  أدرج في القائمة بتاریخ (b (ینفّذ عملیات في) الجمھوریة العربیة السوریة

Jun. 2018 5 ,2017 )  معلومات أخرى: مرتبٌط بتنظیم القاعدة Al-Qaida (QDe.004))) وبإبراھیم عواد إبراھیم علي البدري
Al-Qaida in) زعیم تنظیم القاعدة في العراق ،((Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) السامرائي
Al-) منذ كانون الثاني/ینایر 2012 على األقل. یجلب جلب المقاتلین السوریین واألجانب من تنظیم القاعدة في العراق ،((Iraq (QDe.115
Qaida in Iraq (QDe.115))، وعصبة األنصار Asbat al-Ansar (QDe.007)))، وغیرھم من عناصر القاعدة األجانب، لالنضمام
إلى عناصر محلیة في الجمھوریة العربیة السوریة من أجل القیام بعملیات إرھابیة واالنخراط في حرب العصابات ھناك. وكان مرتبطاً في
السابق بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، وبقائدھا إبراھیم عواد

،(QDi.317) ولكنھ انفصل عن تلك الجماعة في یولیھ/تموز 2016، وأعلن أبو محمد الجوالني (QDi.299) إبراھیم علي البدري السامرائي
زعیم جبھة النصرة ألھل الشام، أن الجماعة كانت قد غیرت اسمھا لیصبح جبھة فتح الشام وأنھا لم تعد مرتبطة بأي كیان خارجي. وعلى الرغم

من ذلك اإلعالن ومحاوالت التمیُّز عن جبھة النصرة لشعب الشام، فإن الجماعة ال تزال متآزرة مع تنظیم القاعدة وتستمر في تنفیذ عملیات
إرھابیة تحت ھذا االسم الجدید. وفي كانون الثاني/ینایر 2017، أنشأت جبھة النصرة ھیئة تحریر الشام، كوسیلة لتعزیز موقعھا بین حركات
التمرد السوریة والمضي قدما في تحقیق أھدافھا كتنظیم تابع لتنظیم القاعدة في سوریة. ورد االسم في القائمة بین 30 أیار/مایو 2013 و 13

أیار/مایو 2014 باعتباره اسماً آخر یُعرف بھ تنظیم القاعدة في العراق Al-Qaida in Iraq (QDe.115))). أُنجز االستعراض عمال بقرار
click here 2021 مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر
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QDe.004 االسم: القاعدة

االسم (باللغة األصلیة): القاعدة
a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the :كنیة 

Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad
Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j)

6 Oct. :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (Al Qa’ida/Islamic Army (formerly listed as
2001 ( معدّل بتاریخ Mar. 2009, 21 Mar. 2012, 24 Nov. 2020 5 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن

1822 (2008) وبتاریخ 11 حزیران/یونیھ 2010.تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر
https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.115 االسم: القاعدة في العراق
االسم (باللغة األصلیة): القاعده في العراق

a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two :كنیة 
Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad’s Base in the Country
of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of

Jihad/Mesopotamia i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al
Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network p)

) 18 Oct. 2004 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Islamic State in Iraq and the Levant
( 2 Dec. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 30 May 2013, 14 May 2014, 2 Jun. 2014, 24 Nov. 2020 معدّل بتاریخ
 معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 26 أیار/مایو 2010.تم االستعراض عمال بقرار مجلس
األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة
 

QDe.129 االسم: القاعدة في جزیرة العرب
االسم (باللغة األصلیة): القاعدة في جزیرة العرب

a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al- :كنیة 
Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian

Ansar al-Shari'a (AAS (Peninsula e) كنیة سابقة: Al-Qaida in Yemen (AQY) العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
بتاریخ: Jan. 2010 19 ( معدّل بتاریخ Oct. 2012, 15 Jun. 2015, 24 Jun. 2016 4 )  معلومات أخرى: تنظیم القاعدة في جزیرة

العرب فرع إقلیمي لتنظیم القاعدة Al-Qaida (QDe.004))) وجماعة مسلحة تنفِّذ عملیاتھا أساساً في شبھ الجزیرة العربیة. الموقع: الیمن.
موقع بدیل: المملكة العربیة السعودیة (2004-2006). تشّكل التنظیم في كانون الثاني/ ینایر 2009 عندما اندمج مع عناصر من تنظیم القاعدة

Nasir 'abd-al-Karim) في المملكة العربیة السعودیة. زعیم تنظیم القاعدة في جزیرة العرب ھو ناصر عبد الكریم عبد هللا الوحیشي
Abdullah Al-Wahishi (QDi.274')) قاسم محمد مھدي الریمي (QDi.282)( ). أنشأ تنظیم القاعدة في جزیرة العرب تنظیم أنصار
الشریعة في أوائل عام 2011 وقد أعلن ھذا األخیر مسؤولیتھ عن عدد من العملیات الھجومیة في الیمن ضد أھداف حكومیة وأھداف مدنیة.

أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Entities click here
 

QDe.146 االسم: أنصار الشریعة - بنغازي
االسم (باللغة األصلیة): أنصار الشریعة - بنغازي

Ansar al Charia) b) Ansar al-Charia c) Ansar al-Sharia d) Ansar al-Charia Benghazi e)) أنصار الشریعة (a :كنیة 
Katibat) كتیبة أنصار الشریعة (Ansar al Charia in Libya (ASL)) g) أنصار الشریعة بلیبیا (Ansar al-Sharia Benghazi f

19 Nov. :غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (a) b :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Ansar al Charia) h) Ansar al Sharia
2014 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: جماعة أنصار الشریعة - بنغازي ھي جماعة مسلحة تشّكلت في شباط/ فبرایر

2012. وترتبط ھذه الجماعة بتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (QDe.014)، وتنظیم ”المرابطون“ (QDe.141)، وجماعة أنصار
.(QDe.145) التي عملت معھا عن كثب. وھي تتعاون أیضا بشكل وثیق مع جماعة أنصار الشریعة - درنة (QDe.143) الشریعة في تونس
أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Entities click here

 
QDe.145 االسم: أنصار الشریعة – درنة

االسم (باللغة األصلیة): أنصار الشریعة – درنة
Ansar al Charia) d) Ansar al-Sharia) أنصار الشریعة (a) Ansar al-Charia Derna b) Ansar al-Sharia Derna c :كنیة 

e) Ansar al Sharia كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: b (a) غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2014 19 ( معدّل بتاریخ 6
Dec. 2019 )  معلومات أخرى: تشّكلت جماعة أنصار الشریعة - درنة في أوائل عام 2012. وترتبط ھذه الجماعة بتنظیم القاعدة في بالد

المغرب اإلسالمي (QDe.014) وجماعة أنصار الشریعة في تونس (QDe.143)، التي عملت معھا عن كثب. كما تعمل في تعاون وثیق مع
أل أُ
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جماعة أنصار الشریعة - بنغازي (QDe.146). أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر
2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.098 االسم: أنصار االسالم
االسم (باللغة األصلیة): أنصار االسالم

a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam e) :كنیة 
Supporters of Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdish Taliban h) Soldiers of God i)
Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

31 Mar. 2004, 5 Mar. 2009, 18 Mar. 2009, 21 Oct. 2010, 13 Dec. 2011, 24 ( معدّل بتاریخ Feb. 2003 :القائمة بتاریخ
Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: المؤسس ھو نجم الدین فرج أحمد (QDi.226). مرتبطة بالقاعدة في العراق (QDe.115). توجد
وتعمل أساساً في شمالي العراق ولكنھا تحافظ على وجود لھا في غربي ووسط العراق. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822

(2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.143 االسم: أنصار الشریعة في تونس
االسم (باللغة األصلیة): أنصار الشریعة في تونس

( 6 Dec. 2019 معدّل بتاریخ ) 23 Sep. 2014 :كنیة: أنصار الشریعة كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: تونس  أدرج في القائمة بتاریخ 
Organization of Al-Qaida in the) معلومات أخرى: ھو تنظیم تونسي مسلّح یرتبط بتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 

Islamic Maghreb (QDe.014)). زعیمھ سیف هللا بن حسین Seifallah ben Hassine (QDi.333))) أُنجز االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة
 

QDe.135 االسم: أنصار الدین
االسم (باللغة األصلیة): انصار الدین

( 1 May 2019 معدّل بتاریخ ) 20 Mar. 2013 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاریخ Ansar Dine :كنیة 
 معلومات أخرى: كانت قد تأسست في كانون األول/دیسمبر 2011 على ید إیاد آج غالي (QDi.316). تربطھا صلة بمنظمة القاعدة في

المغرب اإلسالمي (QDe.014) وحركة التوحید والجھاد في غربي أفریقیا (QDe.134) وترتبط بعبد الملك دروكدل (QDi.232). أُنجز
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Entities click here

 
QDe.142 االسم: أنصار المسلمین في بالد السودان

االسم (باللغة األصلیة): أنصار المسلمین في بالد السودان
a) Ansaru b) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) c) Jama’atu Ansarul Muslimina fi :كنیة 
Biladis-Sudan (JAMBS) d) Jamma’atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) e) Vanguards for the
Protection of Muslims in Black Africa f) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa كنیة سابقة:

غیر متوفر العنوان: نیجیریا  أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2014 26 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019, 18 Mar. 2020 6 )  معلومات
Terrorist and paramilitary group established in 2012 and operating in Nigeria. Associated with the :أخرى

Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati
Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138) and Abubakar Mohammed Shekau (QDi322). أُنجز االستعراض عمال بقرار

مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة

 
QDe.006 االسم: الجماعة االسالمیة المسلحة

 كنیة: a) Al Jamm’ah Al-Islamiah Al- Musallah b) GIA c) Groupe Islamique Armé كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان:
الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 6 ( معدّل بتاریخ Apr. 2008, 13 Dec. 2011, 24 Nov. 2020 7 )  معلومات أخرى:
تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.007 االسم: عصبة األنصار
االسم (باللغة األصلیة): عصبة األنصار

 كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Ein el-Hilweh camp, لبنان  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 6 ( معدّل
بتاریخ Jan. 2009, 13 Dec. 2011, 24 Nov. 2020 30 )  معلومات أخرى: تنشط في شمالي العراق ومرتبطة بالقاعدة في العراق
(QDe.115). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة

 
QDe.093 االسم: منظمة البر الدولیة

االسم (باللغة األصلیة): منظمة البر الدولیة
 كنیة: a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond كنیة سابقة: غیر

b) P.O. Box 548, الوالیات المتحدة األمریكیة ,a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 :متوفر العنوان
c) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos الوالیات المتحدة األمریكیة ,Worth, Illinois, 60482

d) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, الوالیات المتحدة األمریكیة ,Hills, Illinois, 60465
g) (Gaza بنغالدیش (f السودان ,e) P.O. Box 1937, Khartoum الوالیات المتحدة األمریكیة ,Newark, New Jersey, 07102

24 Jan. 2003, 28 Apr. 2011, 18 May 2012, 6 Dec. 21 ( معدّل بتاریخ Nov. 2002 :الیمن  أدرج في القائمة بتاریخ (Strip) h
.(QDe.094) 2019 )  معلومات أخرى: رقم ھویة رّب العمل (الوالیات المتحدة األمریكیة): 36-3823186 مرتبطة بصندوق البر الدولي

تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 22 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن
2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.088 االسم: الحركة اإلسالمیة في شرقي تركستان
االسم (باللغة األصلیة): الحركة اإلسالمیة في شرقي تركستان

a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party :كنیة 
of Turkestan d) Djamaat Turkistan كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2002 11 ( معدّل
بتاریخ Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 24 Nov. 2020 3 )  معلومات أخرى: ناشطة في الصین وجنوب آسیا ووسط آسیا. تم االستعراض
عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 20 أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24

تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.003 االسم: الجھاد االسالمي المصري

 كنیة: a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement كنیة
5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 24 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Nov. 2020 )  معلومات أخرى: شارك في تأسیسھا أیمن محمد ربیع الظواھري (QDi.006) الذي كان أیضاً قائدھا العسكري. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368

(2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.131 االسم: إمارة القوقاز

االسم (باللغة األصلیة): إمارة القوقاز
( 24 Nov. 2020 معدّل بتاریخ ) 29 Jul. 2011 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ 

 معلومات أخرى: تنشط أساساً في االتحاد الروسي وأفغانستان وباكستان. ویقودھا دوكو خاماتوفیتش عمروف (QDi.290). تم االستعراض
عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Entities click here

 
QDe.091 االسم: مؤسسة اإلغاثة العالمیة

االسم (باللغة األصلیة): مؤسسة اإلغاثة العالمیة
,a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان 

الوالیات المتحدة األمریكیة b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, الوالیات المتحدة األمریكیة  أدرج في القائمة بتاریخ:
26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 24 Mar. 2009, 11 Mar. 2010, 25 Mar. 22 ( معدّل بتاریخ Oct. 2002
Apr. 2011, 21 Feb. 2012, 14 Feb. 2014, 6 Dec. 2019 28 ,2010 )  معلومات أخرى: المواقع األجنبیة األخرى: أفغانستان،

بنغالدیش، إریتریا، إثیوبیا، الھند، العراق، الضفة الغربیة وغزة، الصومال وسوریة. الرقم االتحادي لھویة رّب العمل (الوالیات المتحدة
األمریكیة) 36-3804626. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. أُنجز االستعراض

عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :األمن التابع لألمم المتحدة

 
HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, :االسم QDe.153

 (SYRIAN ARAB REPUBLIC
االسم (باللغة األصلیة): مكتب حنیفة للصرافة

a) Hanifah Currency Exchange b) Hanifeh Exchange c) Hanifa Exchange d) Hunaifa Office e) Hanifah :كنیة 
Exchange Company f) Hanifa Money Exchange Office كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: البوكمال, الجمھوریة العربیة

السوریة  أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2017 20 معلومات أخرى: شركة للتحویل المالي في البوكمال، بالجمھوریة العربیة السوریة، تسّھل

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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.(QDe.115) تحویل األموال باسم تنظیم القاعدة وتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

HARAKAT SHAM AL-ISLAM :االسم QDe.149
 كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2016 29 معلومات أخرى: تنظیم إرھابي

بقیادة مغربیة تشكل في آب/أغسطس 2013 ویقوم بعملیاتھ في الجمھوریة العربیة السوریة. ویتألف أساسا من مقاتلین إرھابیین أجانب
ومرتبطین بجبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137).الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة
 

QDe.008 االسم: حركة المجاھدین
االسم (باللغة األصلیة): حركة المجاھدین

 كنیة: a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul- Mujahideen كنیة
( 13 Dec. 2011, 24 Nov. 2020 معدّل بتاریخ ) 6 Oct. 2001 :سابقة: غیر متوفر العنوان: باكستان  أدرج في القائمة بتاریخ

 معلومات أخرى: مرتبطة بجیش محمد (QDe.019) ولشقر جانفي (QDe.096) ولشقر طیبة (QDe.118) ناشطة في باكستان وأفغانستان.
محظورة في باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال

بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :األمن التابع لألمم المتحدة

 
QDe.130 االسم: حركة الجھاد اإلسالمي

االسم (باللغة األصلیة): حرکت الجہاد االسالمی
a) HUJI b) Movement of Islamic Holy War c) Harkat-ul-Jihad-al Islami d) Harkat-al-Jihad-ul Islami e) :كنیة 

Harkat-ul-Jehad-al-Islami f) Harakat ul Jihad-e-Islami كنیة سابقة: a) Harakat-ul-Ansar b) HUA العنوان: غیر
متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2010 6 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011, 24 Nov. 2020 13 )  معلومات أخرى: تم إنشاؤھا في

أفغانستان في عام 1980. وفي عام 1993 اندمجت حركة الجھاد اإلسالمي مع حركة المجاھدین (QDe.008) لتشكیل حركة األنصار. وفي
عام 1997 انفصلت حركة الجھاد اإلسالمي عن حركة األنصار وعاودت استخدام اسمھا السابق. تتم عملیاتھا في الھند وباكستان وأفغانستان.

محظورة في باكستان. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.147 االسم: جمعیة الھالل األحمر اإلندونیسیة
 كنیة: a) Yayasan Hilal Ahmar b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر

متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2015 13 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: جمعیة الھالل األحمر اإلندونیسیة ھي
الجناح اإلنساني ظاھریا للجماعة اإلسالمیة (QDe.092). وھي تعمل منذ عام 2011، كمنظمة غیر حكومیة في إندونیسیا. وفي حین أن

األنشطة التي تضطلع بھا الجمعیة ال تدل على أنشطة القطاع الخیري ككل، فإنھا تشرح األسلوب الذي تلجأ إلیھ الجماعات اإلرھابیة، كالجماعة
اإلسالمیة، لمواصلة إساءة استخدام العطاء الخیري لجمع واستخدام األموال لدعم أعمال العنف وتوفیر غطاء لالحتیاجات اللوجستیة لمنظمتھم

اإلرھابیة. وتعد الجماعة اإلسالمیة مسؤولة عن العدید من أعمال اإلرھاب بما في ذلك تفجیرات بالي في عام 2002، التي أسفرت عن مقتل
أكثر من 200 شخص من 27 بلدا. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.009 االسم: جیش عدن اإلسالمي

االسم (باللغة األصلیة): جیش عدن اإلسالمي
 كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 6 معلومات أخرى: تم االستعراض

عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 9 تموز/یولیھ 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15
تشرین الثاني/نوفمبر 2021 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.099 االسم: اللواء الدولي اإلسالمي
االسم (باللغة األصلیة): اللواء الدولي اإلسالمي

a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade :كنیة 
d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International

13 Dec. 2011, 6 Dec. 4 ( معدّل بتاریخ Mar. 2003 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Brigade
2019 )  معلومات أخرى: مرتبط بكتیبة ریاض الصالحین لشھداء الشیشان لالستطالع والتدمیر (QDe.100) والفرقة اإلسالمیة لألغراض

الخاصة (QDe.101). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 17 أیار/مایو 2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین

الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
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QDe.119 االسم: جماعة الجھاد اإلسالمي

االسم (باللغة األصلیة): جماعة الجھاد اإلسالمي
a) Jama’at al-Jihad b) Libyan Society c) Kazakh Jama’at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al- :كنیة 
Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami j)
Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

القائمة بتاریخ: Jun. 2005 1 ( معدّل بتاریخ Apr. 2006, 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011, 24 Nov. 2020 19 )  معلومات أخرى:
أأّسس التنظیم وقاده نجم الدین كمولیتدینوفیتش جلولوف (Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov) (متوفى) وسھیل فتیویفیتش بورانوف
Islamic Movement of Uzbekistan(متوفى) یرتبط بتنظیمي الحركة اإلسالمیة في أوزبكستان (Suhayl Fatilloevich Buranov)

QDe.010)) وإمارة القوقاز Emarat Kavkaz (QDe.131). ینشط في منطقة الحدود بین أفغانستان وباكستان، وآسیا الوسطى، ومنطقة
جنوب آسیا وبعض الدول األوروبیة. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 20 أیار/مایو ٢٠١٠. تم االستعراض
عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Entities click here

 
QDe.010 االسم: الحركة اإلسالمیة في أوزبكستان

االسم (باللغة األصلیة): الحركة اإلسالمیة في أوزبكستان
13 Dec. 2011, 24 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ IMU :كنیة 

(QDe.119) وجماعة الجھاد اإلسالمي (QDe.088) معلومات أخرى: مرتبطة بالحركة اإلسالمیة في شرقي تركستان  ( Nov. 2020
وإمارة القوقاز (QDe.131). ناشطة في منطقة حدود أفغانستان/باكستان وشمالي أفغانستان ووسط آسیا. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس

األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/
نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.161 االسم: تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام - والیة خراسان
a) ISIL KHORASAN b) ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE c) ISIS WILAYAT :كنیة 

KHORASAN d) ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL كنیة سابقة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: May 2019 14 معلومات أخرى: ُشّكل تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام -

والیة خراسان في 10 كانون الثاني/ینایر ٢٠١٥، من قبل قائد سابق في حركة طالبان باكستان (QDe.132) وأنشأه أربعة من قادة الفصائل
السابقین في حركة طالبان أدّوا قسم الوالء لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق

(QDe.115)) وأعلن تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام - والیة خراسان مسؤولیتھ عن العدید من الھجمات التي ُشنّت في كل من
أفغانستان وباكستان.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.165 االسم: تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام - لیبیا
االسم (باللغة األصلیة): الدولة اإلسالمیة في العراق والشام - لیبیا

a) Islamic state of Iraq and the Levant in Libya b) Wilayat Barqa c) Wilayat Fezzan d) Wilayat :كنیة 
Tripolitania e) Wilayat Tarablus f) Wilayat Al-Tarablus كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

بتاریخ: Mar. 2020 4 معلومات أخرى: تأّسس في تشرین الثاني/نوفمبر 2014 إثر إعالن أبو بكر البغدادي الذي أُدرج في القائمة باسم
إبراھیم عواد إبراھیم علي البدري السامرائي (QDi.299) تأسیسھ. وھو مرتبط بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الذي أُدرج في

القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115).الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة

 
QDe.166 االسم: تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام -الیمن
االسم (باللغة األصلیة): الدولة اإلسالمیة في العراق والشام - الیمن

a) Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen b) Islamic State in Yemen c) ISIL in Yemen d) ISIS in :كنیة 
Yemen e) Wilayat al-Yemen, Province of Yemen كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 4

Mar. 2020 معلومات أخرى: تأّسس في تشرین الثاني/نوفمبر 2014 بعد أن قبل أبو بكر البغدادي، الذي أدرج في القائمة باسم إبراھیم عواد
إبراھیم علي البدري السامرائي (QDi.299)، یمین الوالء. وتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام - الیمن مرتبط بتنظیم الدولة اإلسالمیة

في العراق والشام، الذي أُدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Entities click here
 

QDe.163 االسم: الدولة اإلسالمیة في الصحراء الكبرى 
a) Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) b) Islamic State of Iraq and Syria – :كنیة 

Greater Sahara (ISIS-GS) c) Islamic State of Iraq and the Levant - Greater Sahara (ISIL-GS) d) Islamic State
of the Greater Sahel e) ISIS in the Greater Sahel f) ISIS in the Greater Sahara g) ISIS in the Islamic Sahel كنیة

سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2020 23 معلومات أخرى: أنشأه في أیار/مایو 2015 عدنان أبو

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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ولید الصحراوي (QDi.415). مرتبط بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق
(QDe.115)) جماعة منشقة عن تنظیم المرابطین (QDe.141). ارتكب ھجمات إرھابیة في مالي والنیجر وبوركینا فاسو.الوصلة الشبكیة

https://www.interpol.int/en/How-we- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.162 االسم: الدولة اإلسالمیة في غرب أفریقیا

a) Islamic State in Iraq and the Levant – West Africa (ISIL-WA) b) Islamic State of Iraq and Syria – :كنیة 
West Africa (ISIS-WA) c) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP) d) Islamic State

23 Feb. :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ of Iraq and the Levant – West Africa
2020 معلومات أخرى: مرتبطة بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق

.(QDe.138) (یوكو حرام) جماعة منشقة عن جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد .(QDi.322) أنشأه أبو بكر الشكوى .((QDe.115)
ارتكبت ھجمات إرھابیة في نیجیریاالوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.019 االسم: جیش محمد
االسم (باللغة األصلیة): جیش محمد

 كنیة: Army of Mohammed كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: باكستان  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 17 ( معدّل بتاریخ 13
Dec. 2011, 24 Nov. 2020 )  معلومات أخرى: یتخذ مقره في بیشاور ومظفر أباد، باكستان. مرتبط بحركة المجاھدین (QDe.008) و
لشقر طیبة (QDe.118) ومؤسسة األختر االستئمانیة الدولیة (QDe.121) وحركة الجھاد اإلسالمي (QDe.130) محظور في باكستان. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368

(2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.020 االسم: جمعیة التعاون اإلسالمیة

االسم (باللغة األصلیة): جمعیة التعاون اإلسالمیة
 كنیة: a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان:

Kandahar City, أفغانستان  أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 17 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011 13 )  معلومات أخرى: أسسھا في
عام 2001 أسامة محمد عوض بن الدن (deceased). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ

2010. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Entities click here
 

QDe.159 االسم: جماعة نصرة اإلسالم والمسلمین
االسم (باللغة األصلیة): جماعة نصرة اإلسالم والمسلمین 

 كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2018 4 معلومات أخرى: مرتبطة بتنظیم
القاعدة (QDe.004) وتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (QDe.014) وتنظیم أنصار الدین (QDe.135) وتنظیم المرابطون

(QDe.141). عملیات في مالي وبوركینا فاسو.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.138 االسم: جماعة أھل السنّة للدعوة والجھاد

االسم (باللغة األصلیة): جماعة أھل السنّة للدعوة والجھاد
(a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad c :كنیة 

جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد d) Boko Haram e) Western Education is a Sin كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: نیجیریا  أدرج
في القائمة بتاریخ: May 2014 22 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 )  معلومات أخرى: مجموعة إرھابیة وشبھ عسكریة أنشئت في عام

2012، وتنشط في نیجیریا. وھي مرتبطة بتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (QDe.014)، وجماعة أھل السنة للدعوة والجھاد (بوكو
حرام) (QDe.138)، وأبو بكر محمد الشكوى (QDi.322). منتسبة إلى القاعدة (QDe.004) ومنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي

(QDe.014) مرتبطة بجماعة أنصار المسلمین في بالد السودان. الزعیم ھو أبو بكر شیكاو. أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن
click here .2019 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر

 
QDe.164 االسم: جماعة أنصار الدولة

JAMAAH ANSHARUT DAULAH :(باللغة األصلیة) االسم
 كنیة: a) Jemaah Anshorut Daulah b) Jamaah Ansharut Daulat كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

القائمة بتاریخ: Mar. 2020 4 معلومات أخرى: تأسست في عام 2015 كتنظیم جامع للجماعات المتطرفة اإلندونیسیة التي بایعت زعیم
تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام آنذاك أبو بكر البغدادي. وھي مجموعة مرتبطة بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الذي

أُدرج في القائمة باسم باعتباره تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115).الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة

 
(JAMAAT-UL-AHRAR (JuA :االسم QDe.152

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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االسم (باللغة األصلیة): جمات ال احرار
(a :العنوان Ahrar-ul-Hind :كنیة سابقة a) Jamaat-e-Ahrar b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar :كنیة 
اللبورا, والیة ننكرھار، أفغانستان(منذ حزیران/یونیھ 2015) b) مقاطعة ُمھمند, باكستان (حتى آب/أغسطس 2014)  أدرج في القائمة

بتاریخ: Jul. 2017 6 معلومات أخرى: جماعة منشقة عن حركة طالبان باكستان. مرتبطة بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج
في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). تشكَّلت في آب/أغسطس 2014 في مقاطعة ُمھمند بباكستان تعمل انطالقاً من

والیة ننكرھار بأفغانستان ومنطقة الحدود بین باكستان وأفغانستان. أصبحت جماعة محظورة في باكستان في 21 تشرین الثاني/نوفمبر 2016.
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.092 االسم: الجماعة اإلسالمیة
االسم (باللغة األصلیة): الجماعة اإلسالمیة

a) Jema’ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama’ah :كنیة 
13 Dec. 2011, 24 25 ( معدّل بتاریخ Oct. 2002 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Islamiyah

Nov. 2020 )  معلومات أخرى: تعمل في جنوب شرق آسیا بما في ذلك إندونیسیا ومالیزیا والفلبین. مرتبطة بجماعة أبو سیّاف
(QDe.001). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 25 أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس
األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة
 

QDe.133 االسم: جماعة أنصار التوحید
االسم (باللغة األصلیة): جماعة أنصار التوحید

a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem’mah Ansharut Tauhid d) Jamaah :كنیة 
Jl. Semenromo number :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Ansharut Tauhid e) Jama’ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99

XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah/04 ,58, إندونیسیا (ھاتف: 0271-2167285, برید إلكتروني:
info@ansharuttauhid.com)  أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2012 12 ( معدّل بتاریخ Jul. 2018 17 )  معلومات أخرى: جماعة

مرتبطة بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، نفّذت ھجمات في
إندونیسیا. أّسسھا أبو بكر باعشیر Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217))). أُنشئ في 27 تموز/یولیھ 2008 في سولو، بإندونیسیا. یرتبط

كانت مرتبطة بـالجماعة اإلسالمیة Jemaah Islamiyah (QDe.092))). أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في
7 حزیران/یونیھ 2018. الموقع الشبكي: http://ansharuttauhid.com أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في

15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
Jund Al Aqsa :االسم QDe.156

 كنیة: The Soldiers of Aqsa b) Soldiers of Aqsa c) Sarayat Al Quds (a كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) محافظة إدلب,
الجمھوریة العربیة السوریة b) محافظة حماه, الجمھوریة العربیة السوریة  أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2017 20 معلومات أخرى:

Associated with the Al Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Entities click here
 

QDe.151 االسم: جند الخالفة في الجزائر
 كنیة: a) جند الخلیفة b) جند الخالفة في أرض الجزائر c) جند الخلیفة في أرض الجزائر d) جنود الخالفة في الجزائر e) جنود خالفـــة

29 Sep. :جنود الخالفة في أرض الجزائر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: منطقة القبائل, الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ (f الجزائـــر
2015 ( معدّل بتاریخ Nov. 2020 24 )  معلومات أخرى: ظھر في 13 أیلول/سبتمبر 2014. اشتھر التنظیم باختطافھ المواطن الفرنسي

ھیرف غوردیل وقطع رأسھ الحقا. وأعلن مسؤولیتھ عن الھجوم على أفراد الشرطة والدرك في الجزائر وواصل التخطیط لھجمات في
المستقبل. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Entities click here

 
QDe.167 االسم: ُجند الخالفة في تونس

االسم (باللغة األصلیة): جند الخالفة في تونس
a) ISIL-Tunisia b) ISIL-Tunisia Province c) Soldiers of the Caliphate d) Jund al-Khilafa e) Jund al :كنیة 
Khilafah f) Jund al-Khilafah fi Tunis g) Soldiers of the Caliphate in Tunisia h) Tala I Jund al-Khilafah i)

Vanguards of the Soldiers of the Caliphate j) Daesh Tunisia k) Ajnad كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج
في القائمة بتاریخ: Dec. 2021 29 معلومات أخرى: جماعة تشكَّلت في تشرین الثاني/نوفمبر 2014. مرتبطةٌ بتنظیم الدولة اإلسالمیة في

العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول
 https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 
Jaysh Khalid Ibn al Waleed :االسم QDe.155

 كنیة: a) Khalid ibn al-Walid Army b) Liwa Shuhada al-Yarmouk c) Harakat al-Muthanna al-Islamia كنیة
أ أ
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سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2017 20 معلومات أخرى: انضم إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة في
العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) في أیار/مایو 2015. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Entities click here
 

(KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB :االسم QDe.158
(b (عنوان سابق)منطقة الحدود بین أفغانستان وباكستان (a :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Khataib al-Imam al-Bukhari :كنیة 

خان شیخون, الجمھوریة العربیة السوریة (53 كیلومترا إلى الجنوب من إدلب، المكان حتى آذار/مارس ٢٠١٨) c) إدلب وحلب وحماة,
الجمھوریة العربیة السوریة (منطقة العملیات)  أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2018 29 معلومات أخرى: مرتبٌط بتنظیم جبھة النصرة ألھل

الشام (QDe.137). شّن ھجمات إرھابیة في الجمھوریة العربیة السوریة. ومنذ عام ٢٠١٦ انتقل إلى شمال أفغانستان من أجل التخطیط
لھجمات ضد بلدان وسط آسیا.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.096 االسم: لشقر جانغفي
13 Dec. 2011, 3 ( معدّل بتاریخ Feb. 2003 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ 

Nov. 2017 20 )  معلومات أخرى: أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021
موجود في المقام األول في منطقة البنجاب في باكستان وفي مدینة كراتشي. ینشط في باكستان رغم حظره اعتباراً من عام 2010. أُنجز

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2161 (2014) في 23 كانون األول/دیسمبر 2016 أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.118 االسم: لشقر طیبة
االسم (باللغة األصلیة): لشقر طیبة

a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure f) Army :كنیة 
of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j)

Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e
Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u)

Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jamaiat-ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z)
Falah-i-Insaniat Foundation (FIF (Jamaati-ud-Dawa aa) كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

بتاریخ: May 2005 2 ( معدّل بتاریخ Nov. 2005, 10 Dec. 2008, 14 Mar. 2012, 24 Nov. 2020 3 )  معلومات أخرى: مرتبطة
بحافظ محمد سعید (QDi.263)، وھو زعیم لشقر طیبة. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 حزیران/یونیھ

2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Entities click here
 

QDe.011 االسم: الجماعة االسالمیة المقاتلة اللیبیة
االسم (باللغة األصلیة): الجماعة االسالمیة المقاتلة اللیبیة

5 Mar. 2009, 13 Dec. 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: لیبیا  أدرج في القائمة بتاریخ LIFG :كنیة 
Nov. 2020 24 ,2011 )  معلومات أخرى: أعضاء في أفغانستان اندمجوا مع القاعدة (QDe.004) في تشرین الثاني/نوفمبر 2007. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368

(2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.012 االسم: مكتب الخدمات

االسم (باللغة األصلیة): مكتب الخدمات
 كنیة: a) MAK b) Al Kifah كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2001 6 ( معدّل بتاریخ 5

Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 24 Nov. 2020 )  معلومات أخرى: تم استیعابھ ضمن القاعدة (QDe.004). تم االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین

الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.089 االسم: الجماعة االسالمیة المغربیة المقاتلة

االسم (باللغة األصلیة): الجماعة االسالمیة المغربیة المقاتلة
 كنیة: a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: المغرب  أدرج في القائمة

بتاریخ: Oct. 2002 10 ( معدّل بتاریخ Mar. 2009, 24 Nov. 2020 5 )  معلومات أخرى: مرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب
اإلسالمي (QDe.014). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 20 أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمال بقرار
مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة
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QDe.134 االسم: حركة التوحید والجھاد في غرب إفریقیا

االسم (باللغة األصلیة): حركة التوحید والجھاد في غرب إفریقیا
 كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) مالي b) الجزائر  أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2012 5 معلومات أخرى: مرتبطة

بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014) ومختار بلمختار (QDi.136). ناشطة في منطقة الساحل/الصحراء. أُنجز االستعراض
عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :األمن التابع لألمم المتحدة

 
QDe.136 االسم: شبكة محمد جمال

االسم (باللغة األصلیة): شبكة محمد جمال
 كنیة: Muhammad Jamal Group b) Jamal Network c) Abu Ahmed Group d) Al-Qaida in Egypt (AQE (a) كنیة

1 May 21 ( معدّل بتاریخ Oct. 2013 :أدرج في القائمة بتاریخ Operates in Egypt, Libya and Mali :سابقة: غیر متوفر العنوان
2019 )  معلومات أخرى: جماعة إرھابیة وشبھ عسكریة أنشأنھا محمد جمال الكاشف (QDi.318) في عام 2011 وارتبطت بالقاعدة
(QDe.004) وأیمن الظواھري (QDi.006) وقیادة القاعدة في الجزیرة العربیة (QDe.129) ومنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي

(QDe.014). تم تمویلھا ودعمھا بواسطة منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي. تضم معسكرات تدریب إرھابیة متعددة في مصر ولیبیا. یفاد
ب العناصر االنتحاریة والمقاتلین بأنھا تحوز أسلحة وتمارس التدریب وتنشئ جماعات إرھابیة في سیناء، مصر. في أیلول/سبتمبر 2013 تدّرِ

األجانب وتخطط لشن الھجمات اإلرھابیة في مصر ولیبیا وأماكن أخرى قیل بأن أعضاءھا كانوا مشاركین في الھجوم على بعثة الوالیات
المتحدة في بنغازي لیبیا بتاریخ 11 أیلول/سبتمبر 2012. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر

https://www.interpol.int/en/How- :2019الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.150 االسم: مجاھدین إندونیسیا تیمور

(e جماعة مجاھدي إندونیسیا بارات (d مجاھدي إندونیسیا تیمور (c مجاھدي شرقي إندونیسیا و (b مجاھدي إندونیسیا الشرقیة و (a :كنیة 
30 Mar. 29 ( معدّل بتاریخ Sep. 2015 :مجاھدي إندونیسیا الغربیة كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: إندونیسیا  أدرج في القائمة بتاریخ

2017 )  معلومات أخرى: أُنجز االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبرمجموعة إرھابیة مرتبطة
،((Al-Qaida in Iraq (QDe.115) بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظیم القاعدة في العراق
Jemmah Anshorut Tauhid (JAT)) وجماعة أنصار التوحید ،((Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) والجماعة اإلسالمیة

QDe.133))). تنفّذ ھذه الجماعة عملیات في مقاطعتي جاوة وسسوالویزي، بإندونیسیا، وتنشط في مقاطعات إندونیسیا الشرقیة أیضا. كان
زعیمھا السابق ھو أبو وردة، وكنیتھ سانتوسو (Santoso) (میت). 2021 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :األمن التابع لألمم المتحدة
 

QDe.021 االسم: مجموعة الرابطة االستئمانیة
االسم (باللغة األصلیة): مجموعة الرابطة االستئمانیة

a) b) (a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان 
17 Oct. :غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ ((Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (at time of listing

2001 ( معدّل بتاریخ Mar. 2012, 18 Jun. 2015, 24 Nov. 2020 21 )  معلومات أخرى: عمل وائل حمزة عبد الفتاح جولیدان
(QDi.079) مدیراً عاماً لھا. محظورة في باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ
2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Entities click here

 
QDe.128 االسم: حركة راجا سلیمان

االسم (باللغة األصلیة): حركة راجا سلیمان
 كنیة: a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement كنیة سابقة: غیر

b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San الفلبین ,a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province :متوفر العنوان
Clemente, Tarlac Province, الفلبین c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, الفلبین  أدرج في القائمة
بتاریخ: Jun. 2008 4 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011, 9 May 2018, 6 Dec. 2019 13 )  معلومات أخرى: أّسسھ ھیالریون دیل

Abu Sayyaf Group) یرتبط بجماعة أبو سیاف ((Hilarion Del Rosario Santos III (QDi.244) روساریو سانتوس الثالث
Khadafi) وبقذافي أبو بكر جنجالني, متوفى ((Jemaah Islamiyah (QDe.092) وبالجماعة اإلسالمیة ،(((QDe.001

AbubakarJanjalani) أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 13 أیار/مایو ٢٠١٠. أُنجز االستعراض عمال
بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 4 كانون األول/دیسمبر 2019.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة
 

QDe.070 االسم: جمعیة احیاء التراث االسالمي
االسم (باللغة األصلیة): جمعیة احیاء التراث االسالمي

a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent b) Jamia Ihya ul Turath c) RIHS d) :كنیة 
Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust f) Al-Furqan Welfare

Foundation كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) باكستان b) أفغانستان  أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2002 11 ( معدّل بتاریخ 25
ً أل أ
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Jul. 2006, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015, 24 Nov. 2020 )  معلومات أخرى: مالحظة: یقتصر األمر تحدیداً على
مكاتب باكستان وأفغانستان التابعة لھذا الكیان. مرتبطة مع أبو بكر الجزیري (QDi.058) ولجنة الدعم األفغانیة (QDe.069). تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 8 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368
(2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.100 االسم: كتیبة ریاض الصالحین لشھداء الشیشان لالستطالع والتخریب
االسم (باللغة األصلیة): كتیبة ریاض الصالحین لشھداء الشیشان لالستطالع والتخریب

a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage :كنیة 
and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-

Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of
25 Jul. 4 ( معدّل بتاریخ Mar. 2003 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (Shahids (martyrs

Dec. 2011, 24 Nov. 2020 13 ,2006 )  معلومات أخرى: مرتبطة باللواء اإلسالمي الدولي (QDe.099) والكتیبة اإلسالمیة لألغراض
الخاصة (QDe.101) وإمارة القوقاز (QDe.131). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 17 أیار/مایو 2010.

تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Entities click here
 

SELSELAT AL-THAHAB :االسم QDe.154
االسم (باللغة األصلیة): سلسلة الذھب للصرافة

a) Silsilet al Thahab b) Selselat al Thahab For Money Exchange c) Silsilat Money Exchange Company :كنیة 
d) Silsilah Money Exchange Company e) Al Silsilah al Dhahaba f) Silsalat al Dhab كنیة سابقة: غیر

20 Jul. :شارع العباس, كربالء, العراق  أدرج في القائمة بتاریخ (b مجمع الكاظمي, الحارثیة, بغداد, العراق (a :متوفر العنوان
ل حركة األموال من أجل تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت 2017 معلومات أخرى: شركة للتحویل المالي تسّھِ
اسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115)، اعتباراً من نیسان/أبریل 2016. أجرت ما یزید على مائة معاملة تحویل مالي إلى األراضي التي

یسیطر علیھا تنظیم الدول اإلسالمیة في العراق والشام. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة

 
QDe.101 االسم: الفوج اإلسالمي لألغراض الخاصة

االسم (باللغة األصلیة): الفوج اإلسالمي لألغراض الخاصة
a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment c) :كنیة 

) 4 Mar. 2003 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Islamic Regiment of Special Meaning
معدّل بتاریخ Jul. 2006, 13 Dec. 2011, 24 Nov. 2020 25 )  معلومات أخرى: مرتبط باللواء اإلسالمي الدولي (QDe.099) وكتیبة

ریاض الصالحین لشھداء الشیشان لالستطالع والتخریب (QDe.100). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 17
أیار/مایو 2010.تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020 الوصلة الشبكیة للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.108 االسم: مكاتب البوسنة الدولیة الطیّبة

االسم (باللغة األصلیة): مكاتب البوسنة الدولیة الطیّبة
a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. d) :كنیة 

a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Taibah International Aide Association
Sarajevo, البوسنة والھرسك b) 26 Tabhanska Street, Visoko, البوسنة والھرسك c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, البوسنة
24 Mar. 11 ( معدّل بتاریخ May 2004 :البوسنة والھرسك  أدرج في القائمة بتاریخ ,d) 26 Tabhanska Street, Visoko والھرسك

Nov. 2020 24 ,2009 )  معلومات أخرى: في الفترة 2002 - 2004 استخدَمت مكاتب الطیّبة الدولیة - البوسنة مباني البیت الثقافي في
حدجیتشي، سراییفو، البوسنة والھرسك. وتم تسجیل المنظمة رسمیاً في البوسنة والھرسك كفرع من رابطة الطیبة الدولیة للمعونة برقم تسجیل
7. توقّفت مكاتب المنظمة عن العمل بموجب قرار وزارة العدل في اتحاد البوسنة والھرسك (القرار المتعلق بوقف العملیات برقم 2-05-03-

70/03). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس
األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة
 

QDe.160 االسم: جماعة طارق گیدر
االسم (باللغة األصلیة): طارق گیدڑ گروپ

a) TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP b) TTP-TARIQ GIDAR GROUP c) TEHREEK-I- :كنیة 
TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP d) TTP GEEDAR GROUP e) TARIQ GEEDAR GROUP f)

COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP g) TARIQ AFRIDI GROUP h) TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP
i) THE ASIAN TIGERS كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: (منطقة الحدود بین أفغانستان وباكستان)  أدرج في القائمة بتاریخ: 22

Mar. 2019 معلومات أخرى: جماعة منشقة عن حركة طالبان باكستان (QDe.132). وقد تشّكلت ھذه الجماعة في دره آدم خیل، وھي

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities


05/01/2022 06:28 https://scsanctions.un.org/j9jb4-ar-al-qaida.html

https://scsanctions.un.org/j9jb4-ar-al-qaida.html 71/72

منطقة قبلیة خاضعة لإلدارة االتحادیة في باكستان، في عام 2007.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة

 
QDe.132 االسم: تحریك طالبان باكستان

االسم (باللغة األصلیة): تحریک طالبان پاکستان
 كنیة: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan b) Tehrik-e-Taliban c) Pakistani Taliban d) Tehreek-e-Taliban كنیة سابقة:

غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2011 29 ( معدّل بتاریخ Jun. 2015, 24 Nov. 2020 15 )  معلومات
أخرى: مقّر تحریك طالبان ھو المناطق القبلیة على طول الحدود بین أفغانستان وباكستان. تأّسس عام 2007، وزعیمھ ھو موالنا فضل هللا

Maulana Fazlullah (QDi.352). تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر
https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.148 االسم: تنظیم جیش المھاجرین و األنصار 
االسم (باللغة األصلیة): تنظیم جیش المھاجرین و األنصار 

a) Battalion of Emigrants and Supporters b) Army of Emigrants and Supporters organization c) :كنیة 
Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA (Battalion of Emigrants and Ansar d) كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: جبل

( 24 Nov. 2020 معدّل بتاریخ ) 6 Aug. 2015 :التركمان, محافظة الالذقیة, الجمھوریة العربیة السوریة  أدرج في القائمة بتاریخ
 معلومات أخرى: أدرج جیش المھاجرین واألنصار في القائمة بتاریخ 6 آب/حزیران عمالً بالفقرتین 2 و 4 من القرار 2161 (2014) بوصفھ

مرتبطاً بتنظیم القاعدة، بسبب "المشاركة في تمویل أعمال أو أنشطة یقوم بھا" تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115) وجبھة النصرة ألھل
الشام (QDe.137) أو في "التخطیط لھذه األعمال أو األنشطة أو تیسیر القیام بھا أو اإلعداد لھا أو ارتكابھا، أو المشاركة في ذلك معھما أو

باسمھما أو بالنیابة عنھما أو دعما لھما" أو "التجنید لحسابھما". تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین
الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.014 االسم: تنظیم القا عدة ببالد المغرب االسالمي
االسم (باللغة األصلیة): تنظیم القا عدة ببالد المغرب االسالمي

a) Le Groupe Salafiste pour La :كنیة سابقة (a) AQIM b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI :كنیة 
(d موریتانیا (c مالي (b الجزائر (a :العنوان Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and Combat

26 Apr. 2007, 7 Apr. 2008, 17 Jul. 2009, 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :تونس  أدرج في القائمة بتاریخ (f النیجر (e المغرب
Dec. 2011, 24 Nov. 2020 13 )  معلومات أخرى: یرأسھ عبد المالك دروكدال (QDi.232). تشمل منطقة العملیات الجزائر وأجزاء من

مالي وموریتانیا والنیجر وتونس والمغرب. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 حزیران/یونیھ 2010. تم
االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر 2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Entities click here

 
QDe.090 االسم: الجماعة التونسیة المقاتلة

االسم (باللغة األصلیة): الجماعة التونسیة المقاتلة
 كنیة: a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT كنیة سابقة: غیر

26 Nov. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 24 10 ( معدّل بتاریخ Oct. 2002 :متوفر العنوان: تونس  أدرج في القائمة بتاریخ
Nov. 2020 )  معلومات أخرى: مرتبطة بمنظمة القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822

(2008) وبتاریخ 6 أیار/مایو 2010. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 24 تشرین الثاني/نوفمبر
https://www.interpol.int/en/How- :2020الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
 

QDe.068 االسم: إعادة تعمیر األمة 
االسم (باللغة األصلیة): إعادة تعمیر األمة 

a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b)) كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: أفغانستان 
Pakistan)  أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2001 24 ( معدّل بتاریخ Dec. 2011 13 )  معلومات أخرى: أُنجز االستعراض عمال بقرار

مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبریضم مدیروھا محمود سلطان بشیر الدین (QDi.055) ومجید عبدول شودري
(QDi.054) ومحمد طفیل (QDi.056). محظورة في باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21

حزیران/یونیھ 2010. 2021الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
QDe.015 االسم: منظمة الوفاء اإلنسانیة

االسم (باللغة األصلیة): منظمة الوفاء اإلنسانیة
 كنیة: Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia (a كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) باكستان
21 Mar. 2012, 6 Dec. 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :أفغانستان  أدرج في القائمة بتاریخ (d اإلمارات العربیة المتحدة (c الكویت (b

Sep. 2020 10 ,2019 )  معلومات أخرى: كان مقر منظمة الوفاء اإلنسانیة في قندھار، بأفغانستان، اعتباراً من عام 2001. كانت مكونا من
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مكونات تنظیم القاعدة (QDe.004) في عام 2001. تم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 2368 (2017) بتاریخ 4 كانون األول/دیسمبر
2019. الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
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