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القائمة الموحدة لجزاءات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

5 March 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

KPi.033 االسم: 1: ري 2: وون ھْو 3: 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة:  مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 381310014 رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2016 30 معلومات أخرى: الوصف: ري وون ھْو مسؤوٌل من مسؤولي وزارة

 .(KOMID) األمن الوطني بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة موفد إلى سوریة، وھو یوفر الدعم لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین
 

KPi.037 االسم: 1: تشانغ 2: تشانغ ھا 3: 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: ُھَو رئیس األكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة (SANS) تاریخ الوالدة: Jan. 1964 10 مكان الوالدة: غیر
متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Jang Chang Ha كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة
30 Nov. :الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2016 معلومات أخرى:  
 

KPi.038 االسم: 1: تشو 2: تشون ریونغ 3: 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: تشو تشون ریونغ ُھَو رئیس اللجنة االقتصادیة الثانیة. تاریخ الوالدة: Apr. 1960 4 مكان الوالدة: غیر

متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Jo Chun Ryong كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة
30 Nov. :الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2016 معلومات أخرى:  
 

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 2020)

b) 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

https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/2231/list
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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

 
KPi.034  االسم: 1: جو 2: یونغ تشول 3: 4: غیر متوفر

30 Sep. :اللقب: غیر متوفر الصفة: مسؤوٌل من مسؤولي وزارة األمن الوطني بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تاریخ الوالدة
1973 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Cho Yong Chol كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
بتاریخ: Nov. 2016 30 معلومات أخرى: جو یونغ تشول مسؤوٌل من مسؤولي وزارة األمن الوطني بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

 .(KOMID) موفد إلى سوریة، وھو یوفر الدعم لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین
 

KPI.035 االسم: 1: كیم 2: تشول سام 3: 4: غیر متوفر
11 Mar. :تاریخ الوالدة ((Daedong Credit Bank (DCB) اللقب: غیر متوفر الصفة: كیم تشول سام ممثٌل لمصرف دایدونغ االئتماني
1971 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا
30 Nov. :الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2016 معلومات أخرى: كیم تشول سام ممثٌل لمصرف دایدونغ االئتماني Daedong Credit Bank (DCB))) یتولى إدارة المعامالت
بالنیابة عن شركة DCB المحدودة للتمویل. ویُشتبھ في أن یكون كیم تشول سام قد قام، بصفتھ ممثالً لمصرف دایدونغ االئتماني في الخارج،
بتیسیر معامالت تبلغ قیمتھا مئات اآلالف من الدوالرات ومن المرجح أنھ أدار أمواال تقدر بمالیین الدوالرات مودعة في حسابات ذات صلة

بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة یُحتمل أن تكون لھا عالقة بالبرامج النوویة/برامج القذائف. 
 

KPi.036 االسم: 1: كیم 2: سوك تشول 3: 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) عمل كیم سوك شول سفیراً لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في میانمار b) وھو یقوم بدور المیسر

لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (KOMID) تاریخ الوالدة: May 1955 8 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 472310082 رقم
الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2016 30 معلومات أخرى: عمل كیم سوك شول سفیراً
لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في میانمار، وھو یقوم بدور المیسر لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (KOMID). وقد تلقى

أتعاباً من المؤسسة المذكورة لقاء المساعدة التي قدمھا، كما أنھ یرتب لعقد االجتماعات بالنیابة عن المؤسسة، بما في ذلك اجتماع ُعقد بینھا وبین
أشخاص ذوي صلة بشؤون الدفاع في میانمار لمناقشة مسائل مالیة. 

 
KPi.030 االسم: 1: كیم 2: سونغ تشول 3: 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 26 Mar. 1968 b) 15 Oct. 1970 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Kim Hak Song كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

30 Nov. :654120219 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (b 381420565 (a
2016 معلومات أخرى: كیم سونغ تشول ھَو مسؤوٌل من مسؤولي مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (KOMID)، باشر أعماال تجاریة

في السودان ممثال لمصالح المؤسسة. 
 

KPi.032 االسم: 1: كیم 2: سي غون 3: 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1969 13 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة

غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: PD472310104 رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2016 30 معلومات أخرى: یعمل كیم سي غون باسم وزارة

صناعة الطاقة الذریة. 
 

KPi.031 االسم: 1: سون 2: جونغ ھیوك 3: 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1980 20 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Son Min كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2016 30 معلومات أخرى: سون جونغ ھیوك ھَو مسؤوٌل من مسؤولي مؤسسة

كوریا التجاریة لتطویر التعدین (KOMID)، باشر أعماال تجاریة في السودان ممثال لمصالح المؤسسة. 
 

KPi.039 االسم: 1: سون 2: مون سان 3: 4: غیر متوفر
23 Jan. :اللقب: غیر متوفر الصفة: سون مون سان ُھَو المدیر العام لمكتب الشؤون الخارجیة بالمكتب العام للطاقة الذریة. تاریخ الوالدة

1951 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا
30 Nov. :الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2016 معلومات أخرى:  
 

YEi.001 االسم: 1: عبد 2: الخالق 3: الحوثي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبدالخالق الحوثي

اللقب: القائد العسكري لجماعة الحوثیین الصفة: القائد العسكري لجماعة الحوثیین تاریخ الوالدة: 1984 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
d) Abd al-Khaliq al- عبد الخالق بدر الدین الحوثي (c عبد الخالق بدر الدین الحوثي (b عبد الخالق الحوثي (a :لتحدید الھویة

Huthi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: أبو یونس الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
أ أ
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غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2014 7 ( معدّل بتاریخ Nov. 2014, 26 Aug. 2016 20 ) معلومات أخرى: نوع الجنس
https://www.interpol.int/en/How- :[ذكر].الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

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

SOi.020 االسم: 1: مھاد 2: كاراتیھ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1957 و 1962 مكان الوالدة: Xararadheere, الصومال كنیة كافیة لتحدید

a) Mahad Mohamed Ali Karate b) Mahad Warsame Qalley Karate c) Abdirahim Mohamed :الھویة
Warsame 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: Feb. 2021 26 معلومات أخرى: أُدرج عمالً بالفقرة 8 (أ) من القرار 1844 (2008)
د اتفاق جیبوتي المبرم في 18 آب/ د السالم أو األمن أو االستقرار في الصومال، بما في ذلك األعمال التي تھدِّ ألنھ ”یشارك في أعمال تھدِّ

م د بالقوة المؤسسات االتحادیة االنتقالیة للصومال أو بعثة االتحاد األفریقي في  الصومال، أو یقدِّ أغسطس 2008 أو العملیة السیاسیة، أو تھدِّ
الدعم لتلك األعمال“. وقام كاراتیھ بدور رئیسي في أَمنیات، وھو جناح حركة الشباب المسؤول عن الھجوم األخیر على كلیة جامعة غاریسا في

كینیا، الذي أسفر عن مقتل ما یقرب من 150 شخصاً. وأَمنیات ھو الجناح االستخباري لحركة الشباب، ویقوم بدور رئیسي في تنفیذ الھجمات
االنتحاریة واالغتیاالت في الصومال وكینیا وبلدان أخرى في المنطقة، ویوفر الدعم اللوجستي والمساندة ألنشطة حركة الشباب

اإلرھابیةالوصلة 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

 
KHALIL :4 SALIH :3 NAZMI :2 IYAD :1 :االسم QDi.400

االسم (باللغة األصلیة): إیاد نظمي صالح خلیل 
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 a) 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

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

19 Nov. :السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة أدرج في القائمة بتاریخ
2018 معلومات أخرى: القائد العسكري لتنظیم الدولة اإلسالمیة في الجمھوریة العربیة السوریة وكذلك رئیس اللجنة المفوضة لتنظیم الدولة
اإلسالمیة، التي تمارس الرقابة اإلداریة على شؤون تنظیم الدولة اإلسالمیة.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.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
السالم كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) خطاب b) ابن الخطاب الجنسیة: أردني رقم جواز السفر: K048787 (a, الصادر في األردن

b) 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

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

IRi.001 االسم: 1: فریدون 2: عباسي دواني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: أحد كبار علماء وزارة الدفاع ولوجستیات القوات المسلحة ولھ صالت بمعھد الفیزیاء التطبیقیة، ویعمل عن كثب مع

1958 (a :تاریخ الوالدة .(IRi.016 مذكور تحت الرقم) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi محسن فخري زاده - مھابادي
b) 1959 مكان الوالدة: Abadan, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) 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: 24

 [I.47.C.1 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى ( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) Mar. 2007
 

TAi.155 االسم: 1: عبد العزیز 2: عباسین 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد العزیز عباسین

Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1969 مكان الوالدة

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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Paktika Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Abdul Aziz Mahsud كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
) 4 Oct. 2011 :غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معدّل بتاریخ Apr. 2013 22 ) معلومات أخرى: قائد رئیسي في شبكة حقاني تحت قیادة سراج الدین جالل الدین حقاني (TAe.012) حاكم
الظل لطالبان في إقلیم إرغون، مقاطعة بكتیكا في أوائل عام 2010. قام بتشغیل معسكر تدریب للمقاتلین من غیر األفغان في مقاطعة بكتیكا.

كان مشاركاً في نقل األسلحة إلى أفغانستان.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.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
 

IQi.043 االسم: 1: ھمام 2: عبد الخالق 3: عبد الغفور 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): ھمام عبد الخالق عبد الغفور

a) Humam 'Abd :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1945 مكان الوالدة: الرمادي, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة
al-Khaliq 'Abd al-Rahman b) Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

العراق رقم جواز السفر: 0018061/104, الصادر بتاریخ Sep. 1993 12 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
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
 

TAi.121 االسم: 1: عزیز الرحمن 2: عبد األحد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عزیز الرحمان عبد االحد

Shega :اللقب: السید الصفة: سكرتیر ثالث، سفارة الطالبان، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة تاریخ الوالدة: 1972 مكان الوالدة
District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: أفغانستان رقم الھویة الوطنیة 44323 (tazkira) العنوان: غیر متوفر أدرج في
القائمة بتاریخ: Jan. 2001 25 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: ینتمي إلى قبیلة

ھوتاك. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010.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
 

TAi.024 االسم: 1: عبد الغني 2: بیرقدار 3: عبد األحمد ترك 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبدالغنی برادر عبد االحمد ترک

Yatimak village, Dehrawood :اللقب: مال الصفة: نائب وزیر الدفاع في نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة
a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,District, Uruzgan Province

(ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Sep. 2007, 13 Feb. 2012 ) معلومات أخرى: تم القبض علیھ في شباط/فبرایر. محتجز في باكستان. ورقم تسلیمھ إلى أفغانستان ما زال

قید النظر أمام محكمة الھور العلیا في باكستان في حزیران/یونیھ 2011. ینتمي إلى قبیلة بوبالزي. من كبار قادة طالبان العسكریین. عضو
أل ً

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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مجلس طالبان في كیتا في أیار/مایو 2007. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 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
 

TAi.128 االسم: 1: عبد القدیر 2: بصیر 3: عبد البصیر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبدالقدیر بصیر عبد البصیر

Surkh (a :موالي الصفة: ملحق عسكري سفارة الطالبان إسالم آباد، باكستان تاریخ الوالدة: 1964 مكان الوالدة (b الجنرال (a :اللقب
Rod District, Nangarhar Province, أفغانستان Hisarak District, Nangarhar Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید

الھویة: a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم D 000974 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :القائمة بتاریخ
Nov. 2011, 13 Aug. 2012 ) معلومات أخرى: المستشار المالي للمجلس العسكري لطالبان بیشاور ورئیس اللجنة المالیة لطالبان بیشاور.

یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ
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
 

TAi.100 االسم: 1: نظیر محمد 2: عبد البصیر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): نظر محمد عبد البصیر

اللقب: موالي الصفة: a) عمدة مدینة قندوز b) القائم بعمل حاكم مقاطعة قندوز تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: 1954 مكان الوالدة:
Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Nazar Mohammad (ُمدرج

سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 18 May 2012, 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2013 31 ) معلومات أخرى: اللقب البدیل: سار معلم. تصالح بعد سقوط نظام طالبان واضطلع بواجبات في ظل الحكومة الجدیدة على

مستوى األقلیم في مقاطعة قندوز. تأكد اغتیالھ بواسطة الطالبان بتاریخ 9 تشرین الثاني/نوفمبر 2008. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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.054 االسم: 1: مجید 2: عبدول شودري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 15 Apr. 1939 b (a) 1938 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) 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- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
TAi.130 االسم: 1: عبد الغفار 2: قریشي 3: عبد الغني 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبدالغفار قریشی عبد الغنی
اللقب: موالي الصفة: ملحق مسؤول عن اإلعادة للوطن، سفارة طالبان، إسالم آباد، باكستان تاریخ الوالدة: b 1970 (a) 1967 مكان

Abdul Ghaffar :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Turshut village, Wursaj District, Takhar Province :الوالدة
Qureshi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم D 000933, الصادر بتاریخ 13

Khairkhana :العنوان (tazkira) 55130 رقم الھویة الوطنیة: أفغانستان رقم الھویة الوطنیة KABUL الصادر في ,Sep. 1998
3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :كابل, أفغانستان أدرج في القائمة بتاریخ ,Section Number 3

Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 ) معلومات أخرى: ضالع في االتجار بالمخدرات. وینتمي إلى جماعة الطاجیك اإلثنیة. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 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

 
TAi.162 االسم: 1: عبد الستار 2: عبد المنان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الستار عبد المنان
Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand (a :اللقب: حاجي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1964 مكان الوالدة

Mirmadaw village, Gereshk District, (c باكستان ,Qilla Abdullah, Baluchistan Province (b أفغانستان ,Province
a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Helmand Province

,AM5421691 :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر Satar Barakzai d) Abdulasattar
,585629 (b 5420250161699, الصادر في باكستان (a :الصادر في باكستان (ینتھي في 11 أغسطس 2013) رقم الھویة الوطنیة

,Nasrullah Khan Chowk (b كیتا, محافظة بلوشستان, باكستان ,Kachray Road, Pashtunabad (a :الصادر في أفغانستان العنوان
Ayno ,Abdul Satar Food Shop (d شامان, محافظة بلوشستان, باكستان (c محافظة بلوشستان, باكستان ,Pashtunabad Area

Mina 0093, محافظة قندھار, أفغانستان أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2012 29 معلومات أخرى: مشارك في ملكیة صرافة حاجي خیر
ً أ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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هللا حاجي ستار (TAe.010) ومرتبط أیضاً بخیر هللا باراكزاي (TAi.163). ینتمي إلى قبیلة باراكزاي. اسم األب ھو حاجي عبد
المناف.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.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
26 Jun. 17 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
May 2019 1 ,2013 ) 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. 
 

TAi.142 االسم: 1: عبد الحي 2: عظیم 3: عبد القادر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد الحی عظیم عبد القادر

Pashawal :مال الصفة: سكرتیر أول، قنصلیة الطالبان العامة، كیتا، باكستان تاریخ الوالدة: 1971 مكان الوالدة (b موالي (a :اللقب
ً Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Abdul Hai Hazem (ُمدرج سابقا
على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: D 0001203, الصادر في أفغانستان رقم
Puli Charkhi (b أفغانستان ,Kabul Province ,Iltifat village, Shakardara District (a :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان

3 Sep. 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :أدرج في القائمة بتاریخ Kabul Province ,Kabul City ,Area, District Number 9
Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012 25 ,2003 ) معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن

1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 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

 
TAi.105 االسم: 1: أحمد طھ 2: خالد 3: عبد القادر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): احمد طھ خالد عبد القادر
,Nangarhar Province (a :اللقب: موالي الصفة: حاكم مقاطعة باكتیا تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة

أفغانستان Khost Province (b, أفغانستان Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province (c, أفغانستان كنیة كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:

3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Nov. 2011, 13 Aug. 2012 29 ,2008 ) معلومات أخرى: عضو في الطالبان ومسؤول عن مقاطعة نانغارھار في 2011. یعتقد أنھ

موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة زدران. من أقرب معاوني سراج الدین جالل الدین حقاني (TAi.144). تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010.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

 
TAi.080 االسم: 1: سید عصمت هللا 2: عاصم 3: عبد القدوس 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): سید عصمت هللا عاصم عبد القدوس
اللقب: موالي الصفة: a) نائب وزیر منع الرذیلة ونشر الفضیلة تحت نظام الطالبان b) األمین العام للجمعیة األفغانیة للھالل األحمر تحت

,Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province :نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1967 مكان الوالدة
ً أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem (ُمدرج سابقا

على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012 27 ) معلومات أخرى: عضو مجلس الطالبان األعلى في أیار/مایو 2007. یعتقد أنھ
موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. عضو مجلس شورى طالبان بیشاور ومسؤول عن نشاط الطالبان األفغان في المناطق القبلیة

المدارة اتحادیاً في باكستان في 2008. من كبار خبراء في األجھزة المتفجرة المرتجلة وفي الھجمات االنتحاریة في 2012. تم االستعراض
عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010.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.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

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


05/03/2022 13:02 https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html

https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html 7/163

السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: a) إندونیسیا األندونیسیة رقم بطاقة الھویة الوطنیة b 3219222002.2181558) رقم
الھویة 2181558 العنوان: Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan (a, جنوب جاكارتا,

إندونیسیا Banten ,Pamulang ,Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C (b, إندونیسیا أدرج في القائمة بتاریخ: 12
Aug. 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 :لیبیا كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tripoli :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1969 مكان الوالدة
b) 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

 
TAi.008 االسم: 1: شمس 2: الرحمن 3: عبد الظاھر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): شمس الرحمن عبد الظاھر
Waka Uzbin village, :موالي الصفة: نائب وزیر الزراعة تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: 1969 مكان الوالدة (b مال (a :اللقب

a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Sarobi District, Kabul Province
c) Shamsurrahman Abdurahman كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Shams ur-Rahman Sher Alam الجنسیة: أفغانستان رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: a) تذكرة ھویة وطنیة أفغانیة b 2132370) تذكرة ھویة وطنیة أفغانیة 812673 العنوان:

3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
May 2012 18 ,2011 ) معلومات أخرى: یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ضالع في االتجار بالمخدرات. ینتمي إلى

قبیلة غلزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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
 

TAi.145 االسم: 1: أمیر 2: عبد هللا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): امیر عبد هللا

,Paktika Province :اللقب: غیر متوفر الصفة: النائب السابق لحاكم قندھار المنتمي إلى الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1972 مكان الوالدة
أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Amir Abdullah Sahib الجنسیة: أفغانستان رقم جواز

السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Karachi, باكستان أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2010 20 ( معدّل
بتاریخ Nov. 2011 29 ) معلومات أخرى: سافر إلى الكویت والمملكة العربیة السعودیة والجماھیریة العربیة اللیبیة واإلمارات العربیة

المتحدة لجمع أموال لصالح الطالبان. أمین خزانة لعبد الغني برادر عبد األحمد ترك (TI.B.24.01) یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود
أفغانستان/باكستان.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

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

c (Abdul 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:

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

(QDe.019)، وصندوق األختر االستئماني الدولي (QDe.121). 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.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

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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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
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 معدّل بتاریخ ) 28 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) Abdul :باسیالن, الفلبین كنیة كافیة لتحدید الھویة

Patta Abu Bakar كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: a) الفلبین رقم EC6530802 (تنتھي
صالحیتھ في 19 كانون الثاني/ینایر b (2012) 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)
ر عملیات تنظیم الدولة اإلسالمیة في c) داینة, المملكة العربیة السعودیة (عنوان سابق) أدرج في القائمة بتاریخ:  NaN معلومات أخرى: میّسِ

العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.115). الجنس: ذكر. 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
 

TAi.160 االسم: 1: عبد الصمد 2: أجكزي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد الصمد اچکزی

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1970 مكان الوالدة: أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Abdul Samad كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر

متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2012 2 معلومات أخرى: عضو أقدم بالطالبان ومسؤول عن تصنیع األجھزة المتفجرة المرتجلة.
مشارك في تجنید ونشر االنتحاریین لشن الھجمات في أفغانستان.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
 

TAi.167 االسم: 1: آدم خان 2: أجكزاي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): آدم خان اچکزی

Kandahar :1975 مكان الوالدة (f 1974 (e 1973 (d 1971 (c 1972 (b 1970 (a :اللقب: موالي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Maulavi Adam Khan b) Maulavi Adam كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: شامان, محافظة بلوشستان, باكستان أدرج
في القائمة بتاریخ: Apr. 2013 16 معلومات أخرى: یقوم بتصنیع وتیسیر إنتاج األجھزة المتفجرة المرتجلة لصالح الطالبان. عضو الطالبان

المسؤول عن مقاطعة باغیس، أفغانستان في منتصف عام 2010. عضو سابق في الطالبان مسؤول عن مقاطعتي ساري بول وسمنغان،
أفغانستان. باعتباره قائداً عسكریاً للطالبان في مقاطعة قندھار، أفغانستان كان مشاركاً في تدبیر الھجمات االنتحاریة في المقاطعات المجاورة.

مرتبط بعبد الصمد أجكزي (TAi.160).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.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 :كافیة لتحدید الھویة
e) Mochtar Akwan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إندونیسیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:

أ ً أ
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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

 
CFi.002 االسم: 1: نور الدین 2: آدم 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) جنرال b) وزیر األمن c) المدیر العام ’’للجنة االستثنائیة للدفاع عن المكتسبات الدیمقراطیة‘‘ تاریخ الوالدة:
,Algenana (b جمھوریة أفریقیا الوسطى ,Ndele (a :مكان الوالدة d) 1 Jan. 1970 e) 1 Jan. 1971 1971 (c 1969 (b 1970 (a

a) Nureldine Adam b) Nourreldine Adam c) Nourreddine Adam d) Mahamat :السودان كنیة كافیة لتحدید الھویة
Nouradine Adam e) Mohamed Adam Brema Abdallah كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة أفریقیا
الوسطى رقم جواز السفر: a) جمھوریة أفریقیا الوسطى رقم P04838205 (b D00001184, الصادر بتاریخ Jun. 2018 10 (* صادر
Mohamed Adam Brema) في بحري، السودان. صالح إلى غایة 9 حزیران/یونیھ * 2023. جواز صادر باسم محمد آدم بریمة عبد هللا

Abdallah *) رقم الھویة الوطنیة: 20227088368, الصادر في السودان العنوان: a) بیراو, جمھوریة أفریقیا الوسطى b) السودان أدرج
في القائمة بتاریخ: May 2014 9 ( معدّل بتاریخ Nov. 2014, 6 Sep. 2019 4 ) معلومات أخرى: صورة متاحة إلدراجھا في النشرة
الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 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
 

SOi.018 االسم: 1: أبوكار 2: علي 3: عدن 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب زعیم حركة الشباب تاریخ الوالدة: c 1971 (b 1972 (a) 1973 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة

لتحدید الھویة: a) Abukar Ali Aden b) Ibrahim Afghan c) Sheikh Abukar 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: 26
Feb. 2021 معلومات أخرى: 26 شباط/فبرایر 2021 معلومات أخرى: أُدرج في القائمة عمالً بالفقرة 8 (أ) من القرار 1844 (2008) ألنھ
د اتفاق جیبوتي المبرم في 18 آب/ أغسطس د السالم أو األمن أو االستقرار في الصومال، بما في ذلك األعمال التي تھدِّ ”یشارك في أعمال تھدِّ

م الدعم لتلك د بالقوة المؤسسات االتحادیة االنتقالیة للصومال أو بعثة االتحاد األفریقي في  الصومال، أو یقدِّ 2008 أو العملیة السیاسیة، أو تھدِّ
األعمال“. وعدن مرتبٌط أیضاً بالجماعتین المنتسبتین إلى تنظیم القاعدة، تنظیم القاعدة في جزیرة العرب (QDe.129) وتنظیم القاعدة ببالد

المغرب اإلسالمي (QDe.014). 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

 
MLi.004 االسم: 1: أحمد* 2: أغ البشر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس اللجنة اإلنسانیة التابعة للمكتب اإلقلیمي لإلدارة والتدبیر في كیدال تاریخ الوالدة: Dec. 1963 31 مكان
الوالدة: تِن-إساكو, إقلیم كیدال, مالي كنیة كافیة لتحدید الھویة: Intahmadou Ag Albachar كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: مالي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: مالي رقم بطاقة الھویة الوطنیة المالیة: 1 63 08 4 01 001
19 Dec. 2019, 14 Jan. 10 ( معدّل بتاریخ Jul. 2019 :كیدال, مالي أدرج في القائمة بتاریخ ,Quartier Aliou :005 العنوانE

2020 ) معلومات أخرى: حمد أغ البشر ھو رجل أعمال بارز، وأصبح منذ أوائل عام 2018 مستشاراً خاصاً لحاكم إقلیم كیدال. ویتولى أحمد
أغ البشر، العضو النافذ في المجلس األعلى لوحدة أزواد، والمنتمي إلى قبیلة إفوغاس الطوارقیة، أیضاً التوسط في العالقات الرابطة بین

المجلس األعلى لوحدة أزواد وحركة أنصار الدین (QDe.135). ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 1 إلى 3 من قرار مجلس األمن 2374
(2017) (حظر السفر، تجمید األصول) صورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

المتحدة. 
 

MLi.005 االسم: 1: ھوكا 2: ھوكا 3: أغ الحسیني 4: غیر متوفر
اللقب: قاض الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 1 Jan. 1962 b) 1 Jan. 1963 c) 1 Jan. 1964 مكان الوالدة: آریاو, إقلیم تمبكتو,

مالي كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: Houka Houka الجنسیة: مالي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

القائمة بتاریخ: Jul. 2019 10 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019, 14 Jan. 2020 19 ) معلومات أخرى: عیَّن إیاد أغ غالي (QDi.316) ھوكا
ھوكا أغ الحسیني قاضیاً على تمبكتو في نیسان/أبریل 2012 بعد إنشاء دولة الخالفة الجھادیة في شمال مالي. وكان ھوكا ھوكا یعمل بشكل

وثیق مع دیوان الحسبة، الشرطة اإلسالمیة برئاسة أحمد الفقي المھدي، المسجون في مركز االحتجاز التابع للمحكمة الجنائیة الدولیة في الھاي
منذ أیلول/سبتمبر 2016. ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 1 إلى 3 من قرار مجلس األمن 2374 (2017) (حظر السفر، تجمید األصول)

صورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 
 

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

أل ً أُ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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غرب أفریقیا (QDe.134). أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبرایر 2019الوصلة 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.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
السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2019 14 ( معدّل بتاریخ 20

.(QDe.159) وقائد عملیاتي لجماعة نصرة اإلسالم والمسلمین ،(QDe.135) معلومات أخرى: عضو مؤسس ألنصار الدین ( Aug. 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
 

TAi.114 االسم: 1: عبد الرحمن 2: آغا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبدالرحمان آغا

Arghandab District, :اللقب: موالي الصفة: كبیر قضاة المحكمة العسكریة تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1958 مكان الوالدة
Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: a) أفغانستان
) 25 Jan. 2001 :باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (b

معدّل بتاریخ Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود
أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010.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
 

TAi.156 االسم: 1: أحمد 2: ضیا 3: آغا 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): احمد ضیا آغا

اللقب: حاجي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1974 مكان الوالدة: Maiwand District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة
Sia Agha :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor Ahmed :كافیة لتحدید الھویة

Sayeed الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:
Jan. 2012 6 معلومات أخرى: من كبار مسؤولي الطالبان. یضطلع بمسؤولیات عسكریة ومالیة منذ 2011. قائد المجلس العسكري للطالبان

في عام 2010. في عامي 2008 و 2009. عمل مسؤوالً مالیاً للطالبان وقام بتوزیع األموال على قادة الطالبان في منطقة حدود أفغانستان/
باكستان.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
 

TAi.091 االسم: 1: جانان 2: آغا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): جانان آغا

Tirin Kot :تقریباً 1953 مكان الوالدة (b 1958 ًتقریبا (a :اللقب: مال الصفة: حاكم مقاطعة فاریاب تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة
city, Uruzgan Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Abdullah Jan Agha كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 23
Feb. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى: عضو المجلس

األعلى للطالبان ومستشار للمالّ محمد عمر (TAi.004) في حزیران/یونیھ 2010. كان یقود ”جبھة الطالبان“ في منتصف عام 2013. یُعتَقَد
أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى جماعة سادات العرقیة. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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

 
TAi.057 االسم: 1: سید 2: محمد 3: عظیم 4: آغا

االسم (باللغة األصلیة): سید محمد عظیم آغا
اللقب: موالي الصفة: مدیر مصلحة الجوازات والتأشیرات في وزارة الخارجیة تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: a) تقریباً 1966

a) Sayed :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Panjwai District, Kandahar Province :تقریباً 1969 مكان الوالدة (b
Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
3 Sep. 2003, 9 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 ) معلومات أخرى: كان یدیر جبھة للطالبان ویعمل عضواً في اللجنة
العسكریة للطالبان في منتصف عام 2013. یُعتَقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن

1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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

 
TAi.072 االسم: 1: سید غیاث الدین 2: آغا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): سید غیاث الدین آغا
اللقب: موالي الصفة: a) وزیر الحج والشؤون الدینیة تحت نظام طالبان b) وزیر التعلیم تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1961 مكان
a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Kohistan District, Faryab Province :الوالدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
3 Sep. 2003, 18 31 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 29 Nov. 2011 ) معلومات أخرى: عضو الطالبان ومسؤول عن مقاطعات فاریاب
وجوزجان وساریبول وبلخ في أفغانستان في حزیران/یونیھ 2010. ضالع في االتجار بالمخدرات. عضو المجلس األعلى للطالبان والمجلس

العسكري للطالبان في كانون األول/دیسمبر 2009. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى جماعة سادات العرقیة. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 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

 
TAi.174 االسم: 1: تورک 2: آغا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

(b مقاطعة قندھار،, أفغانستان (a :تقریباً 1965 مكان الوالدة (c 1962 (b 1960 (a :الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة Haji :اللقب
Pishin, Baluchistan Province, باكستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Sayed Mohammed Hashan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:

a) Torak Agha b) Toriq Agha c) Toriq Agha Sayed الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:
Pashtunabad, :(ھویة باكستانیة رقم 5430312277059 تم التحیّل في الحصول علیھا وقامت حكومة باكستان بإلغائھا تبعا لذلك ) العنوان
Quetta, Baluchistan Province, باكستان أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2015 2 ( معدّل بتاریخ Jan. 2019 30 ) معلومات أخرى:

من كبار قادة المجلس العسكري لحركة طالبان، وھو ضالٌع في جمع األموال من مانحین موجودین في الخلیج. الصورة متاحة إلدراجھا في
النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. قیل إنھ تُوفِّي في تشرین الثاني/نوفمبر 2018.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

 
IRi.003 االسم: 1: عظیم 2: آقاجاني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: عضو في فیلق القدس التابع لحرس الثورة اإلسالمیة یعمل بتوجیھ من قائد فیلق القدس اللواء قاسم سلیماني الذي
ذكر اسمھ في قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 1747 (2007)؛ تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) رقم

جواز السفر: a) 6620505, الصادر في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) b) 9003213, الصادر في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) رقم
الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2012 18 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات

أخرى: ساعد على خرق الفقرة 5 من القرار 1747 (2007) التي تحظر تصدیر األسلحة واألعتدة ذات الصلة من إیران. [المرجع القدیم رقم
 [(I.AC.50.18.04.12. (1

 
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

6 Dec. :الزقاق , العراق أدرج في القائمة بتاریخ ،SH 11 األلمانیة) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: أربیل، قوشتبة، رقم المنزل
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 ومجلس األمن التابع

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

IQi.080 االسم: 1: محمد 2: یونس 3: أحمد 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد یونس أحمد

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1949 مكان الوالدة: الموال، الموصل, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Muhammad Yunis Al-Ahmed b) Muhammad Yunis Ahmed c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani
d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: عراقي رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) شارع الدوار, بلودان, الجمھوریة العربیة السوریة b) دمشق, الجمھوریة العربیة السوریة
c) الموصل, العراق d) وادي الھاوي, العراق e) دبي, اإلمارات العربیة المتحدة f) الحسكة, الجمھوریة العربیة السوریة أدرج في القائمة

بتاریخ: Jun. 2004 22 معلومات أخرى: العنوان: (أ) شارع الدوار، بلودان، سوریة (ب) دمشق، سوریة (ج) الموصل، العراق (د) وادي
الھاوي، العراق (ه) دبي، اإلمارات العربیة المتحدة (و) الحسكة، سوریة؛  

 
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 :العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Sulaymaniyah Governorate
c) 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
أل أ أُ ُ أل أل
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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 الخاصة

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

 
TAi.031 االسم: 1: محمد 2: أحمدي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد احمدی
اللقب: a) مال b) حاجي الصفة: a) رئیس المصرف المركزي تحت نظام طالبان b) وزیر المالیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة:

Pashmul village, Panjwai District, (b أفغانستان ,Daman District, Kandahar Province (a :تقریباً 1963 مكان الوالدة
Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

) 23 Feb. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى: یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود

أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة كاكار. عضو المجلس األعلى للطالبان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ
23 تموز/یولیھ 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
 

IRi.004 االسم: 1: علي أكبر 2: أحمدیان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) رئیس ھیئة األركان المشتركة لحرس الثورة اإلسالمیة b) نائب عمید بحري تاریخ الوالدة: 1961 مكان

الوالدة: Kerman, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) كنیة كافیة لتحدید الھویة: Ali Akbar Ahmedian 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: 24

 [I.47.D.2 المرجع القدیم رقم] .معلومات أخرى: تغیَّر منصبھ ( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) Mar. 2007
 

SOi.012 االسم: 1: أبو بكر 2: شریف 3: أحمد 4: غیر متوفر
a) Makaburi :1967 مكان الوالدة: كینیا كنیة كافیة لتحدید الھویة (b 1962 (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

b) Sheikh Abubakar Ahmed c) Abubaker Shariff Ahmed d) Abu Makaburi Shariff e) Abubaker Shariff
f) Abubakar Ahmed كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Majengo area, Mombasa, كینیا أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2012 23 معلومات أخرى: 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
 

IQi.073 االسم: 1: عدنان 2: س. 3: حسن 4: أحمد
االسم (باللغة األصلیة): عدنان س. حسن أحمد

a) Hasan Ahmed :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
S. Adnan b) Ahmed Sultan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: عمان, األردن أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 26 معلومات أخرى:  
 

QDi.014 االسم: 1: طارق 2: أنور 3: السید 4: أحمد
االسم (باللغة األصلیة): طارق أنور السید احمد

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1963 15 مكان الوالدة: Alexandria, مصر كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) 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/
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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:
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
 

TAi.159 االسم: 1: أحمد جان 2: وزیر 3: أختر محمد 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): احمد جان وزیر اختر محمد

Barlach Village, Qareh Bagh :اللقب: غیر متوفر الصفة: مسؤول وزارة المالیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: 1963 مكان الوالدة
District, Ghazni Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran 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. 2012 6 ( معدّل بتاریخ Dec. 2013, 11 Feb. 2014 31 ) معلومات أخرى: قائد رئیسي في شبكة

حقّاني (TAe.012) التي تتخذ مقرھا في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. یعمل كنائب وناطق ومستشار لسراج الدین جالل الدین حقّاني
الزعیم الكبیر لشبكة حقّاني (TAi.144). یتواصل مع مجلس الطالبان األعلى. سافر إلى الخارج. یتواصل مع قادة الطالبان في مقاطعة غانجي،

أفغانستان ویزّودھم باألموال واألسلحة ومعدات االتصاالت واللوازم ذات الصلة. أفید بوفاتھ في 2013.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
 

TAi.149 االسم: 1: صالح 2: محمد 3: كاكر 4: أختر محمد
االسم (باللغة األصلیة): صالح محمد كاكر اختر محمد

Nalghan village, Panjwai (a :1961 مكان الوالدة (b 1962 ًتقریبا (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
District, Kandahar Province, أفغانستان Sangesar village, Panjway District, Kandahar Province (b, أفغانستان كنیة

كافیة لتحدید الھویة: Saleh Mohammad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
4 Nov. :أفغانستان أدرج في القائمة بتاریخ ,Daman District, Kandahar Province :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
2010 ( معدّل بتاریخ Nov. 2011, 13 Aug. 2012, 31 Dec. 2013, 16 May 2014 29 ) معلومات أخرى: قام بتنظیم شبكة تھریب

في مقاطعتي قندھار وھلمند، أفغانستان. أدار في السابق مختبرات لتجھیز الھیروین في بندي تیمور، مقاطعة قندھار، أفغانستان. كان یمتلك
وكالة سیارات في مرواز مینا، إقلیم داند في مقاطعة قندھار، أفغانستان. أفرج عنھ في أفغانستان بتاریخ شباط/فبرایر 2014. مرتبط بصلة

مصاھرة مع المالّ عبید هللا أخوندیار محمد أخوند (TI.A.22.01.) ینتمي إلى قبیلة كاكار.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
 

TAi.094 االسم: 1: عبد الباري 2: أخوند 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد الباری آخوند

Baghran District, (a :مال الصفة: حاكم مقاطعة ھلمند تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1953 مكان الوالدة (b موالي (a :اللقب
Haji :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Now Zad District, Helmand Province (b أفغانستان ,Helmand Province

Mullah Sahib كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Zakir الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Feb. 2012 13 ) معلومات أخرى: عضو المجلس األعلى للطالبان في 2009. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي
إلى قبیلة الوكوزاي. عضو قیادة الطالبان في مقاطعة ھلمند، أفغانستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1

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

 
TAi.009 االسم: 1: عتیق هللا 2: آخوند 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عتیق هللا آخوند
Shah Wali Kot District, :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر الزراعة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1953 مكان الوالدة

Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
) 23 Feb. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: عضو المجلس العسكري األعلى للطالبان والمجلس
األعلى للطالبان في حزیران/یونیھ 2010. ینتمي إلى قبیلة بوبلزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23
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تموز/یولیھ 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

 
TAi.158 االسم: 1: محمد 2: أمان 3: آخوند 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد امان آخوند
Bande Tumur Village, Maiwand District, :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1970 مكان الوالدة

a) Mohammed Aman b) Mullah Mohammed Oman :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Kandahar Province
a) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai b) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai

Sanaullah الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
بتاریخ: Jan. 2012 6 ( معدّل بتاریخ May 2012, 27 Jun. 2013 18 ) معلومات أخرى: من كبار أعضاء الطالبان في 2011. یضطلع
بواجبات مالیة بما في ذلك جمع األموال لحساب القیادة. قدّم عوناً لوجستیاً لعملیات الطالبان وعمل على توجیھ عائدات من االتجار بالمخدرات

من أجل مشتریات األسلحة. عمل سكرتیرا للمالّ محمد عمر زعیم الطالبان (TAi.004) وعمل أیضاً مبعوثاً لھ إلى االجتماعات عالیة
المستوى. ارتبط مع جول أغا إیشقزاي. (TAi.147) عضو الدائرة الداخلیة للمالّ محمد عمر (TAi.004) خالل نظام طالبان.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

 
TAi.002 االسم: 1: محمد 2: حسن 3: آخوند 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد حسن آخوند
اللقب: a) مالّ b) حاجي الصفة: a) النائب األول، مجلس الوزراء تحت نظام طالبان b) وزیر الخارجیة تحت نظام طالبان c) حاكم قندھار

تحت نظام طالبان d) مستشار سیاسي للمالّ محمد عمر تاریخ الوالدة: a) بین 1955 و b 1958) بین 1945 و 1950 مكان الوالدة:
Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
( 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 معدّل بتاریخ ) 25 Jan. 2001 :القائمة بتاریخ
معلومات أخرى: معاون مقّرب من المالّ محمد عمر (TAi.004). عضو مجلس الطالبان األعلى في كانون األول/دیسمبر 2009. ینتمي إلى

قبیلة كاكار. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010.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
 

TAi.066 االسم: 1: محمد عباس 2: آخوند 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد عباس آخوند

اللقب: مال الصفة: a) عمدة قندھار تحت نظام الطالبان b) وزیر الصحة العامة تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان
الوالدة: Khas Uruzgan District, Uruzgan Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
بتاریخ: Jan. 2001 25 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى: عضو

مجلس الطالبان األعلى المسؤول عن اللجنة الطبیة في كانون الثاني/ینایر 2011. یتولّى مباشرة اإلشراف على ثالثة مراكز طبیة تُعنى
بالمصابین من محاربي الطالبان في منتصف 2013. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة باراكزاي. تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 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
 

TAi.060 االسم: 1: محمد عیسی 2: آخوند 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد عیسی آخوند

Mial :مال الصفة: وزیر المیاه والمرافق الصحیة والكھرباء تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1958 مكان الوالدة (b الحاج (a :اللقب
area, Spin Boldak District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:

Jan. 2001 25 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: ینتمي إلى قبیلة نورزاي. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 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

 
TAi.109 االسم: 1: أحمد جان 2: آخوند زاده 3: شكور 4: آخوند زاده

االسم (باللغة األصلیة): احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده
(a :مال الصفة: حاكم مقاطعتي زابول وأوروزغان تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1966 و 1967 مكان الوالدة (b موالي (a :اللقب

,Zurmat District, Paktia Province (b أفغانستان ,Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province
أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:

غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:
Jan. 2001 25 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011, 1 Jun. 2012 3 ) معلومات أخرى:

عضو في الطالبان ومسؤول عن مقاطعة أوروزغان، أفغانستان منذ بدایات عام 2007 وصھر المالّ محمد عمر (TAi.004). یُعتَقَد أنھ موجود
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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في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010.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
 

TAi.083 االسم: 1: إحسان هللا 2: سرفدا 3: حسام الدین 4: آخوندزاده
االسم (باللغة األصلیة): احسان هللا سرفدا حسام الدین آخوندزاده

Khatak village, :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر األمن (االستخبارات) تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1962 مكان الوالدة
a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Gelan District, Ghazni Province

(ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 13 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Feb. 2012, 18 May 2012, 31 Dec. 2013 ) معلومات أخرى: في منتصف عام 2007 قدّم دعماً إلى الطالبان على شكل أسلحة
وأموال. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة الخلیج. ینتمي إلى قبیلة تاراكي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23

تموز/یولیھ 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

 
TAi.101 االسم: 1: محمد إسحاق 2: آخوند زاده 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد اسحاق آخوند زاده
Andar District, :اللقب: موالي الصفة: حاكم مقاطعة لغمان تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: بین 1963 و 1968 مكان الوالدة

Ghazni Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Mohammad Ishaq Akhund born in 1963 كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

بتاریخ: Feb. 2001 23 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: قائد الطالبان في مقاطعة
غانزي في عام 2008. ینتمي إلى قبیلة أندار. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ

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.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
1 May 5 ( معدّل بتاریخ Feb. 2013 :جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: مالي أدرج في القائمة بتاریخ

ق الجماعات المرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي 2019 ) معلومات أخرى: اسم األب سلیماني. اسم األم خدیجة عقروف. منّسِ
(QDe.014) في شمالي مالي. 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.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 محمد
صاحب العجمي b) حجاج فھد حجاج محمد صاحب العجمي c) الحجاج بن فھد العجمي d) الشیخ حجاج العجمي e) حجاج العجمي f) 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 األمن التابع

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

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

ر مقره عنتاب, 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 تركیا یقدِّ

دعماً لھ. 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

 
YEi.002 االسم: 1: عبد هللا 2: یحیى 3: الحاكم 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد هللا یحیى الحاكم
(a :بین 1984 و 1986 مكان الوالدة (b 1985 ًتقریبا (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: الرجل الثاني لدى جماعة الحوثیین تاریخ الوالدة
ضحیان, الیمن b) محافظة صعدة, الیمن كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) أبو علي الحاكم b) أبو علي الحكیم c) عبد هللا الحاكم d) أبو علي

الحكیم e) عبد هللا المؤید كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: ضحیان, محافظة صعدة, الیمن أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2014 7 ( معدّل بتاریخ Nov. 2014 20 ) معلومات

أخرى: نوع الجنس [ذكر]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.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 السعودي الجنسیة:

Saudi Arabian national identification number :رقم الھویة الوطنیة F508591 :المملكة العربیة السعودیة رقم جواز السفر
1027508157 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2014 15 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019 6 ) 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

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- :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
LYi.005 االسم: 1: عمید 2: حسین 3: الكوني 4: غیر متوفر

اللقب: عقید الصفة: محافظ غات (جنوب لیبیا) تاریخ الوالدة: غیر متوفر 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: لیبیا (الوضع المحتمل/الموقع المعتقد وجوده فیھ: جنوب لیبیا) أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2011 17 ( معدّل بتاریخ 26
Sep. 2014, 2 Apr. 2012 ) معلومات أخرى: أدرج على القائمة عمال بالفقرة 15 من القرار 1970 (حظر السفر). 

 
LYi.004 االسم: 1: قرین 2: صالح 3: قرین 4: القذافي

Akrin :اللقب: غیر متوفر الصفة: سفیر لیبیا لدى تشاد تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
Saleh Akrin (أقرین صالح أقرین) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم

( 26 Mar. 2015, 26 Sep. 2014 معدّل بتاریخ ) 17 Mar. 2011 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: مصر أدرج في القائمة بتاریخ
معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرة 15 من القرار 1970 (حظر السفر).  

 
IQi.074 االسم: 1: منیر 2: القبیسي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): منیر القبیسي
a) Munir Al- :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1966 مكان الوالدة: ھیت, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة

Kubaysi b) Muneer Al-Kubaisi c) Munir Awad d) Munir A Mamduh. Awad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: عراقي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة أدرج في القائمة

بتاریخ: Apr. 2004 26 معلومات أخرى:  
 

 االسم: 1: صالح 2: مسفر 3: صالح 4: الشاعر
االسم (باللغة األصلیة): صالح مسفر صالح الشاعر 

اللقب: غیر متوفر الصفة: لواء، ’الحارس القضائي‘ للممتلكات واألموال المملوكة لمعارضي الحوثیین تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان
a) Saleh :الیمن كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة ,Al Safrah, Sa’dah Governorate :الوالدة

Mosfer Saleh al Shaer b) Saleh Musfer Saleh al Shaer c) Saleh Mesfer al Shaer d) Saleh al Shae e) Saleh al
Abu Yasser (Sha’ir f الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: a) الیمن رقم 05274639, الصادر بتاریخ Oct. 2013 7 (تاریخ انتھاء

الصالحیة: 7 تشرین األول/أكتوبر b (2019) الیمن رقم 00481779, الصادر بتاریخ Dec. 2000 9 (تاریخ انتھاء الصالحیة: 9 كانون
NaN :الیمن 10010057512 العنوان: الیمن أدرج في القائمة بتاریخ (b 1388114 الیمن (a :األول/ دیسمبر 2006) رقم الھویة الوطنیة

 معلومات أخرى: 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

 
YEi.007 االسم: 1: غیر متوفر 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: مكان الوالدة: كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
9 Nov. :غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: أدرج في القائمة بتاریخ

2021 معلومات أخرى:  
 

 االسم: 1: غیر متوفر 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: مكان الوالدة: كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
NaN :غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: أدرج في القائمة بتاریخ

بة.  معلومات أخرى: ساعد الحوثیین، بصفتھ ’مساعد وزیر الدفاع لشؤون اللوجستیات‘ في قوات الحوثییین، في الحصول على األسلحة المھرَّ
وھو متورط، بصفتھ ’الحارس القضائي‘، بشكل مباشر في االستیالء الواسع النطاق وغیر القانوني على أصول وكیانات یملكھا أفرادٌ ھم رھن

االعتقال لدى الحوثیین أو أُجبروا على اللجوء خارج الیمن. األوصاف البدنیة: لون العینین: بني؛ لون الشعر: رمادي؛ لون البشرة: متوسط؛
البنیة: نحیف؛ طول القامة (قدم/بوصة): غیر معروف؛ الوزن (رطل): غیر معروف؛ العشیرة: عضو في اتحاد قبائل حاشد. صورتھ متاحة

إلدراجھا في الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:  
 

QDi.361 االسم: 1: عمرو 2: العبسي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
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 a) 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
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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

 
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

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1969 18 مكان الوالدة: Asima-Tunis, تونس كنیة كافیة لتحدید الھویة:
c) Fabio 18 في تونس Dec. 1968 مولود عام b) Fabio Fusco إیطالیا ,Naples 25 في May 1968 مولود عام a) 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

 
IQi.076 االسم: 1: أدیب 2: شعبـان 3: العانــي 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): أدیب شعبـان العانــي
a) Dr. Adib Sha’ban :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1952 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة

b) Adib Shaban كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: عراقي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2004 2 معلومات أخرى:  

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

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

a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi b) Fathi Hannachi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: تونس رقم جواز

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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،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) 24/06/1402) (a) 19 Apr. 1982 b) 18 Apr. 1982 c :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Calendar)) مكان الوالدة: Riyadh, المملكة العربیة السعودیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراھیم

b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri (حسن طالع عسیري
e) Ibrahim 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 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
15 Apr. 2014, 15 Jun. 24 ( معدّل بتاریخ Mar. 2011 :العربیة السعودیة 1028745097 العنوان: الیمن أدرج في القائمة بتاریخ

Al-Qaida in the Arabian Peninsula) .9 ,2015 ) معلومات أخرى: عنصر نشط في القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة May 2018
QDe.129) (AQAP)) 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
Anwar Nasser Abdulla Al-) وأنور ناصر عبد هللا العولقي (Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) (مھدي الریمي

Aulaqi (QDi.283)). 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.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
 

IQi.028 االسم: 1: حكمت 2: مزبان 3: إبراھیم 4: العزاوي
االسم (باللغة األصلیة): حكمت مزبان إبراھیم العزاوي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1934 مكان الوالدة: دیالى, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

LYi.001 االسم: 1: عبد القادر 2: محمد 3: البغدادي 4: غیر متوفر
اللقب: الدكتور الصفة: رئیس مكتب اتصال اللجان الثوریة تاریخ الوالدة: Jul. 1950 1 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة:

غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: B010574 رقم الھویة الوطنیة: غیر
) 26 Feb. 2011 :متوفر العنوان: تونس (الوضع المحتمل/الموقع المعتقد وجوده فیھ: مودع بالسجن في تونس) أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Mar. 2015, 2 Apr. 2012 26 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرة 15 من القرار 1970 (حظر السفر).

الوضع المحتمل/الموقع المعتقد وجوده فیھ: متوفى.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.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

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

LYi.019 االسم: 1: صفیة 2: فركاش 3: البرعصي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): صفیة فركاش البرعصي

Safia Farkash :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1952 مكان الوالدة: البیضاء, لیبیا كنیة كافیة لتحدید الھویة
Mohammed Al-Hadad مولود عام 1953 (جواز سفر ُعماني رقم 03825239، صادر بتاریخ 4 أیار/مایو) كنیة غیر كافیة لتحدید

a) Sultanate :الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: 03825239 رقم الھویة الوطنیة: عمان 98606491 العنوان
24 Jun. :(الموقع المعتقد: مصر) أدرج في القائمة بتاریخ (b (الوضع المحتمل/الموقع المعتقد وجودھا فیھ: سلطنة عمان) of Oman

2011 ( معدّل بتاریخ Apr. 2016, 26 Mar. 2015, 26 Sep. 2014, 4 Sep. 2013, 2 Apr. 2012, 13 Feb. 2012 1 ) معلومات
أخرى: أُدرجت على القائمة عمال بالفقرة 15 من القرار 1970 والفقرة 19 من القرار 1973 (حظر السفر، تجمید األصول). 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.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

b) Abdullah Ragab كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Naim b) Abdallah al- Masri الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر:
Bab Ben Ghasheer, :لیبیا رقم 345751 رقم الھویة الوطنیة: لیبیا الھویة الوطنیة 220334 العنوان (b 1990/345751 لیبیا رقم (a

( 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
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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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IQi.072 االسم: 1: خلف 2: م. 3: ر 4: الدلیمي

االسم (باللغة األصلیة): خلف م. م. الدلیمي
Khalaf Al :25 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Jan. 1932 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Dulaimi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: No. H0044232 (Iraqi) رقم الھویة الوطنیة:
غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 26 معلومات أخرى:  

 
IQi.006 االسم: 1: عزت 2: إبراھیم 3: الدوري 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عزت ابراھیم الدوري
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1942 مكان الوالدة: al-Dur, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Brays b) Abu Ahmad الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.068 االسم: 1: جوھر 2: مجید 3: الدوري 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): جوھر مجید الدوري
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1942 مكان الوالدة: الدور, 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: العراق أدرج
في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  

 
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:
1 May 21 ( معدّل بتاریخ Sep. 2015 :غیر 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
 

YEi.008 االسم: 1: محمد 2: عبد الكریم 3: الغماري 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد عبدالكریم الغماري 

Izla Dhaen, Wahha :اللقب: غیر متوفر الصفة: لواء، رئیس ھیئة األركان العامة لقوات الحوثیین تاریخ الوالدة: 1979 مكان الوالدة
Mohammad Al- :الیمن كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة ,District, Hajjar Governorate

Ghamari مولود عام 1984 الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الیمن أدرج في القائمة
بتاریخ: Nov. 2021 16 معلومات أخرى: رئیس ھیئة األركان العامة لقوات الحوثیین، یقوم بدور قیادي في تنسیق الجھود العسكریة للحوثیین

د بشكل مباشر السلم واألمن واالستقرار في الیمن، بما في ذلك في محافظة مأرب، وكذلك الھجمات عبر الحدود ضد المملكة العربیة التي تھدِّ
السعودیة. صورتھ متاحة إلدراجھا في الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة: الوصلة

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

 
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

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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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

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) Hamroui :تونس كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Beja :21 مكان الوالدة Oct. 1977 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
21 Nov. مولود عام c) Hamraoui Kamel 21 في المغرب Nov. 1977 مولود عام Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel

a) Kamel b) :20 في تونس كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Oct. 1977 مولود عام d) Hamraoui Kamel 1977 في تونس
Kimo الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم P229856, الصادر بتاریخ Nov. 2002 1 (تنتھي في 31 أكتوبر 2007) رقم الھویة

,Cremona ,Via Plebiscito Number 3 (b إیطالیا ,Cremona ,Via Bertesi Number 27 (a :الوطنیة: غیر متوفر العنوان
20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 16 May 2011, 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :إیطالیا أدرج في القائمة بتاریخ

Dec. 2019, 10 Sep. 2020 6 ) معلومات أخرى: اسم األم خمیسة الكثیري. صدر بحقھ مرسوم طرد من البلد ولكن المحكمة األوروبیة
ل من إیطالیا إلى لحقوق اإلنسان أوقفت العمل بھ بتاریخ 17 نیسان/أبریل 2007. أعید القبض علیھ في إیطالیا في 20 أیار/مایو 2008. ُرّحِ

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 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.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
 

YEi.004 االسم: 1: عبد الملك 2: الحوثي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
Abdulmalik al- :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة

Huthi 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: Apr. 2015 14 ( معدّل بتاریخ Aug. 2016 26 ) معلومات أخرى: زعیم حركة

الحوثیین في الیمن. وھو ضالع في أعمال تھدد السالم أو األمن أو االستقرار في الیمن. 
 

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
ً

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

 
IQi.020 االسم: 1: طھ 2: یاسین 3: رمضان 4: الجزراوي

االسم (باللغة األصلیة): طھ یاسین رمضان الجزراوي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1938 مكان الوالدة: الموصل, 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:
غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
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

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
َّ
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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:
1 May 2019, 23 Mar. 21 ( معدّل بتاریخ Sep. 2015 :قطر 27363400684 العنوان: الخریطیات, قطر أدرج في القائمة بتاریخ

2021 ) 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

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

IQi.048 االسم: 1: محسن 2: خضر 3: الخفاجي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محسن خضر الخفاجي

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: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

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 :العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة

c) 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 المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

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. 1965 23 مكان الوالدة: Ghardimaou, تونس كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) 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
 

YEi.009 االسم: 1: یوسف 2: المداني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): یوسف المداني

Muhatta Directorate, Hajjah :اللقب: لواء الصفة: قائد المنطقة العسكریة الخامسة للحوثیین تاریخ الوالدة: 1977 مكان الوالدة
Province, الیمن كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الیمن أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2021 9 معلومات أخرى: قائد بارز لقوات الحوثیین
د السلم واألمن واالستقرار في الیمن. واعتباراً من عام 2021، كلِّف المداني وقائد القوات في الحدیدة وحجة والمحویت وریمة في الیمن - یھدِّ

بقیادة الھجوم الذي استھدف مأرب. صورتھ متاحة إلدراجھا في الوصلة الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس
 https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :األمن التابع لألمم المتحدة

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

 
IQi.046 االسم: 1: سیف الدین 2: المشھداني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): سیف الدین المشھداني
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1956 مكان الوالدة: Baghdad, 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: غیر
متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
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 كافیة
a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) :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

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
أ

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

IQi.054 االسم: 1: خمیس 2: سرحان 3: المحمد 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): خمیس سرحان المحمد

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: الدكتورة فنو منو
خمیس 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: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

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

29 Feb. :العربیة السعودیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
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 اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :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
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
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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 الوطنیة: غیر
24 Jul. 2013, 1 May 29 ( معدّل بتاریخ Jun. 2009 :باكستان أدرج في القائمة بتاریخ ,Ganj District, Peshawar :متوفر العنوان

2019 ) 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 ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

 
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
 

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

 
IQi.070 االسم: 1: نضال 2: الربیعي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): نضال الربیعي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1965 مكان الوالدة: الدور, 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: العراق أدرج
في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  

 
IQi.030 االسم: 1: عیاد 2: فتیح 3: خلیفة 4: الراوي

االسم (باللغة األصلیة): عیاد فتیح خلیفة الراوي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1942 مكان الوالدة: Rawah, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.014 االسم: 1: سیف الدین 2: فلیح 3: حسن طھ 4: الراوي
االسم (باللغة األصلیة): سیف الدین فلیح حسن طھ الراوي

Ayad Futayyih :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1953 مكان الوالدة: الرمادي, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Al-Rawi 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: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
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 :الیمن كنیة كافیة لتحدید الھویة
a) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi
Qasim 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
) 11 May 2010 :بطاقة ھویة وطنیة یمنیة رقم 973406، صادرة بتاریخ 3 تموز/یولیھ 1996( العنوان: الیمن أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Apr. 2014, 24 Jun. 2016, 24 Nov. 2020 15 ) معلومات أخرى: غیر متوفرة اسم أمھ: فاطمة مثنى یحیى. صورتھ

Al-) متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة( ). زعیم تنظیم القاعدة في جزیرة العرب
Aiman al-) منذ حزیران/یونیھ 2015، وقد أعلن والءه ألیمن الظواھري ((Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129

Zawahiri (QDi.006)) 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-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
 

IQi.032 االسم: 1: عامر 2: حمودي 3: حسن 4: السعدي
االسم (باللغة األصلیة): عامر حمودي حسن السعدي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1938 5 مكان الوالدة: بغداد, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: NO33301/862 (a, الصادر بتاریخ Oct. 1997 17 (انتھت في

1 أكتوبر H0100009 (c M0003264580 (b (2005 (الصادر في مایو 2001) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
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
 

LYi.018 االسم: 1: عبد هللا 2: السنوسي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: العقید الصفة: مدیر جھاز المخابرات الحربیة تاریخ الوالدة: 1949 مكان الوالدة: السودان كنیة كافیة لتحدید الھویة:

Passport number: B0515260; DOB: 1948; POB: Anefif (Kidal), Mali; Date of) a) Abdoullah Ould Ahmed
b) Abdoullah Ould (.issue: 10 Jan 2012; Place of issue: Bamako, Mali; Date of expiration: 10 Jan 2017
Mali ID Number 073/SPICRE; POB: Anefif, Mali; Date of issue: 6 Dec 2011; Place of issue:) Ahmed

Essouck, Mali) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: لیبیا (الوضع المحتمل/الموقع المعتقد وجوده فیھ: قید االستیداع في لیبیا) أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2011 26 ( معدّل
بتاریخ Jun. 2014, 21 Mar. 2013 27 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرة 15 من القرار 1970 (حظر السفر). وأعید

إدراجھ على القائمة في 17 آذار/مارس 2011 عمال بالفقرة 17 من القرار 1970 (تجمید األصول). الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة

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- :بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
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- :للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

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

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
 

IQi.027 االسم: 1: سلطان 2: ھاشم 3: أحمد 4: الطائي
االسم (باللغة األصلیة): سلطان ھاشم أحمد الطائي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1944 مكان الوالدة: الموصل, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.004 االسم: 1: عابد 2: حامد 3: محمود 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): عابد حامد محمود التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1957 مكان الوالدة: al-Awja, near Tikrit, العراق كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) Abid Hamid Bid Hamid Mahmud b) Col Abdel Hamid Mahmoud c) Abed Mahmoud Hammud 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: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.005 االسم: 1: علي 2: حسن 3: المجید 4: التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): علي حسن المجید التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1943 مكان الوالدة: al-Awja, near Tikrit, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Al-Kimawi الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.061 االسم: 1: علي 2: صدام 3: حسین 4: التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): علي صدام حسین التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: b 1980 (a) 1983 مكان الوالدة: العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: حسن الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  

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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IQi.011 االسم: 1: برزان 2: عبد الغفور 3: سلیمان مجید 4: التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): برزان عبد الغفور سلیمان مجید التكریتي
Barzan :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1960 مكان الوالدة: صالح الدین, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة

Razuki Abd al-Ghafur 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: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.038 االسم: 1: برزان 2: إبراھیم 3: حسن 4: التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): برزان إبراھیم حسن التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1951 مكان الوالدة: تكریت, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.059 االسم: 1: حال 2: صدام 3: حسین 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): حال صدام حسین التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1972 مكان الوالدة: 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: غیر متوفر أدرج في

القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  
 

IQi.017 االسم: 1: حامد 2: رجا 3: صالح 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): حامد رجا صالح التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1950 مكان الوالدة: بایجي، محافظة صالح الدین, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Hassan Al-Tikriti b) Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

27 Jun. :العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2003 معلومات أخرى:  

 
IQi.007 االسم: 1: ھاني 2: عبد اللطیف 3: طلفاح 4: التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): ھاني عبد اللطیف طلفاح التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1962 مكان الوالدة: al-Awja, near Tikrit, 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: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.013 االسم: 1: إبراھیم 2: أحمد عبد الستار 3: محمد 4: التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): إبراھیم أحمد عبد الستار محمد التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1950 مكان الوالدة: الموصل, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.022 االسم: 1: جمال 2: مصطفى عبد هللا 3: سلطان 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): جمال مصطفى عبد هللا سلطان التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1955 4 مكان الوالدة: السمنة، بالقرب من تكریت, 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: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.012 االسم: 1: مزاحم 2: صعب 3: حسن 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): مزاحم صعب حسن التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: c 1960 (b 1946 (a) 1949 مكان الوالدة: صالح الدین أو العوجة بالقرب من
تكریت, 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: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.002 االسم: 1: قصي 2: صدام 3: حسین 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): قصي صدام حسین التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: b 1965 (a) 1966 مكان الوالدة: Baghdad, 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:

غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.015 االسم: 1: رافي 2: عبد اللطیف 3: طلفاح 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): رافي عبد اللطیف طلفاح التكریتي

ً
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اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1954 مكان الوالدة: تكریت, 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: غیر

متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.057 االسم: 1: رغد 2: صدام 3: حسین 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): رغد صدام حسین التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1967 مكان الوالدة: 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: عمان, األردن أدرج في

القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  
 

IQi.058 االسم: 1: رنا 2: صدام 3: حسین 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): رنا صدام حسین التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1969 مكان الوالدة: 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: عمان, األردن أدرج في

القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  
 

IQi.021 االسم: 1: روكان 2: رزوقي 3: عبد الغفار سلیمان 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): روكان رزوقي عبد الغفار سلیمان التكریتي

a) Rukan Abdal- :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1956 مكان الوالدة: تكریت, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة
Ghaffur Sulayman al-Majid b) Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid c) Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid

Al-Tikriti Abu Walid 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: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.055 االسم: 1: سعد 2: عبد المجید 3: الفیصل 4: التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): سعد عبد المجید الفیصل التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1944 مكان الوالدة: Tikrit, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.036 االسم: 1: سبعاوي 2: إبراھیم 3: حسن 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): سبعاوي إبراھیم حسن التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1947 مكان الوالدة: تكریت, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.001 االسم: 1: صدام 2: حسین 3: التكریتي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): صدام حسین التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1937 28 مكان الوالدة: al-Awja, near Tikrit, العراق كنیة كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Abu Ali الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.016 االسم: 1: ط 2: جلیل 3: حبوش 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): طاھر جلیل حبوش التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1950 مكان الوالدة: تكریت, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.003 االسم: 1: عدي 2: صدام 3: حسین 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): عدي صدام حسین التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: b 1964 (a) 1967 مكان الوالدة: Baghdad, 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:

غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.026 االسم: 1: ولید 2: حامد 3: توفیق 4: التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): ولید حامد توفیق التكریتي

Walid Hamid :العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tikrit :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1954 مكان الوالدة
Tawfiq al-Nasiri 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: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
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IQi.037 االسم: 1: وطبان 2: إبراھیم 3: حسن 4: التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): وطبان إبراھیم حسن التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1952 مكان الوالدة: تكریت, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

SOi.003 االسم: 1: حسن 2: عبد هللا 3: حرسي 4: التركي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1944 مكان الوالدة: Ogaden Region, إثیوبیا كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) AL-TURKI, Hassan b) TURKI, Hassan c) TURKI, Hassan Abdillahi Hersi d) TURKI, Sheikh Hassan

e) XIRSI, Xasan Cabdilaahi f) XIRSI, Xasan Cabdulle كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الصومال رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الصومال أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2010 12 معلومات أخرى:

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

 
IQi.051 االسم: 1: غازي 2: حمود 3: العبیدي 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): غازي حمود العبیدي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1944 مكان الوالدة: بغداد, 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: غیر متوفر أدرج
في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.044 االسم: 1: یحیى 2: عبد هللا 3: العبیدي 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): یحیى عبد هللا العبیدي
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: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.071 االسم: 1: انتصار 2: العبیدي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): انتصار العبیدي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1974 مكان الوالدة: غیر متوفر 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: العراق أدرج في

القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  
 

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

a) Abu Hafs the :1 مكان الوالدة: موریتانیا كنیة كافیة لتحدید الھویة Jan. 1975 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
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
الھویة: a) أبو مریم الزھراني b) أبو مریم السعودي c) أحمد عبد هللا الزھراني d) أحمد عبد هللا صالح الزھراني e) أبو مریم األسدي

f) 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

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.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

 
QDi.006 االسم: 1: أیمن 2: محمد 3: ربیع 4: الظواھري

االسم (باللغة األصلیة): أیمن محمد ربیع الظواھري
اللقب: a) الدكتور b) دكتور الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1951 19 مكان الوالدة: Giza, مصر كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) 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 كافیة لتحدید الھویة: Abu Fatma b) Abu Mohammed (a الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: a) مصر رقم 1084010
2 Jul. 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :19820215 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (b

Jul. 2007, 13 Aug. 2007, 16 Dec. 2010, 22 May 2015, 24 Nov. 2020 18 ,2007 ) معلومات أخرى: زعیم تنظیم القاعدة
Egyptian Islamic Jihad) سابقاً، كان قائد العملیات والقائد العسكري للجھاد اإلسالمي المصري .((Al-Qaida (QDe.004)

با من أسامة بن الدن (متوفى). یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. اختُتِم االستعراض الذي QDe.003))) وكان معاونا مقرَّ
أُجري بشأنھ 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-Zindani :الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1950 مكان الوالدة: الیمن كنیة كافیة لتحدید الھویة Sheikh :اللقب

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 متوفر العنوان:
25 Jul. 2006, 10 Jun. 2011, 1 May 27 ( معدّل بتاریخ Feb. 2004 :الیمن أدرج في القائمة بتاریخ ,P.O. Box 8096, Sana'a

2019 ) 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 ومجلس األمن التابع

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

IQi.050 االسم: 1: عكلة 2: عبد 3: صكر 4: القبیسي
االسم (باللغة األصلیة): عكلة عبد صكر القبیسي

Saqr al- :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1944 مكان الوالدة: القبیسي، األنبار, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة
Kabisi Abd Aqala كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: عراقي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

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
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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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
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 Ibrahim :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-Samarrai;) ’’Ali al-Badri al-Samarrai
(a :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة ((Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i

أبو دعاء Dr. Ibrahim c (prominently known by this nom de guerre) (’Abu Du’a; Abu Duaa) (b) 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 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.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

 
TAi.148 االسم: 1: عبد الحبیب 2: عالیزي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الحبیب عالیزی
(a :تقریباً 1957 مكان الوالدة (d 1967 (a) 15 Oct. 1963 b) 14 Feb. 1973 c :اللقب: حاجي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province, أفغانستان Kandahar Province (b, أفغانستان كنیة كافیة

a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha :لتحدید الھویة
f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز

13 Aug. 4 ( معدّل بتاریخ Nov. 2010 :السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2013, 11 Feb. 2014 31 ,2012 ) معلومات أخرى: أدار شبكة اتّجار في المخدرات في مقاطعة ھلمند، أفغانستان. كان یسافر

بانتظام إلى باكستان.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.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

 
TAi.143 االسم: 1: حمد هللا 2: هللا نور 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): حمد هللا هللا نور
اللقب: موالي الصفة: ملحق مسؤول عن اإلعادة للوطن، قنصلیة الطالبان العامة، كیتا، باكستان تاریخ الوالدة: 1973 مكان الوالدة:

District Number 6, Kandahar City, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة
National Identification :لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة

3 Sep. 2003, 21 Sep. 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (tazkira) Number 4414
Nov. 2011 29 ,2007 ) معلومات أخرى: یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى جماعة البلوش العرقیة. تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010 لقب إضافي: حافظ.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
 

SDi.002 االسم: 1: موسى 2: ھالل 3: عبد هللا 4: النسیم
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) عضو سابق في المجلس الوطني السوداني عن دائرة الواحة b) المستشار الخاص السابق لدیوان الحكم االتحادي

c) ناظر قبیلةالمحامید في شمال دارفور تاریخ الوالدة: 1 Jan. 1964 b (a) 1959 مكان الوالدة: كتم كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
a) (Sheikh) Musa Hilal b) Abd Allah c) Abdallah d) AlNasim e) Al Nasim f) :متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
Al Naseem h) AlNasseem i) Al Nasseem (AlNaseem g الجنسیة: السودان رقم جواز السفر: a) جواز سفر دبلوماسي رقم
,D009889 جواز سفر دبلوماسي رقم (b (2015 انتھت صالحیتھ في 21 شباط/فبرایر) 21 Feb. 2013 الصادر بتاریخ ,D014433

الصادر بتاریخ Jan. 2011 17 (انتھت صالحیتھ في 17 شباط/فبرایر 2013) رقم الھویة الوطنیة: شھادة الجنسیة A0680623 العنوان:
25 Apr. :كتم, السودان (یقیم في كبكابیة وفي كتم، شمال دارفور، وأقام في الخرطوم) أدرج في القائمة بتاریخ (b كبكابیة, السودان (a
2006 ( معدّل بتاریخ Oct. 2017, 14 Mar. 2018 17 ) معلومات أخرى: الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین
اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 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.076 االسم: 1: عصام 2: علي 3: محمد 4: علوش

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 c) :باكستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة ,Province
Wali Adam Esah الجنسیة: باكستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

س تنظیم جیش محمد (QDe.019). الزعیم السابق لحركة المجاھدین (QDe.008).الوصلة بتاریخ: May 2019 1 معلومات أخرى: مؤّسِ
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
 

TAi.136 االسم: 1: محمد صادق 2: أمیر محمد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد صادق امیر محمد

Ghazni (a :موالي الصفة: رئیس وكالة األفغانیة للتجارة، بیشاور، باكستان تاریخ الوالدة: 1934 مكان الوالدة (b الحاج (a :اللقب
Province, أفغانستان Logar Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم SE 011252 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :القائمة بتاریخ

Aug. 2012 13 ) معلومات أخرى: أفید بوفاتھ. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ
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.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
 

IQi.039 االسم: 1: ھدى 2: صالح 3: مھدي 4: عماش
االسم (باللغة األصلیة): ھدى صالح مھدي عماش

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1953 مكان الوالدة: بغداد, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

SSi.008 االسم: 1: بول 2: مالونق 3: أوان 4: غیر متوفر
Paul Malong Awan :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: لواء الصفة: a) الرئیس السابق لھیئة األركان العامة للجیش الشعبي لتحریر السودان b) المحافظ السابق لوالیة شمال بحر
(b مالولكون, جنوب السودان (a :مكان الوالدة b) 4 Dec. 1960 c) 12 Apr. 1960 d) 1 Jan. 1962 1962 (a :الغزال تاریخ الوالدة

Kotido, أوغندا كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Paul Malong Awan Anei b) Paul Malong c) Bol Malong كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: a) جنوب السودان b) أوغندا رقم جواز السفر: a) جنوب السودان رقم b S00004370) جنوب

السودان رقم c D00001369) السودان رقم d 003606) السودان رقم e 00606) السودان رقم B002606 رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2018 13 ( معدّل بتاریخ Jun. 2019 25 ) معلومات أخرى: قام مالونق، بصفتھ

رئیسا لھیئة األركان العامة للجیش الشعبي لتحریر السودان، بتوسیع نطاق النـزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده من خالل انتھاكات اتفاق
وقف األعمال القتالیة وانتھاكات اتفاق حّل النـزاع في جمھوریة جنوب السودان لعام 2015. وتُفید التقاریر بأنھ وّجھ جھودا لقتل زعیم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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المعارضة ریاك ماشار. وأمر وحدات الجیش الشعبي لتحریر السودان بمنع نقل اإلمدادات اإلنسانیة. وبقیادة مالونق، شن الجیش الشعبي
لتحریر السودان ھجمات استھدفت المدنیین والمدارس والمستشفیات؛ وقام بتشرید المدنیین قسرا؛ وتورط في عملیات اختفاء قسري؛ واحتجز
المدنیین تعسفا؛ وقام بأعمال التعذیب واالغتصاب. وعمل مالونق على حشد ملیشیات ماتیانق أنیور دینكا القبلیة التي تستخدم األطفال الجنود.
وتحت قیادتھ، قام الجیش الشعبي لتحریر السودان بتقیید وصول بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان واللجنة المشتركة للرصد والتقییم وآلیة

رصد وقف إطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة إلى المواقع من أجل التحقیق في التجاوزات وتوثیقھا. 
 

QDi.216 االسم: 1: عبد هللا 2: أنشوري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1958 مكان الوالدة: Pacitan, East Java, إندونیسیا كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) 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

 
TAi.005 االسم: 1: محمد 2: طاھر 3: أنوري 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد طاھر أنوري
اللقب: مالّ الصفة: a) وزیر المالیة تحت نظام الطالبان b) مدیر الشؤون اإلداریة تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1961 مكان

a) Mohammad Taher Anwari :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Zurmat District, Paktia Province :الوالدة
b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Haji Mudir الجنسیة:

) 23 Feb. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: ینتمي إلى قبیلة أندار. تم االستعراض
عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 2010.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.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
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

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

Block Four, Street 13, House #179 , :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان (and expired on 31 Mar. 2006) في 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 Aug. 2003 15 (جواز سفر وطني، صادر عن دائرة دائرة الھجرة االتحادیة لالتحاد الروسي لجمھوریة كرتاشییفو-
,Republic of Karachayevo-Cherkessia ,Ust- Dzheguta ,Moscovskiy Microrayon 6, App. 96 (a :شركیسیا) العنوان

االتحاد الروسي b) 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 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
 

SOi.004 االسم: 1: أحمد 2: عبدي 3: أومحمد 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1977 10 مكان الوالدة: Hargeysa, الصومال كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman b) ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim c) AW MOHAMMED,

Ahmed Abdi d) AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi e) "GODANE" f) "GODANI" g) "MUKHTAR, Shaykh"
h) "ZUBEYR, Abu" كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الصومال رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:

غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2010 12 معلومات أخرى: 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
 

TAi.038 االسم: 1: عبد الباقي 2: بصیر 3: أول شاه 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد الباقي بصیر أول شاه

(c نائب وزیر اإلعالم والثقافة تحت نظام طالبان (b حاكم مقاطعتي خوست وبكتیكا تحت نظام طالبان (a :مال الصفة (b موالي (a :اللقب
(a :مكان الوالدة ( Approximately) 1962 اإلدارة القنصلیة بوزارة الخارجیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1960 و

Jalalabad City, Nangarhar Province, أفغانستان Shinwar District, Nangarhar Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Abdul Baqi (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر

3 Sep. 2003, 7 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Sep. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012 ) معلومات أخرى: یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/

.TAi.048 باكستان. عضو الطالبان المسؤول عن مقاطعة ننجرھار في عام 2008. حتى 7 أیلول/سبتمبر 2007. كان ُمدرجاً كذلك تحت رقم
تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010.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
 

SOi.002 االسم: 1: حسن 2: ظاھر 3: عویس 4: غیر متوفر

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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a) ALI, Sheikh :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1935 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
Hassan Dahir Aweys b) AWES, Hassan Dahir c) AWES, Shaykh Hassan Dahir d) AWEYES, Hassen Dahir
e) AWEYS, Ahmed Dahir f) AWEYS, Sheikh g) AWEYS, Sheikh Hassan Dahir h) DAHIR, Aweys Hassan

i) IBRAHIM, Mohammed Hassan j) OAIS, Hassan Tahir k) UWAYS, Hassan Tahir l) "HASSAN,
Sheikh" كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الصومال رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: الصومال أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2010 12 معلومات أخرى: 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.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
a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة i) Hassan 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/

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
 

SOi.019 االسم: 1: معلم 2: أیمن 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
س وقائد جیش أیمن، إحدى وحدات حركة الشباب التي تقوم بھجمات وعملیات في كینیا والصومال تاریخ اللقب: غیر متوفر الصفة: مؤّسِ

a) Ma’alim Ayman b) Mo’alim Ayman c) Nuh :1983 مكان الوالدة: كینیا كنیة كافیة لتحدید الھویة (b 1973 (a :الوالدة
Ibrahim Abdi d) Ayman Kabo e) Abdiaziz Dubow Ali كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم

جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) (الحدود بین كینیا والصومال) b) بادامادو، منطقة جوبا السفلى,
الصومال أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2021 26 معلومات أخرى: 26 شباط/فبرایر 2021 معلومات أخرى: أُدرج في القائمة عمالً بالفقرة
د اتفاق د السالم أو األمن أو االستقرار في الصومال، بما في ذلك األعمال التي تھدِّ 8 (أ) من القرار 1844 (2008) ألنھ ”یشارك في أعمال تھدِّ
د بالقوة المؤسسات االتحادیة االنتقالیة للصومال أو بعثة االتحاد األفریقي جیبوتي المبرم في 18 آب/أغسطس 2008 أو العملیة السیاسیة، أو تھدِّ

م الدعم لتلك األعمال“. وقد ساعد أیمن في االستعدادات لشن ھجوم 5 كانون الثاني/ینایر 2020 على معسكر سیمبا في في  الصومال، أو یقدِّ
مقاطعة المو بكینیا. 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
 

TAi.104 االسم: 1: محمد رسول 2: أیوب 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد رسول ایوب

Robat village, Spin :اللقب: موالي الصفة: حاكم مقاطعة نمروز تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1958 و 1963 مكان الوالدة
Boldak District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Gurg كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 23
Feb. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: عضو شورى الطالبان في كیتا. یُعتَقَد
أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة نورزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ

27 تموز/یولیھ 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
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IQi.025 االسم: 1: طارق 2: عزیز 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): طارق عزیز

Tariq :1 مكان الوالدة: الموصل, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة Jul. 1936 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
No34409/129 :العراق كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر ,Baghdad في Mikhail Aziz

((July 1997)) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

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

a) Abdelbassed Azouz b) Abdul Baset Azouz كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: AA (initials) الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر:
a) 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
 

IQi.069 االسم: 1: سندس 2: عبد الغفور 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): سندس عبد الغفور

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1967 مكان الوالدة: كركوك, 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: العراق أدرج

في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  
 

LYi.022 االسم: 1: فتیوي 2: عبد الرزاق 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
(ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: زعیم شبكة اتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنیة تاریخ الوالدة: تقریباً (عمره یتراوح ما بین 30 و 35 عاماً) مكان
الوالدة: ماساوا, إریتریا كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Abdurezak b) Abdelrazaq c) Abdulrazak d) Abdrazzak كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: Fitwi Esmail Abdelrazak الجنسیة: إریتریا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2018 7 ( معدّل بتاریخ Sep. 2018 17 ) معلومات أخرى: ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 15

و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول) 
 

SOi.017 االسم: Abdi :3 Abubakar :2 Abdifatah :1 4: غیر متوفر
Musa :15 مكان الوالدة: الصومال كنیة كافیة لتحدید الھویة Apr. 1982 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Muhajir كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الصومال رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: a) الصومال Mombasa (b, كینیا أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2018 8 معلومات أخرى: 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
 

LYi.021 االسم: Alem :2 Ermias :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
(ኤርሚኣስ ግርማይ (Tigrinya :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: زعیم شبكة اتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنیة تاریخ الوالدة: تقریباً 1980 مكان الوالدة: إریتریا كنیة كافیة
لتحدید الھویة: Ermias Ghermay, Guro كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay الجنسیة:
إریتریا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: (العنوان المعروف: طرابلس، طریق السور رقم 51، یُرجح

أنھ انتقل إلى صبراتة في عام 2015.) أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2018 7 ( معدّل بتاریخ Sep. 2018 17 ) معلومات أخرى: ُدرج في
القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول) 

 
SOi.016 االسم: Ali :3 Iman :2 Ahmad :1 4: غیر متوفر

a) Sheikh Ahmed :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1973 مكان الوالدة: كینیا كنیة كافیة لتحدید الھویة
Iman Ali b) Shaykh Ahmad Iman Ali c) Ahmed Iman Ali d) Abu Zinira كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

8 Mar. :متوفر الجنسیة: كینیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2018 معلومات أخرى: 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
 

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

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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(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

 
MLi.001 االسم: 1: أحمدو 2: أغ 3: أسریو 4: غیر متوفر

Amadou Ag :1 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Jan. 1982 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Isriw كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Ahmedou b) Ahmadou c) Isrew d) Isereoui e) Isriou الجنسیة: مالي رقم جواز

20 Dec. :أماسین, مالي (عنوانھ السابق) أدرج في القائمة بتاریخ (b مالي (a :السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
2018 ( معدّل بتاریخ Jan. 2020 14 ) معلومات أخرى: الجنس: ذكر. یُحتمل أنھ أُلقي القبض علیھ في النیجر في تشرین األول/أكتوبر
2016. الصفحة الشبكیة: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw ُمدرج في القائمة عمال

بالفقرتین 1 إلى 3 من قرار مجلس األمن 2374 (2017) (حظر السفر) صورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول
ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 

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

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1974 31 مكان الوالدة: Sukoharjo, إندونیسیا كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) 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
 

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 :إندونیسیا كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Sukoharjo, Central Java

c) '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

 
CDi.001 االسم: 1: إیریك 2: بادیجي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1971 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
رواندا (في مطلع عام 2016) أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2012 31 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: فر إلى رواندا
في آذار/مارس 2013، وظل یقیم ھنالك حتى مطلع عام 2016الوصلة 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.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

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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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
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.266 االسم: 1: محمود 2: محمد 3: أحمد 4: بھازیق
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: c 1943 (b 1943 (a) 1944 مكان الوالدة: الھند كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) 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
 

IRi.009 االسم: 1: بھمنیار مرتضى 2: بھمنیار 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
31 Dec. :اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس قسم الشؤون المالیة والمیزانیة في مؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة تاریخ الوالدة

1952 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: Iran رقم جواز
السفر: I0005159 (a, الصادر في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) b) 10005159, الصادر في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2006 23 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى:

 [I.37.D.4 المرجع القدیم رقم]
 

CDi.036 االسم: 1: سیكا 2: بالوكو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: ھو القائد العام لتحالف القوى الدیمقراطیة (Cde.001). تاریخ الوالدة: تقریباً 1977 مكان الوالدة: غیر

a) Mzee Kajaju b) Musa c) Lumu d) :متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
, Kajuju camp of Medina II :الجنسیة: أوغندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Lumonde
إقلیم بیني, كیفو الشمالیة, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (آخر مكان معلوم) أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2020 6 معلومات أخرى: كان
بالوكو، العضو منذ فترة طویلة في تحالف القوى الدیمقراطیة (CDe.001)، الرجل الثاني في القیادة بعد مؤسس تحالف القوى الدیمقراطیة

ضھ في منصبھ بعد عملیة سوكوال األولى العسكریة التي قامت بھا القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو جمیل موكولو (CDi.015) إلى أن عوَّ
الدیمقراطیة في عام 2014 

 
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
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 (i

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
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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 لتحدید

b) El Harrachi (عبد العالي ابو ذر) a) Abdelali Abou Dher :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

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1972 1 مكان الوالدة: Ghardaia, الجزائر كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) 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
a) Belaoua b) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar

Belaour الجنسیة: 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 11 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003

Al-Qaida) معلومات أخرى: اسم أبیھ محمد. اسم أمھ زھرة شمخة. عضو مجلس تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ( May 2019
((Al Mouakaoune Biddam (QDe.139) رئیس تنظیم الموقِّعون بالدم .((in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014

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

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Aug. 1983 1 مكان الوالدة: Paris, فرنسا كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Abou al Moukatel b) Abou :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Boubakeur el-Hakim b) Boubaker el Hakim
El Hakim Boubakeur (Abu-Muqatil al-Tunisi d (Mouqatel c الجنسیة: a) فرنسا b) تونس رقم جواز السفر: غیر

29 Sep. :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الجمھوریة العربیة السوریة (في أیلول/سبتمبر 2015) أدرج في القائمة بتاریخ
2015 ( 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
 

MLi.006 االسم: 1: مھري 2: سیدي 3: اعمر 4: بن دحا 
اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب رئیس أركان التنسیقیة اإلقلیمیة التابعة آللیة تنسیق العملیات في غاو تاریخ الوالدة: Jan. 1978 1 مكان

الوالدة: دجیبوك, مالي كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: Yoro الجنسیة: مالي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: مالي رقم بطاقة الھویة

الوطنیة: 11262/1547 العنوان: Golf Rue 708 Door 345, غاو, مالي أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2019 10 ( معدّل بتاریخ 19
أ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Dec. 2019, 14 Jan. 2020 ) معلومات أخرى: مھري سیدي اعمر بن دحا ھو زعیم قبیلة لحمر العربیة في غاو ورئیس األركان العسكریة
للجناح الموالي للحكومة في الحركة العربیة األزوادیة، المرتبطة بائتالف حركات 14 حزیران/یونیھ 2014 بالجزائر العاصمة (ائتالف

الجماعات المسلحة). ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 1 إلى 3 من قرار مجلس األمن 2374 (2017) (حظر السفر، تجمید األصول) صورة
متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 

 
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

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
 

IQi.077 االسم: 1: ساھــر 2: برھــان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): الدكتور ساھــر برھــان

a) Dr. Sahir Barhan :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1967 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
b) Saher Burhan Al-Deen c) Sahir Burhan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر

2 Jun. :اإلمارات العربیة المتحدة أدرج في القائمة بتاریخ (b بغداد, العراق (a :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
2004 معلومات أخرى:  

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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QDi.307 االسم: 1: حافظ 2: عبد السالم 3: بطاوي 4: غیر متوفر

,Gujranwala, Punjab Province :الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1940 مكان الوالدة Mullah (b Maulavi (a :اللقب
a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam :باكستان كنیة كافیة لتحدید الھویة

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

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

 
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 :السودان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Khartoum (b الیمن ,Hadramawt
b) 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'

,17 Nov. 1997 الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: 00085243, الصادر بتاریخ Ramzi Omar :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Amar
الصادر في Sanaa, الیمن رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2002 30 ( معدّل

بتاریخ Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 23 Dec. 2010, 6 Dec. 2019 26 ) 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

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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(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

 
KPi.016  االسم: 1: جانغ 2: بوم سو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مصرف تانشون التجاري في سوریة تاریخ الوالدة: Apr. 1957 15 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
لتحدید الھویة: a) Jang Pom Su b) Jang Hyon U كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة

2 Mar. :الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Jang) 2016 معلومات أخرى: وعمال بالقرار 2371 (2017)، أضاف مجلس األمن المعلومات التالیة: االسم المستعار الجدید: جانغ ھیون أو

Hyon U)، تاریخ المیالد: 22 شباط/فبرایر 1958، الحامل لجواز السفر الدبلوماسي رقم 836110034 الذي تنتھي صالحیتھ في 1 كانون
الثاني/ینایر 2020. 

 
KPi.073 االسم: 1: باك 2: بونغ نام 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: باك بونغ نام ھو ممثل لمصرف إیلسیم الدولي (Ilsim International Bank) في الخارج. تاریخ الوالدة: 6
May 1969 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Lui Wai Ming b) Pak Pong Nam c) Pak Pong-nam كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 
 

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

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:
Corso XXII :5 (انتھت یوم 4 مایو 2003) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان May 1998 الصادر بتاریخ ,L723315 تونس رقم
20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 30 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :إیطالیا أدرج في القائمة بتاریخ ,Marzo Number 39, Milan

Jan. 2009, 16 May 2011, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020 ) 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
 

CFi.001 االسم: 1: فرانسوا 2: یانغوفوندا 3: بوزیزي 4: غیر متوفر
FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ :(باللغة األصلیة) االسم

a) 14 Oct. 1946 b) 16 Dec. :بروفیسور الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة (b الرئیس السابق لجمھوریة أفریقیا الوسطى (a :اللقب
a) Bozize Yangouvonda b) Samuel :إیزو, جنوب السودان كنیة كافیة لتحدید الھویة (b غابون ,Mouila (a :1948 مكان الوالدة

Peter Mudde (مولود بتاریخ 16 كانون األول/دیسمبر 1948 في إیزو بجنوب السودان) كنیة غیر 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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متوفر الجنسیة: a) جمھوریة أفریقیا الوسطى b) جنوب السودان رقم جواز السفر: D00002264, الصادر بتاریخ Jun. 2013 11 (صادر
عن وزارة الشؤون الخارجیة في جوبا بجنوب السودان. تنتھي صالحیتھ بتاریخ 11 حزیران/یونیھ 2017. وھو جواز سفر دبلوماسي صادر

باسم Samuel Peter MuddeMudde) رقم الھویة الوطنیة: M4800002143743 (الرقم الشخصي المدرج في جواز السفر) العنوان:
9 May :بانغي, جمھوریة أفریقیا الوسطى (منذ عودتھ من أوغندا في كانون األول/دیسمبر 2019) أدرج في القائمة بتاریخ (b أوغندا (a

2014 ( معدّل بتاریخ Nov. 2014, 16 Feb. 2018, 1 Mar. 2019, 28 Jul. 2020 4 ) معلومات أخرى: اسم األم مارتین كوفیو
(Martine Kofio)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
 

CDi.002 االسم: 1: فرانك كاكولیلي 2: بوامبالیھ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: جنرال بالقوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة
كافیة لتحدید الھویة: a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC كنیة

غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: كینشاسا، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (في حزیران/یونیھ 2016) أدرج في القائمة بتاریخ:
Nov. 2005 1 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: غادر المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب في كانون الثاني/ینایر 2008.
وكان مقیما في كینشاسا في حزیران/یونیھ 2011. ودأب كاكولیلي (Kakolele) منذ عام 2010 على المشاركة في أنشطة یبدو أنھا تتم باسم

برنامج تحقیق االستقرار واإلعمار في المناطق الخارجة من النزاع المسلح، التابع لحكومة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، بما في ذلك
مشاركتھ في بعثة أوفدھا البرنامج إلى غوما وبیني في آذار/مارس 2011. واعتقلتھ سلطات جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في كانون األول/

دیسمبر 2013 في بیني، بمقاطعة كیفو الشمالیة، بتھمة عرقلة عملیة التسریح ونزع السالح وإعادة اإلدماج. وغادر جمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة لیقیم في كینیا لبعض الوقت، قبل أن تستدعیھ حكومة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة لمساعدتھا في معالجة الحالة في إقلیم بیني.
ھ لھ أي تھم، وقد كان واعتُقل في تشرین األول/أكتوبر 2015 في منطقة مامباسا بدعوى قیامھ بدعم إحدى جماعات ماي ماي، ولكن لم توجَّ

مقیما في كینشاسا في حزیران/یونیھ 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

 
KPi.047  االسم: 1: مین 2: بیونغ تشول 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: عضو إدارة التنظیم والتوجیھ التابعة لحزب العمال الكوري، التي تشرف على تعیین الموظفین الرئیسیین لحزب
العمال الكوري وجیش جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. تاریخ الوالدة: Aug. 1948 10 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید

الھویة: a) Min Pyo’ng-ch’o’l b) Min Byong-chol c) Min Byong Chun كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا

الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات أخرى: الجنس: ذكر 
 

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
 

LYi.028 االسم: 1: صالح 2: بادي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: قائد لواء الصمود المسلح المناوئ لحكومة الوفاق الوطني، المعروف أیضا باسم فخر أو ”فخر لیبیا“ ولواء المرسى
المصراتي التابع لقوة درع لیبیا الوسطى تاریخ الوالدة: غیر متوفر 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: Nov. 2018 16 معلومات أخرى: أُدرج اسمھ في القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر

السفر، تجمید األصول). 
 

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 اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here
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SOi.001 االسم: 1: یاسین 2: علي 3: بایناه 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1965 24 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) علي، یاسین

g) BEENAH, Yassin بیناه، یاسین (f یاسین كالي بایناح (e بایناه، یاسین (d بایناه، یاسین (c علي، یاسین محمد (b بایناه
BENAH, Yasin k (BEENAX, Yassin j (BEENAX, Yasin i (h) بناح یاسین l) بیناح، باسین m) بیناح، یاسین n) بیناح،

یاسین o) كالي، یاسین بیناح كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: a) صومالي b) سویدي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم
12 Apr. :مقدیشو, الصومال أدرج في القائمة بتاریخ (b السوید ,Rinkeby, Stockholm (a :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان

2010 معلومات أخرى: 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

 
GBi.001 االسم: 1: إبراھیما 2: كامارا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) عمید b) رئیس أركان القوات الجویة تاریخ الوالدة: May 1964 11 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
,AAID00437 :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر Papa Camará :لتحدید الھویة

الصادر بتاریخ Feb. 2010 18, الصادر في غینیا - بیساو (Expiration date 18 Feb. 2013) رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: May 2012 18 معلومات أخرى: أدرج كامارا (Camará) في القائمة بتاریخ 18 أیار/

مایو 2012 عمال بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ ’’عضو ”القیادة العسكریة“ التي أعلنت مسؤولیتھا عن االنقالب الذي وقع في
12 نیسان/أبریل 2012.‘‘ واسم أبیھ سواریبا كامارا (Suareba Camará) واسم أمھ سالي كیتا (Sale Queita).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

 
KPi.011 االسم: 1: كو 2: شول شاي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب الممثل الرئیسي لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید) تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة:
غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة

7 Mar. :الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2013 معلومات أخرى: نائب الممثل الرئیسي لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید). وفي نیسان/أبریل 2009، حددت اللجنة

مؤسسة كومید، وھي أھم مؤسسات تجارة األسلحة والجھة المصدرة الرئیسیة للسلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسیاریة واألسلحة التقلیدیة
في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. 

 
KPi.006 االسم: 1: بایك 2: شانغ-ھو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: موظف كبیر ورئیس مركز المراقبة بواسطة السواتل في اللجنة الكوریة لتكنولوجیا الفضاء تاریخ الوالدة: 18
a) Pak Chang-Ho b) Paek :جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Kaesong :مكان الوالدة Jun. 1964
Ch'ang-Ho كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 381420754,

الصادر بتاریخ Dec. 2011 7 (تنتھي صالحیتھ في 7 كانون األول/دیسمبر 2016) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2013 22 معلومات أخرى: موظف كبیر ورئیس مركز المراقبة بواسطة السواتل في اللجنة الكوریة

لتكنولوجیا الفضاء. 
 

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
أغسطس 2015) أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2015 2 ( معدّل بتاریخ Dec. 2015, 10 Dec. 2015, 24 Nov. 2020 30 ) 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 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.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 الھویة
( 1 May 2019 معدّل بتاریخ ) 18 Oct. 2012 :الوطنیة: باكستان 9-7126636-33202 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: خبیر إلكترونیات ومتفجرات یعمل لصالح منظمة تحریك الطالبان، باكستان. مشارك في تخطیط الھجمات التي تشنھا تحریك
ً ُ أ

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

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

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 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 6 Dec. 2019 7 ) 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

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.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

 
KPi.010 االسم: 1: یون 2: شونغ نام 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: الممثل الرئیسي لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید) تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر
متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2013 7 معلومات أخرى:

الممثل الرئیسي لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید).  وقد حددت اللجنة مؤسسة كومید في نیسان/ أبریل 2009، وھي أھم
مؤسسات تجارة األسلحة والجھة المصدرة الرئیسیة للسلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسیاریة واألسلحة التقلیدیة في جمھوریة كوریا

                الشعبیة الدیمقراطیة.  
 

KPi.012 االسم: 1: مون 2: شونغ - شول 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: مسؤول في مصرف تانتشون التجاري تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر
متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2013 7 معلومات أخرى: مون تشونغ - تشول

ھو أحد مسؤولي مصرف تانتشون التجاري. وقد یسـر بصفتھ ھذه معامالت للمصرف. وحددت اللجنة مصرف تانتشون في نیسان/أبریل
2009 باعتباره الكیان المالي الرئیسي في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة فیما یتعلق بمبیعات األسلحة التقلیدیة، والقذائف التسیاریة،

والسلع المرتبطة بتجمیع تلك األسلحة وصنعھا. 
 

KPi.069 االسم: 1: كو 2: تشول مان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: كو تشول مان ھو ممثل لمصرف التجارة الخارجیة (Foreign Trade Bank) في الخارج. تاریخ الوالدة: 30
Sep. 1967 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Ko Ch'o'l-man كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 472420180 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 

 
KPi.044 االسم: 1: كیم 2: تشول نام 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس شركة Korea Kumsan Trading Corporation، وھي شركة تشتري لوازم المكتب العام للطاقة الذریة
وتُستخدم كقناة لنقل النقدیة إلى جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تاریخ الوالدة: Feb. 1970 19 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:
2 Jun. :563120238 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ

2017 معلومات أخرى:  
 

KPi.058 االسم: CHOL SONG :2 JO :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب ممثل مؤسسة كوریا كوانغسون المصرفیة تاریخ الوالدة: Sep. 1984 25 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة

كافیة لتحدید الھویة: Cho Ch’o’l-so’ng كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم
جواز السفر: 654320502 (الذي تنتھي مدة صالحیتھ في 16 أیلول/سبتمبر 2019) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر

متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2017 5 معلومات أخرى: نائب ممثل مؤسسة كوریا كوانغسون المصرفیة، التي تقدم خدمات مالیة

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


05/03/2022 13:02 https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html

https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html 50/163

لدعم بنك تانشون التجاري (Tanchon Commercial Bank) ومؤسسةكوریا ھیوكسین التجاریة (Korea Hyoksin Trading)، وھي
 (Korea Ryonbong General Corporation) كیان تابع لمؤسسة مؤسسة كوریا ریونبونغ العامةنوع. الجنس: ذكر

 
KPi.059 االسم: CHOL SU :2 KANG :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: مسؤول في مؤسسة كوریا ریونبونغ العامة تاریخ الوالدة: Feb. 1969 13 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

472234895 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2017 5 معلومات أخرى: مسؤول في
مؤسسة كوریا ریونبونغ العامة، المتخصصة في اقتناء مستلزمات الصناعات الدفاعیة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ودعم مبیعات
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ذات الصلة بالمجال العسكري في الخارج. ویُرّجح أن تدعم مشتریاتھا أیضا برنامج جمھوریة كوریا

الشعبیة الدیمقراطیة لألسلحة الكیمیائیة  
 

KPi.028  االسم: 1: یو 2: تشول أو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: یو تشول أو مدیر الھیئة الوطنیة لتطویر قطاع الفضاء تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:
غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2016 2 معلومات أخرى:  

 
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
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/

25 Jan. :ألمانیا (العنوان سابقا) أدرج في القائمة بتاریخ ,Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129 :سبتمبر 2010) العنوان
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

 
KPi.074 االسم: 1: ري 2: تشون ھوان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ري تشون ھوان ھو ممثل لمصرف التجارة الخارجیة (Foreign Trade Bank) في الخارج. تاریخ الوالدة: 21
Aug. 1957 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Ri Ch'un-hwan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 563233049 (تنتھي مدة صالحیتھ في 9 أیار/مایو ٢٠١٨) رقم الھویة الوطنیة:
غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 

 
KPi.075 االسم: 1: ري 2: تشون سونغ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ري تشون سونغ ھو ممثل لمصرف التجارة الخارجیة (Foreign Trade Bank) في الخارج. تاریخ الوالدة: 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
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Oct. 1965 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Ri Ch'un-so'ng كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 654133553 (تنتھي مدة صالحیتھ في 11 آذار/مارس 2019) رقم الھویة الوطنیة:

غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 
 

KPi.054 االسم: CHUN YONG :2 CHOE :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل لمصرف إیلسیم الدولي تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة:
Ch’oe Ch’un-yo’ng كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

654410078 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2017 5 معلومات أخرى: : ممثل
لمصرف إیلسیم الدولي (Ilsim International Bank) وھو مصرف تابع لجیش جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، ولھ صلة وثیقة
بمؤسسة كوریا كوانغسون المصرفیة (Korea Kwangson Banking Corporation). وقد حاول مصرف إیلسیم الدولي التھرب من

الجزاءات المفروضة من قِبل األمم المتحدة.نوع الجنس: ذكر 
 

KPi.013  االسم: 1: تشوي 2: تشون - سیك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
a) Choe :12 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Oct. 1954 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Chun Sik b) Ch’oe Ch’un Sik كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز
السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2016 2 معلومات أخرى: عمل

تشوي تشون - سیك مدیرا لألكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة ورئیسا لبرنامج القذائف التسیاریة البعیدة المدى لجمھوریة كوریا الشعبیة
الدیمقراطیة 

 
SSi.003 االسم: 1: جیمس 2: كوانغ 3: شوول 4: غیر متوفر

JAMES KOANG CHUOL :(باللغة األصلیة) االسم
a) James Koang Chol :اللقب: لواء الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1961 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة

Ranley b) James Koang Chol c) Koang Chuol Ranley d) James Koang Chual كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: جنوب السودان رقم جواز السفر: R00012098، جنوب السودان رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر

متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2015 1 معلومات أخرى: ُعین قائدا للفرقة الخاصة التابعة للجناح المعارض في الجیش الشعبي لتحریر
السودان في كانون األول/دیسمبر 2014. وشاركت قواتھ في شن ھجمات ضد المدنیین. وفي شباط/فبرایر 2014، ھاجمت قوات خاضعة
لقیادتھ مخیمات لألمم المتحدة ومستشفیات وكنائس ومدارس، وقامت بعملیات اغتصاب وتعذیب وتدمیر للممتلكات على نطاق واسع، في

محاولة منھا لطرد المدنیین والجنود وأفراد الشرطة الموالین للحكومة.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.141 االسم: 1: مكسامد 2: قبض هللا 3: سییز 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Oct. 1974 8 مكان الوالدة: Kismaayo, الصومال كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) 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

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

 
GBi.003 االسم: 1: كرانھا 2: دانفا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) عقید b) رئیس عملیات ھیئة األركان المشتركة للقوات المسلحة تاریخ الوالدة: Mar. 1957 5 مكان الوالدة:
غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر:

AAIN29392, الصادر بتاریخ Sep. 2011 29, الصادر في غینیا - بیساو (وتنتھي صالحیتھ في 29 أیلول/سبتمبر 2016) رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2012 18 معلومات أخرى: أدرج دانفا (Danfa) في القائمة في 18
أیار/مایو 2012 عمال بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ ’’عضو ”القیادة العسكریة“ التي أعلنت مسؤولیتھا عن االنقالب الذي وقع

في 12 نیسان/أبریل 2012.‘‘ وھو مستشار مقرب لرئیس ھیئة أركان القوات المسلحة أنطونیو إنجاي (António Injai).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
 

CFi.015 االسم: 1: علي 2: داراسا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
س وزعیم جماعة االتحاد من أجل السالم في جمھوریة أفریقیا الوسطى تاریخ الوالدة: Sep. 1978 22 مكان اللقب: غیر متوفر الصفة: مؤّسِ

a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat :الوالدة: كابو، محافظة أوھام, جمھوریة أفریقیا الوسطى كنیة كافیة لتحدید الھویة
Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Général Ali Darassa الجنسیة: جمھوریة أفریقیا

21 Dec. :الوسطى رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: 10978000004482 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2021 معلومات أخرى: أّسس علي داراسا میلیشیا االتحاد من أجل السالم في جمھوریة أفریقیا الوسطى الموجودة في جمھوریة أفریقیا

الوسطى، التي قامت بقتل المدنیین وتعذیبھم واغتصابھم وتشریدھم، وارتكبت عدداً كبیراً من تجاوزات حقوق اإلنسان وانتھاكات القانون
الدولي اإلنساني، وضلعت منذ إنشائھا في عام 2014 في أنشطة االتجار باألسلحة، وأنشطة فرض ضرائب غیر قانونیة، وفي الحرب ضد

قوات الدفاع واألمن في جمھوریة أفریقیا الوسطى، وكذلك ضد میلیشیات أخرى، وھو ال یزال یقود ھذه المیلیشیا. وفي كانون األول/دیسمبر
2020، قام بدور قیادي في إنشاء ائتالف الوطنیین من أجل التغییر الذي حمل السالح لمعارضة االنتخابات وحاول دخول العاصمة بانغي، في

انتھاك للتعھدات التي قطعھا على نفسھ االتحاد من أجل السالم في جمھوریة أفریقیا الوسطى بموجب االتفاق السیاسي لتحقیق السالم
والمصالحة الموقَّع في 6 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
 

IRi.012 االسم: 1: أحمد وحید 2: دْستِجردي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس مؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة تاریخ الوالدة: Jan. 1954 15 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: A0002987, الصادر
في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2006 23 ( معدّل
 [I.37.D.2 المرجع القدیم رقم] .17 ) معلومات أخرى: عمل في منصب نائب وزیر الدفاع في الفترة 2009-2010 Dec. 2014 بتاریخ

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

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

Concepcion, :الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Tito 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

2019 ) معلومات أخرى: عضو حركة راجا سلیمان (QDe.128) وجماعة أبو سیّاف (QDe.001) والجماعة اإلسالمیة (QDe.092). اسم
األب أونوریو دیفیرا. اسم األم فاوستا أوبوجني. محتجز 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 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

,Anser, Wilaya (province) of Jijel :17 مكان الوالدة Jan. 1967 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

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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الجزائر كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said 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: Jul. 2008 3 ( 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

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

TAi.113 االسم: 1: شھاب الدین 2: دالور 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): شھاب الدین دالور

,Logar Province :1953 مكان الوالدة (b 1957 (a :اللقب: موالي الصفة: عضو المحكمة العلیا تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة
أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر:

أفغانستان رقم OA296623 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2001 23 ( معدّل
بتاریخ Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 22 Apr. 2013, 7 Sep. 2016 3 ) معلومات أخرى: نائب

رئیس سفارة الطالبان في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة حتى 25 أیلول/سبتمبر 1998. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/
باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010. الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة

الخاصة لإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.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.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

 
IRi.013 االسم: 1: أحمد 2: ِدرْخشنده 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس مصرف سپھ ومدیره العام. ویقدم ھذا المصرف الدعم لمؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة والكیانات التابعة
لھا، التي تشمل مجموعة الشھید ِھّمت الصناعیة ومجموعة الشھید باقري الصناعیة، وكلتاھما مذكورتان في القرار 1737 (2006). تاریخ

الوالدة: Aug. 1956 11 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
Hormozan Building, 33 :متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان

Pirozan St., Sharak Ghods, طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2007 24 ( معدّل بتاریخ 17
 [I.47.C.8 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى ( Dec. 2014

 
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
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LYi.002 االسم: 1: عبد القادر 2: یوسف 3: دربي 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس الحرس الشخصي لمعمر القذافي تاریخ الوالدة: 1946 مكان الوالدة: ھون, لیبیا 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: Feb. 2011 26 معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرة 15 من القرار 1970
(حظر السفر). 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
 

SOi.014 االسم: 1: أحمد 2: دیریي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1972 مكان الوالدة: الصومال كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) الشیخ أحمد عمر

أبو عبیدة b) الشیخ عمر أبو عبیدة c) الشیخ أحمد عمر d) الشیخ مھد عمر عبد الكریم e) أبو عبیدة f) أبو دیریي كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الصومال أدرج في القائمة

بتاریخ: Sep. 2014 24 معلومات أخرى: 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

 
GBi.004 االسم: 1: إدریسا 2: دیالو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) رائد b) مستشار المراسم لدى رئیس ھیئة أركان القوات المسلحة c) عقید d) رئیس المراسم في مقر القوات
المسلحة (الحقًا) تاریخ الوالدة: Dec. 1954 18 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Idriça Djaló كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر: AAISO40158, الصادر بتاریخ Oct. 2012 12, الصادر في غینیا - بیساو

(وتنتھي صالحیتھ في 2 تشرین األول/أكتوبر 2015) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 18
Jul. 2012 معلومات أخرى: أدرج دجالو (Djaló) في القائمة في 18 أیار/مایو 2012 عمال بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ

’’جھة االتصال لـ ”القیادة العسكریة“ التي أعلنت مسؤولیتھا عن االنقالب الذي وقع في 12 نیسان/ أبریل 2012، وأحد أنشط أعضائھا. وكان
من أوائل الضباط الذین صرحوا علنا بانتمائھم إلى ”القیادة العسكریة“، حیث وقع على أحد بیاناتھا األولى (البیان رقم 5 المؤرخ 13 نیسان/
أبریل 2012). وینتمي الرائد جالو أیضا إلى المخابرات العسكریة.‘‘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.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 اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :األمن التابع لألمم المتحدة

here
 

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
 

LYi.006 االسم: 1: أبو زید 2: عمر 3: دوردة 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) مدیر جھاز األمن الخارجي. b) رئیس جھاز المخابرات الخارجیة تاریخ الوالدة: Apr. 1944 4 مكان الوالدة:

Alrhaybat الرحیبات كنیة كافیة لتحدید الھویة: Dorda Abuzed OE كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر
متوفر رقم جواز السفر: لیبیا رقم FK117RK0, الصادر بتاریخ Nov. 2018 25, الصادر في Tripoli (تاریخ انتھاء الصالحیة 24 تشرین

الثاني/ نوفمبر 2026) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: لیبیا (الوضع المحتمل/المكان المعتقد وجوده فیھ: مقیم في مصر) أدرج في
القائمة بتاریخ: Feb. 2011 26 ( معدّل بتاریخ Jun. 2014, 1 Apr. 2016, 25 Feb. 2020 27 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة
عمال بالفقرة 15 من القرار 1970 (حظر السفر). وأعید إدراجھ على القائمة في 17 آذار/مارس 2011 عمال بالفقرة 17 من القرار 1970

(تجمید األصول). 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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TAi.092 االسم: 1: دوست محمد 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): دوست محمد

Nawi Deh (a :موالي الصفة: حاكم مقاطعة غانزي تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1968 و 1973 مكان الوالدة (b مال (a :اللقب
Marghankecha village, Daman District, Kandahar (b أفغانستان ,village, Daman District, Kandahar Province

Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Doost Mohammad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
) 25 Jan. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معدّل بتاریخ Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى: مرتبط بالمالّ جلیل
حقّاني (TI.A.34.01). یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة نورزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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
 

TAi.019 االسم: 1: نیك محمد 2: دوست محمد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): نیک محمد دوست محمد

Zangi Abad village, Panjwai :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر التجارة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1957 مكان الوالدة
District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Nik Mohammad (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012, 19 Oct. 2012, 31 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :القائمة بتاریخ
Dec. 2013 31 ) معلومات أخرى: یقود لجنة لتسجیل أعداء الطالبان في منتصف عام 2013. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/
باكستان. ینتمي إلى قبیلة نورزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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.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

 
SSi.002 االسم: 1: سیمون 2: غطویش 3: دوال 4: غیر متوفر

SIMON GATWECH DUAL :(باللغة األصلیة) االسم
(a :اللقب: لواء الصفة: رئیس ھیئة األركان العامة، الجناح المعارض في الجیش الشعبي لتحریر السودان تاریخ الوالدة: 1953 مكان الوالدة

Akobo, Jonglei State, السودان/جنوب السودان Uror County, Jonglei State (b, السودان/جنوب السودان كنیة كافیة لتحدید
a) Simon Gatwich Dual b) Simon Getwech Dual c) Simon Gatwec Duel d) Simon Gatweach e) Simon :الھویة

Gatwick f) Simon Gatwech g) Simon Garwich كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) General Gaduel b) Dhual الجنسیة:
غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Jonglei State, السودان/جنوب السودان أدرج في
القائمة بتاریخ: Jul. 2015 1 ( معدّل بتاریخ Nov. 2016 3 ) معلومات أخرى: ھو رئیس ھیئة األركان للجناح المعارض في الحركة

الشعبیة لتحریر السودان، وكان في السابق قائد قوات المعارضة في والیة جونقلي. شنت قواتھ ھجوماً في أوائل شباط/فبرایر 2015 في والیة
جونقلي؛ واعتبارا من آذار/مارس 2015، عمل على تقویض السالم في والیة جونقلي من خالل شن ھجمات على السكان المدنیین. وصورتھ
متاحة لإلدراج في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.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.095 االسم: 1: لیونیل 2: دومونت 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1971 29 مكان الوالدة: Roubaix, فرنسا كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad

a) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad
Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon الجنسیة: فرنسا رقم جواز السفر:

22 Nov. 2004, 26 25 ( معدّل بتاریخ Jun. 2003 :غیر 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
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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 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.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
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 26
Nov. 2004, 7 Sep. 2007, 23 Dec. 2010, 6 Dec. 2019 ) 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

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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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، أُلغي في كانون األول/دیسمبر 2014) 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، 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. 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

 
SDi.001 االسم: 1: جعفر 2: مح 3: الحسن 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: لواء وقائد القوات المسلحة السودانیة في المنطقة العسكریة الغربیة تاریخ الوالدة: Jun. 1952 24 مكان الوالدة:
غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Gaffar Mohmed Elhassan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:  رقم جواز

السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: السابقین جندي في بطاقة الھویة 4302 العنوان: الواحة, أم درمان, السودان أدرج في القائمة بتاریخ:
Apr. 2006 25 معلومات أخرى: متقاعد من الجیش السوداني.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
 

TAi.063 االسم: 1: محمد أعظم 2: علمي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد اعظم علمی

Sayd Karam :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر المناجم والصناعات تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة
District, Paktia Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Muhammad Azami كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 23
Feb. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: یفاد بأنھ توفي في عام

2005. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010.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.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

8 Dec. 1994 00319547, الصادر بتاریخ (a :14 (انتھت یوم 13 فبرایر 2000) رقم الھویة الوطنیة Feb. 1995 بتاریخ
b) إیطالیا SSDSBN68B10Z352F العنوان: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, تونس أدرج في

10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 24 ( معدّل بتاریخ Apr. 2002 :القائمة بتاریخ
Dec. 2007, 10 Aug. 2009, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014, 6 Dec. 2019 21 ) 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

 
IRi.014 االسم: 1: محمد 2: إسالمي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: الدكتور الصفة: رئیس معھد التدریب والبحث للصناعات الدفاعیة اإلیراني تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة
كافیة لتحدید الھویة: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami 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: 3
Mar. 2008 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: عمل في منصب نائب وزیر الدفاع من عام 2012 إلى عام 2013.

 [I.03.I.6 المرجع القدیم رقم]
 

IRi.015 االسم: 1: رضاقلي 2: إسماعیلي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس قسم التجارة والشؤون الدولیة في مؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة تاریخ الوالدة: Apr. 1961 3 مكان
الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Reza-Gholi Ismaili كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم

جواز السفر: A0002302, الصادر في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
 [I.37.D.3 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى ( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) 23 Dec. 2006 :بتاریخ

 
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

20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 25 ( معدّل بتاریخ Jun. 2003 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: تونس أدرج في القائمة بتاریخ
ً Aug. 2009, 16 May 2011, 20 Jul. 2012, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020 ) معلومات أخرى: تعدّه السلطات اإلیطالیة ُمجرما

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. 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.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

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. 30 ( معدّل بتاریخ Sep. 2002 :العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ G-0343089 المغرب (b

2011 ) 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

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

 
TAi.036 االسم: 1: فیض 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): فیض
Ghazni :اللقب: موالي الصفة: رئیس مصلحة االستعالمات، وزارة الخارجیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1969 مكان الوالدة

Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز
3 Sep. 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 9 ,2003 ) معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)
وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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
 

IRi.016 االسم: 1: محسن 2: فخري زاده - مھابادي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) الرئیس السابق لمركز البحوث الفیزیائیة b) عالم كبیر في وزارة الدفاع ولوجستیات القوات المسلحة تاریخ
الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

غیر متوفر رقم جواز السفر: b ((Unconfirmed (likely Iran) A0009228 (a) 4229533 (في بلد غیر مؤكد (یُرجح أنھ
( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) 24 Mar. 2007 :إیران)) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: طلبت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة االلتقاء بھ لسؤالھ عن أنشطة المركز خالل فترة رئاستھ ولكن إیران رفضت. [المرجع
 [I.47.C.2 القدیم رقم

 
TAi.106 االسم: 1: محمد شفیق هللا 2: أحمدي 3: فاتح خان 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد شفیق هللا احمدی فاتح خان
Charmistan village, Tirin Kot (a :اللقب: مال الصفة: حاكم مقاطعة سمانجان تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: 1956 مكان الوالدة

District, Uruzgan Province, أفغانستان Marghi village, Nawa District, Ghazni Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) Mohammad Shafiq Ahmadi (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) b) Mullah Shafiqullah كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:

غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:
3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 1 Jun. 2012, 13 Aug. 2012, 22 Apr. 2013, 31 Dec. 2013, 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001

Sep. 2016 7 ) معلومات أخرى: ینتمي أصالً إلى مقاطعة غازني ولكنھ عاش بعد ذلك في أوروزغان. حاكم الظل عن طالبان لمقاطعة
أوروزغان في أواخر عام 2012. یعمل بصفتھ عضوا في اللجنة العسكریة في تموز/یولیھ 2016. ینتمي إلى قبیلة ھوتاك. تم االستعراض

عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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
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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

 
SSi.006 االسم: 1: بیتر 2: غادیت 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

PETER GADET :(باللغة األصلیة) االسم
Mayom County Unity State (a :لواء الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1957 و 1959 مكان الوالدة (b فریق أول (a :اللقب

a) Peter Gatdet Yaka b) Peter Gadet Yak c) Peter Gadet Yaak :كنیة كافیة لتحدید الھویة Mayan, Unity State (b
d) Peter Gatdet Yaak e) Peter Gatdet f) Peter Gatdeet Yaka 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: Jul. 2015 1 معلومات
أخرى: عین نائبا لرئیس األركان مكلفا بالعملیات في الجناح المعارض في الجیش الشعبي لتحریر السودان في 21 كانون األول/دیسمبر 2014.
واستھدفت القوات الخاضعة لقیادتھ المدنیین، بمن فیھم النساء، في نیسان/أبریل 2014 أثناء ھجوم شن على بلدة بانتیو، وشمل ذلك عملیات قتل

محددة الھدف نفذت على أساس االنتماء العرقي.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.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
 

CFi.007 االسم: HAROUN :1 (ھارون) GAYE :2 (غاي) 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
a) 30 Jan. 1968 :اللقب: غیر متوفر الصفة: المقرر المعني بالتنسیق السیاسي في الجبھة الشعبیة لنھضة أفریقیا الوسطى تاریخ الوالدة

b) 30 Jan. 1969 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Haroun Geye b) Aroun Gaye c) Aroun Geye كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: (رقم O00065772 (حرف O، تلیھ 3 أصفار)، صادر عن

جمھوریة أفریقیا ) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Bangui (a, جمھوریة أفریقیا الوسطى b) ندیلي، بامینغي - بانغوران أدرج في
القائمة بتاریخ: Dec. 2015 17 ( معدّل بتاریخ Jul. 2020 28 ) معلومات أخرى: : Gaye (غاي) ھو أحد زعماء الجبھة الشعبیة لنھضة

أفریقیا الوسطى (غیر مدرجة في القائمة)، التي ھي جماعة مسلحة مھمشة في بانغي تنتمي إلى تحالف سیلیكا السابق. وھو أیضاً زعیم ما یسمى
”لجنة الدفاع“ عن حي PK5 في بانغي (المعروفة أیضاً باسم ”المقاومة في حي PK5“، أو ’تكساس‘) (غیر مدرجة في القائمة)، التي تبتز

األموال من السكان وتھددھم وتستخدم أسالیب العنف البدني. وفي 2 تشرین الثاني/نوفمبر 2014، عیّن نور الدین آدم (CFi.002) غایي مقرراً
معنیاً بالتنسیق السیاسي في الجبھة الشعبیة لنھضة أفریقیا الوسطى. وفي 9 أیار/مایو 2014، أدرجت لجنة مجلس األمن المنشأة بموجب القرار

2127 (2013) بشأن جمھوریة أفریقیا الوسطى اسم آدم في قائمة الجزاءاتالوصلة 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.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

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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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
21 Dec. :أفغانستان (سابقاً) أدرج في القائمة بتاریخ ,Kunduz (b (2021) أفغانستان (a :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان

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) Mohammed,
a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Shariff Omar n) Haythem al-Kini

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 27

Jul. 2007, 21 Oct. 2010, 6 Dec. 2019 ) 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 الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here
 

IQi.045 االسم: 1: نایف 2: شنداخ 3: ثامر 4: غالب
االسم (باللغة األصلیة): نایف شنداخ ثامر غالب

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: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

 Died in 2003 :27 معلومات أخرى Jun. 2003 :في القائمة بتاریخ
 

IQi.047 االسم: 1: فاضل 2: محمود 3: غریب 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): فاضل محمود غریب

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1944 مكان الوالدة: الدجیل, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

TAi.030 االسم: 1: عارف هللا 2: عارف 3: غازي محمد 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عارف هللا عارف غازی محمد

اللقب: موالي الصفة: a) نائب وزیر المالیة تحت نظام طالبان b) حاكم مقاطعة غازني تحت نظام طالبان c) حاكم مقاطعة بكتیا تحت نظام
,Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni Province :طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1958 مكان الوالدة

أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Arefullah Aref (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
) 31 Jan. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى: یدیر ”جبھة“ طالبان في إقلیم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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جیالن، مقاطعة غانزي، أفغانستان في منتصف عام 2013. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة أندار. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 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.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: 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

 
TAi.004 االسم: 1: محمد 2: عمر 3: غالم نبي 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد عمر غالم نبی
Naw Deh village, (a :1953 مكان الوالدة (c 1960 (b 1966 ًتقریبا (a :اللقب: مال الصفة: أمیر المؤمنین، أفغانستان تاریخ الوالدة

Deh Rawud District, Uruzgan Province, أفغانستان Maiwand District, Kandahar Province (b, أفغانستان كنیة كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:

3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 12 ( معدّل بتاریخ Apr. 2000 :غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2013, 7 Sep. 2016 31 ,2011 ) معلومات أخرى: اسم األب غالم نبي. معروف أیضاً بوصفھ مالّ مظفَّر. فقد عینھ الیسرى. صھر

أحمد جان أخوند زاده شكور أخوند زاده (TAi.109). یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة ھوتاك. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010. أفید بأنھ توفي في نیسان/أبریل .2013الوصلة 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.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 16
Feb. 2007 (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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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TAi.161 االسم: 1: بخت 2: گل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): بخت گل
,Aki Village, Zadran District, Paktiya Province :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1980 مكان الوالدة

أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
Miram Shah, North Waziristan, :متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان

( 11 Feb. 2014 معدّل بتاریخ ) 27 Jun. 2012 :باكستان أدرج في القائمة بتاریخ ,Federally Administered Tribal Areas
معلومات أخرى: مساعد اتصاالت لبدر الدین حقّاني (متوف). یقوم أیضاً بتنسیق حركة المنشقین عن حقّاني والمقاتلین األجانب واألسلحة في

منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة زدران.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.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
 

TAi.069 االسم: 1: رستم 2: حنفي 3: حبیب هللا 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): رستم حنفی حبیب هللا

Dara Kolum, Do Aab :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر األشغال العامة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة
Hanafi :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Rostam Nuristani :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,District, Nuristan Province

Sahib الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 25
( 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012, 13 Aug. 2012 معدّل بتاریخ ) Jan. 2001

معلومات أخرى: عضو الطالبان ومسؤول عن مقاطعة نورستان، أفغانستان في أیار/مایو 2007. ینتمي إلى قبیلة نورستاني. یفاد بأنھ توفى في
أوائل عام 2012. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 2010.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

 
IQi.023 االسم: 1: مزبان 2: خضر 3: ھادي 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): مزبان خضر ھادي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1938 مكان الوالدة: حي المندلي، دیالي, 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:
غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
TAi.140 االسم: 1: گل أحمد 2: حكیمي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): گل احمد حكیمى
Logar (a :اللقب: موالي الصفة: الملحق التجاري، قنصلیة طالبان العامة، كراتشي، باكستان تاریخ الوالدة: 1964 مكان الوالدة

Province, أفغانستان Kabul Province (b, أفغانستان Logar Province (c, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر

( 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011 معدّل بتاریخ ) 25 Jan. 2001 :متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معلومات أخرى: یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29

تموز/یولیھ 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.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-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- :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) العنوان:
20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014, 6 3 ( معدّل بتاریخ Sep. 2002 :تونس أدرج في القائمة بتاریخ

Dec. 2019 ) 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 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 المتحدة:

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

SOi.010 االسم: 1: عمر 2: ھمامي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1986 6 مكان الوالدة: Alabama, الوالیات المتحدة األمریكیة كنیة كافیة

a) Abu Maansuur Al-Amriki b) Abu Mansour Al-Amriki c) Abu Mansuur Al-Amriki d) Umar :لتحدید الھویة
United States. Also believed :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة Hammami e) Abu Mansur Al-Amriki
Social Security Number 423-31- :رقم الھویة الوطنیة (US) 403062567 :رقم جواز السفر to hold Syrian nationality

US) 3021) العنوان: الصومال أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2011 28 معلومات أخرى: متزوج من امرأة صومالیة. عاش في مصر في
عام 2005، ثم انتقل إلى الصومال في عام 2009.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
 

IQi.078 االسم: 1: مكــي 2: مصطفــى 3: حمـودة 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): مكــي مصطفــى حمـودة

a) Maki :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1934 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
Hamudat b) Mackie Hmodat c) General Maki Al-Hamadat d) Macki Hamoudat Mustafa كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الموصل, العراق أدرج في

القائمة بتاریخ: Jun. 2004 2 معلومات أخرى:  
 

KPi.049  االسم: 1: باك 2: ھان سي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب رئیس اللجنة االقتصادیة الثانیة، التي تشرف على إنتاج القذائف التسیاریة لجمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Kang Myong Chol كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 290410121 رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات أخرى: توجھ أنشطة مؤسسة كوریا
التجاریة لتطویر التعدین، وأھم مؤسسات جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في مجال تجارة األسلحة والجھة الرئیسیة المصدرة للسلع

والمعدات المرتبطة بالقذائف التسیاریة واألسلحة التقلیدیة. 
 

TAi.043 االسم: 1: دین محمد 2: حنیف 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): دین محمد حنیف

Shakarlab village, Yaftali Pain :اللقب: قارئ الصفة: وزیر التخطیط تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1955 مكان الوالدة
a) Qari Din Mohammad b) Iadena :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,District, Badakhshan Province

Mohammad مولود عام Jan. 1969 1 في Badakhshan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز
25 Jan. :الصادر في أفغانستان رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ ,OA 454044 :السفر

2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 25 Oct. 2012, 7 Sep. 2016 3 ) معلومات
أخرى: عضو مجلس الطالبان األعلى ومسؤول عن مقاطعتي تخار وبدخشان. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010. الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة لإلنتربول
- مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.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.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. 2005 :الناو دیل سور, الفلبین (الموقع الحالي منذ 2016) أدرج في القائمة بتاریخ (b (2016 الموقع السابق حتى) باسیالن, الفلبین
( معدّل بتاریخ Oct. 2017 4 ) معلومات أخرى: قائد كبیر في جماعة أبو سیاف (QDe. 001). وزعیم األفراد المحلیین في جنوب الفلبین

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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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. 2017, 15 ( معدّل بتاریخ Apr. 2009 :(مكان وجوده سابقاً حتى نیسان/أبریل 2009) أدرج في القائمة بتاریخ
Eastern Turkistan Islamic Movement) 24 ) معلومات أخرى: الزعیم والقائد العام للحركة اإلسالمیة لشرق تركستان Nov. 2020

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

 
TAi.040 االسم: 1: جالل الدین 2: حقاني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): جالل الدین حقانى
Garda (a :تقریباً 1948 مكان الوالدة (b 1942 ًتقریبا (a :اللقب: موالي الصفة: وزیر شؤون الحدود تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة
Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, أفغانستان Neka District, Paktika Province (b, أفغانستان كنیة

كافیة لتحدید الھویة: a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqani كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 31 Jul. 31 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :بتاریخ
Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 11 Feb. 2014, 30 Jan. 2019 3 ,2008 ) معلومات أخرى: والد سراج الدین جالل الدین حقاني

(TAi.144) وناصر الدین حقاني (TAi.146) وبدر الدین حقاني (متوفى). شقیق محمد إبراھیم عمري (TAi.042) وخلیل أحمد حقاني
(TAi.150). زعیم ناشط في الطالبان. یُعتقد أنھ موجود في المنطقة الحدودیة بین أفغانستان وباكستان. رئیس مجلس شورى طالبان في میرم
شاه في عام 2008. ینتمي إلى قبیلة زدران. أُنجز االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 27 تموز/یولیھ 2010. قیل إنھ

تُوفِّي في أیلول/سبتمبر 2018.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

 
TAi.150 االسم: 1: خلیل 2: أحمد 3: حقاني 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): خلیل احمد حقانی
Sarana Village, Garda :بین 1958 و 1964 مكان الوالدة (a) 1 Jan. 1966 b :اللقب: حاجي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

a) Khalil Al-Rahman :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province
Haqqani b) Khalil ur Rahman Haqqani c) Khaleel Haqqani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

Near Dergey Manday (b باكستان ,Peshawar (a :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally

Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (c باكستان ,(Administered Tribal Areas (FATA
,Paktia Province ,Sarana Zadran Village (d باكستان ,((NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA

أفغانستان أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2011 9 ( معدّل بتاریخ Jun. 2012 1 ) معلومات أخرى: من كبار أعضاء شبكة حقاني
(TAe.012) التي تعمل انطالقاً من شمال وزیرستان في مناطق القبائل المدارة اتحادیاً من باكستان. سافر في السابق إلى دبي باإلمارات

العربیة المتحدة حیث جمع األموال. شقیق جالل الدین حقاني (TI.H.40.01.) وعم سراج الدین جالل الدین حقاني (TI.H.144.07.).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
 

TAi.079 االسم: 1: محمد سلیم 2: حقاني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد سلیم حقانی

Alingar :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر منع الرزیلة ونشر الفضیلة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1966 و 1967 مكان الوالدة
District, Laghman Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
) 31 Jan. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معدّل بتاریخ Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: نائب القائد عزت هللا حقاني خان سید

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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(TAi.064) في آذار/مارس 2010. عضو المجلس العسكري للطالبان في بیشاور في حزیران/یونیھ 2010. ینتمي إلى جماعة البشاي اإلثنیة.
تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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

 
TAi.146 االسم: 1: نصیر الدین 2: حقاني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): نصیر الدین حقانی
,Neka District, Paktika Province :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1970 و 1973 مكان الوالدة

a) Dr. Alim Ghair b) Naseer Haqqani c) Dr. Naseer Haqqani d) Nassir Haqqani :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة
e) Nashir Haqqani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Naseruddin الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

29 Jul. 2011, 18 May 2012, 27 20 ( معدّل بتاریخ Jul. 2010 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: باكستان أدرج في القائمة بتاریخ
Jun. 2013, 11 Feb. 2014 ) معلومات أخرى: قائد في شبكة حقاني (TAe.012) التي تعمل انطالقاً من شمال وزیرستان في مناطق

القبائل المدارة اتحادیاً من باكستان. نجل جالل الدین حقاني (TAi.040). سافر إلى المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة لجمع
األموال لصالح الطالبان. یقال إنھ توفي في عام 2013.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
 

TAi.006 االسم: 1: سید محمد 2: حقاني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): سید محمد حقانی

اللقب: مال الصفة: a) مدیر الشؤون اإلداریة تحت نظام طالبان b) رئیس اإلعالم والثقافة في مقاطعة قندھار تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة:
تقریباً 1965 مكان الوالدة: Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید

الھویة: Sayyed Mohammad Haqqani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
3 Sep. 2003, 20 31 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 7 Sep. 2016 ) معلومات أخرى: خریج مدرسة الحقانیة في أكورا

ختاك، باكستان. یعتقد أنھ تربطھ عالقات وثیقة مع زعیم الطالبان مالّ محمد عمر (TAi.004). یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/
باكستان. عضو مجلس الطالبان األعلى في حزیران/یونیھ 2010. ینتمي إلى قبیلة باركزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822

(2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010. الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة لإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم المتحدة .یفاد بأنھ
توفى في كانون الثاني/یناي2016.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
 

TAi.144 االسم: 1: سراج الدین 2: جالل الدین 3: حقاني 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): سراج الدین جالل الدین حقانى

,Danda, Miramshah, North Waziristan (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب أمیر تاریخ الوالدة: بین 1977 و 1978 مكان الوالدة
Srana village, Garda Saray (d أفغانستان ,Neka district, Paktika province (c أفغانستان ,Khost province (b باكستان

a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,district, Paktia province
d) Saraj Haqani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Khalifa الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
Manba'ul (b باكستان ,North Waziristan ,Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah (a :متوفر العنوان

North ,Dergey Manday Madrasa, Miramshah (c باكستان ,North Waziristan ,uloom Madrasa, Miramshah
Waziristan, باكستان أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2007 13 ( معدّل بتاریخ Apr. 2013 22 ) معلومات أخرى: یرأس شبكة حقاني

(TAe.012) في أواخر عام 2012. نجل جالل الدین حقاني (TI.H.40.01.). ینتمي إلى فرع سلطان خیل، قبیلة زدران في جردا سراي
بمقاطعة باكتیا، أفغانستان. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 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

 
TAi.169 االسم: 1: یحیى 2: حقاني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): یحیى حقانی
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: b 1982 (a) 1978 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Yaya كنیة

A) :الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Qari Sahab :غیر كافیة لتحدید الھویة
Haqqani Madrassa in the Afghanistan/Pakistan Border Area.) أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2014 31 معلومات أخرى:
Senior Haqqani Network (HQN) (TAe.012) member. Closely involved in the group’s military, financial, and

propaganda activities. Injured leg. Father’s name is Hajji Meyawar Khan (deceased).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
 

IQi.064 االسم: 1: علي 2: برزان 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): علي برزان إبراھیم حسن التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1981 18 مكان الوالدة: غیر متوفر 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: جنیف,

سویسرا أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  

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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IQi.083 االسم: 1: أیمن 2: سبعاوي 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): أیمن سبعاوي إبراھیم حسن التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Oct. 1971 21 مكان الوالدة: Baghdad (a, العراق b) العوجة, العراق كنیة كافیة

a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti لتحدید الھویة: 
c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti d) Qais Muhammad Salman كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

(b بلودان, الجمھوریة العربیة السوریة (a :متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
منطقة المتنبي, المنصور, بغداد, العراق أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2005 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.085 االسم: 1: بشار 2: سبعاوي 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): بشار سبعاوي إبراھیم حسن التكریتي
a) Bashar :17 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Jul. 1970 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti c) Bashir Sabawi Ibrahim
Al-Hassan Al-Tikriti d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat e) Ali Zafir ‘Abdullah’ في بغداد, العراق

(Nationality - Iraq) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
27 Jul. :بیروت, لبنان أدرج في القائمة بتاریخ (b مزرعة فؤاد داوود, الزبداني, دمشق, الجمھوریة العربیة السوریة (a :متوفر العنوان

2005 معلومات أخرى:  
 

IQi.084 االسم: 1: إبراھیم 2: سبعاوي 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): إبراھیم سبعاوي إبراھیم حسن التكریتي

a) Ibrahim :25 مكان الوالدة: بغداد, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة Oct. 1983 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti c) Ibrahim Sabawi Ibrahim

Al-Hassan Al-Tikriti d) Muhammad Da’ud Salman مولود عام 1977 في Baghdad, العراق (تنتھي 21 أغسطس
2005) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

a) شارع الشھید, حي المحطة، الزبداني, الزبداني, الجمھوریة العربیة السوریة b) مزرعة فؤاد داود, الزبداني, دمشق, الجمھوریة العربیة
السوریة أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2005 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.066 االسم: 1: خولة 2: برزان 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): خولة برزان إبراھیم حسن التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1986 3 مكان الوالدة: غیر متوفر 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: جنیف,
سویسرا أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  

 
IQi.062 االسم: 1: محمد 2: برزان 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): محمد برزان إبراھیم حسن التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1972 2 مكان الوالدة: غیر متوفر 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: جنیف,
سویسرا أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  

 
IQi.065 االسم: 1: نور 2: برزان 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): نور برزان إبراھیم حسن التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Nov. 1983 2 مكان الوالدة: غیر متوفر 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: جنیف,
سویسرا أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  

 
IQi.082 االسم: 1: عمر 2: سبعاوي 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): عمر سبعاوي إبراھیم حسن التكریتي
a) Umar Sabawi :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1970 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة

Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-
Tikriti d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi (تاریخ ومكان المیالد: 1970، بغداد، العراق؛ رقم جواز السفر 2863795S، تنتھي
صالحیتھ في 23 آب/أغسطس 2005 (العراق)) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: عراقي رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) دمشق, الجمھوریة العربیة السوریة b) شارع الشھید, حي المحطة, الزبداني, الجمھوریة
العربیة السوریة c) الیمن أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2005 27 معلومات أخرى:  

 
IQi.063 االسم: 1: سجا 2: برزان 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): سجا برزان إبراھیم حسن التكریتي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1978 1 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة
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غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جنیف,
سویسرا أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  

 
IQi.086 االسم: 1: سعد 2: سبعاوي 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي

االسم (باللغة األصلیة): سعد سبعاوي إبراھیم حسن التكریتي
a) Sa’ad :19 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Sep. 1988 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) شارع الشھید, حي المحطة, الزبداني, الجمھوریة العربیة

السوریة b) الیمن أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2005 27 معلومات أخرى:  
 

IQi.067 االسم: 1: ثریا 2: برزان 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): ثریا برزان إبراھیم حسن التكریتي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: a) 19 Dec. 1980 b) 19 Jan. 1980 مكان الوالدة: غیر متوفر 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: العراق أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  
 

IQi.081 االسم: 1: یاسر 2: سبعاوي 3: إبراھیم 4: حسن التكریتي
االسم (باللغة األصلیة): یاسر سبعاوي إبراھیم حسن التكریتي

a) Yassir :15 مكان الوالدة: العوجة, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة May 1968 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan
Al-Tikriti d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti e) Ali Thafir Abdallah في بغداد, العراق ((تاریخ ومكان المیالد -

1970)؛ رقم جواز السفر: 284158، تاریخ انتھاء الصالحیة: 21 آب/أغسطس 2005 (العراق)) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) الموصل, العراق b) الزبداني, الجمھوریة

العربیة السوریة أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2005 27 معلومات أخرى:  
 

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
 

IRi.017 االسم: 1: محمد 2: حجازي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) قائد قوة باسیج للمقاومة b) عمید تاریخ الوالدة: 1959 مكان الوالدة: أصفھان, إیران (جمھوریة -

اإلسالمیة) كنیة كافیة لتحدید الھویة: Mohammed Hijazi 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: Mar. 2007 24 ( معدّل بتاریخ 17

 [I.47.D.5 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى ( Dec. 2014
 

TAi.014 االسم: 1: ھدایة هللا 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): ھدایت هللا

Arghandab :اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب وزیر الطیران المدني والسیاحة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة
District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Abu Turab كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 8
Mar. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 28 Feb. 2008, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى:

یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة غلزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)
وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 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
 

TAi.071 االسم: 1: نجیب هللا 2: حقاني 3: ھدایة هللا 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): نجیب هللا حقانی ھدایت هللا

Moni village, Shigal District, :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر المالیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: 1971 مكان الوالدة
Kunar Province كنیة كافیة لتحدید الھویة: Najibullah Haqani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم

جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: تذكرة ھویة وطنیة أفغانیة 545167 ( صدر في عام 1974) العنوان: غیر متوفر أدرج في

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :القائمة بتاریخ
May 2014 16 ) معلومات أخرى: ابن عم موالي نور جالل. اسم الجد سالم. عضو الطالبان المسؤول عن مقاطعة لغمان في أواخر عام

2010. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 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.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 548-91-5411) 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- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

 
CFi.012  االسم: HISSENE :2 ABDOULAYE :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: رئیس المجلس الوطني للدفاع واألمن والقائد العسكري للجبھة الشعبیة لنھضة أفریقیا الوسطى الصفة: غیر متوفرة ”general“ تاریخ
,Haraze Mangueigne (b ندیلي، بامینغي - بانغوران, جمھوریة أفریقیا الوسطى (a :مكان الوالدة b) 1 Jan. 1967 1967 (a :الوالدة

a) Abdoulaye Issène b) Abdoulaye Hissein c) Hissene Abdoulaye d) Abdoulaye :تشاد كنیة كافیة لتحدید الھویة
Issène Ramadane e) Abdoulaye Issene Ramadan f) Issene Abdoulaye كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: جمھوریة أفریقیا الوسطى رقم جواز السفر: a) رقم D00000898، جواز دبلوماسي صادر في جمھوریة أفریقیا الوسطى,
الصادر بتاریخ Apr. 2013 5 (تمتد صالحیتھ إلى 10 نیسان/أبریل 2018 ) b) رقم D00004262، جواز دبلوماسي من جمھوریة أفریقیا

الوسطى, الصادر بتاریخ Mar. 2014 11 (تنتھي في 10 آذار/مارس 2019) رقم الھویة الوطنیة: تشاد 22-00653129-103, الصادر
Nana- (b جمھوریة أفریقیا الوسطى ,KM5, Bangui (a :21 (تمتد صالحیتھ إلى 21 نیسان/أبریل 2019) العنوان Apr. 2009 بتاریخ
Grebizi, جمھوریة أفریقیا الوسطى Ndjari, Ndjamena (c, تشاد d) ندیلي، بامینغي - بانغوران (مكان إقامتھ الرئیسي منذ آب/أغسطس

2016) أدرج في القائمة بتاریخ: May 2017 17 ( معدّل بتاریخ Mar. 2019, 18 Apr. 2019, 28 Jul. 2020 1 ) معلومات أخرى:
حسین ھو وزیر الشباب والریاضة السابق في حكومة جمھوریة أفریقیا الوسطى في عھد الرئیس السابق میشیل جوتودیا. وقد شغل قبل ذلك

منصب رئیس حزب سیاسي ھو تجمع الوطنیین من أجل العدالة والسالم. وأعلن أیضاً نفسھ قائداً لمیلیشیات مسلحة في بانغي، وال سیما في حي
PK5 (الدائرة الثالثة). وفي تشرین األول/أكتوبر 2016، عیِّن عبد هللا حسین رئیساً للمجلس الوطني للدفاع واألمن، وھو ھیئة أنشئت آنذاك

للجمع بین القادة العسكریین والمقاتلین القیادیین من جمیع فصائل سیلیكا السابقة. وال یزال في ھذا المنصب منذ ذلك الحین، لكنھ ال یسیطر فعلیاً
إال على مقاتلي الجبھة الشعبیة لنھضة أفریقیا الوسطىالوصلة 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
 

KPi.001 االسم: 1: یون 2: ھو-جین 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: مدیر شركة نامشونغانغ للتجارة تاریخ الوالدة: Oct. 1944 13 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید

الھویة: Yun Ho-chin كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر
متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2009 16 معلومات أخرى: مدیر شركة

نامشونغانغ للتجارة؛ یشرف على استیراد المواد الالزمة لبرنامج تخصیب الیورانیوم. 
 

IRi.018 االسم: 1: محسن 2: حجتي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس مجموعة الفجر الصناعیة التي ذكرت في قرار مجلس األمن 1737 (2006) لدورھا في برنامج القذائف

التسیاریة. تاریخ الوالدة: Sep. 1955 28 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: G4506013, الصادر في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2007 24 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: [المرجع القدیم
 [I.47.C.5 رقم

 
KPi.004 االسم: 1: ري 2: ھونغ - سوب 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: المدیر السابق لمركز یونغبیون للبحوث النوویةورئیس معھد األسلحة النوویة تاریخ الوالدة: 1940 مكان الوالدة:
غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة

) 16 Jul. 2009 :الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Jul. 2018 9 ) معلومات أخرى: المدیر السابق لمركز یونغبیون للبحوث النوویة، أشرف على ثالثة من المنشآت األساسیة التي
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تقوم بدور مساعد في إنتاج البلوتونیوم المستخدم في صناعة األسلحة، أال وھي: مرفق تصنیع الوقود، والمفاعل النووي، ووحدة إعادة
المعالجة. 

 
TAi.049 االسم: 1: عبد الرحمن 2: أحمد 3: ھوتك 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبدالرحمان احمد ھوتک
اللقب: موالي الصفة: a) النائب (الثقافي) لوزیر اإلعالم والثقافة تحت نظام طالبان b) رئیس اإلدارة القنصلیة بوزارة الخارجیة تحت نظام
طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1957 مكان الوالدة: Ghazni Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Hottak Sahib كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
( 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 معدّل بتاریخ ) 25 Jan. 2001 :متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة ھوتك. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822
(2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 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.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 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.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
 

IQi.019 االسم: 1: عبد التواب 2: مال 3: حویش 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد التواب مال حویش

,Baghdad (b الموصل, العراق (a :مكان الوالدة b) 14 Mar. 1942 1957 (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
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: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

KPi.042 االسم: 1: شوي 2: ھوي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: النائب األول لمدیر إدارة الدعایة والتحریض التي تسیطر على جمیع وسائط اإلعالم في جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة، والتي تستخدمھا الحكومة في السیطرة على الجماھیر تاریخ الوالدة: a) تقریباً b 1954) تقریباً 1955 مكان الوالدة: غیر
متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم
2 Jun. :جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ

2017 معلومات أخرى:  
 

KPi.065 االسم: 1: تشو 2: ھیوك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: تشو ھیوك مواطٌن من كوریا الشمالیة یعمل كممثل لمصرف التجارة الخارجیة (Foreign Trade Bank) في
الخارج. تاریخ الوالدة: Nov. 1986 23 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Ju Hyok كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:

غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 836420186, الصادر بتاریخ Oct. 2016 28 (صالحیتھ في
28 تشرین األول/أكتوبر 2021) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات

أخرى: نوع الجنس: ذكر 
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QDi.067 االسم: 1: مصطفى 2: كمال 3: مصطفى 4: إبراھیم
االسم (باللغة األصلیة): مصطفى كمال مصطفى ابراھیم

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1958 15 مكان الوالدة: Alexandria, مصر كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) 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) Mohammad :اللقب: أستاذ الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1958 ( أیلول ) مكان الوالدة: ِدماك, إندونیسیا كنیة كافیة لتحدید الھویة

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.115) منذ 2014 ویؤید تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق (QDe.133)

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
 

TAi.119 االسم: 1: جان محمد 2: مدني 3: إكرام 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): جان محمد مدنی اکرام

اللقب: موالي الصفة: القائم بأعمال سفارة طالبان، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة تاریخ الوالدة: بین 1954 و 1955 مكان الوالدة:
Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
( 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 15 Aug. 2012, 7 Sep. 2016 معدّل بتاریخ ) 25 Jan. 2001 :القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة ألیزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822
(2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010. الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة لإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.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

 
KPi.029 االسم: 1: باك 2: تشون 3: إیل 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: باك تشون إیل سفیراً لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في مصر تاریخ الوالدة: Jul. 1954 28 مكان الوالدة:
غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة

30 Nov. :الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 563410091 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2016 معلومات أخرى: عمَل باك تشون إیل سفیراً لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في مصر، وھو یقدم الدعم إلى مؤسسة كوریا

 .(KOMID) التجاریة لتطویر التعدین
 

KPi.040 االسم: 1: تشو 2: إیل یو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: مدیر المكتب الخامس بمكتب االستعالمات العامة تاریخ الوالدة: May 1945 10 مكان الوالدة: ان، مقاطعة

ھامغیونغ الشمالیة، جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: Cho Il Woo كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 736410010 رقم الھویة الوطنیة:

غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات أخرى: ویعتقد أن تشو مسؤول عن عملیات التجسس
الخارجیة وجمع المعلومات االستخباریة لصالح جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  

 
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
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/
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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

 
GBi.005 االسم: 1: أنطونیو 2: إنجاي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

Encheia, :20 مكان الوالدة Jan. 1955 :رئیس ھیئة أركان القوات المسلحة تاریخ الوالدة (b فریق (a :اللقب: غیر متوفر الصفة
Sector de Bissorá, Região de Oio, غینیا - بیساو كنیة كافیة لتحدید الھویة: António Indjai كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر: AAID00435, الصادر بتاریخ Feb. 2010 18, الصادر في غینیا - بیساو (وتنتھي
18 May :صالحیتھ في 18 شباط/فبرایر 2013) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2012 معلومات أخرى: أدرج إنجاي (INJAI) في القائمة في 18 أیار/مایو 2012 عمال بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ ’’كان
ضالعا شخصیا في تخطیط وقیادة التمرد في 1 نیسان/أبریل 2010، الذي بلغ ذروتھ باالعتقال غیر المشروع لرئیس الوزراء، كارلو غومیز
جونیور، ورئیس ھیئة أركان القوات المسلحة في ذلك الحین، جوزیھ زامورا إندوتا؛ وخالل فترة االنتخابات في عام 2012، أصدر إنجاي ،
بصفتھ رئیس ھیئة أركان القوات المسلحة، تصریحات ھدّد فیھا باإلطاحة بالسلطات المنتخبة وبوقف العملیة االنتخابیة؛ وقد شارك أنطونیو

إنجاي (INJAI António) في التخطیط العملیاتي لالنقالب الذي وقع في 12 نیسان/ أبریل 2012. وفي أعقاب االنقالب، صدر البیان األول
عن ”القیادة العسكریة“ من ھیئة األركان العامة للقوات المسلحة، التي یقودھا الفریق أول إنجاي. اسم وأبیھ واسنا (Wasna Injai) إنجاي

واسم امھ كیریتشي كوفتي (Quiritche Kofte).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
 

TAi.147 االسم: 1: ُكل 2: آغا 3: إسحاقزي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): ُكل آغا اسحاقزی

Band-e Temur, Maiwand District, Kandahar :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1972 مكان الوالدة
Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund كنیة غیر كافیة لتحدید

الھویة: a) Hidayatullah b) Haji Hidayatullah c) Hayadatullah الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
( 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 معدّل بتاریخ ) 20 Jul. 2010 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: باكستان أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: عضو مجلس للطالبان ویتولى تنسیق جمع الزكاة من مقاطعة بلوشستان، باكستان. رئیس لجنة طالبان المالیة في منتصف عام
2013. مرتبط بالمالّ محمد عمر (TAi.004). خدم باعتباره المسؤول المالي الرئیسي لعمر وبوصفھ واحداً من أقرب مستشاریھ. ینتمي إلى

قبیلة إسحاقزاي.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
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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

 
CDi.003 االسم: 1: غاستون 2: إیامورامییھ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) الرئیس المؤقت للقوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا b) النائب األول لرئیس القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا -
(a :لواء في القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة تاریخ الوالدة: 1948 مكان الوالدة (c قوات أبكونغوزي المقاتلة

a) Byiringiro Victor :رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Ruhengeri (b رواندا ,Musanze District, Northern Province
Rumuli b) Victor Rumuri c) Michel Byiringiro كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Rumuli الجنسیة: رواندا رقم جواز السفر:

غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: North Kivu Province, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ: 1
Dec. 2010 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: 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
 

LYi.029 االسم: 1: أسامة 2: الكوني 3: ابراھیم 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): أسامة الكوني ابراھیم

اللقب: مدیر مركز احتجاز النصر في الزاویة الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1976 4 مكان الوالدة: Tripoli, لیبیا كنیة كافیة
لتحدید الھویة: a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni كنیة

,Zawiyah :غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
لیبیا أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2021 25 معلومات أخرى: بصفتھ المدیر الفعلي لمركز احتجاز النصر، یقوم الشخص المعني بصفة

مباشرة، و/أو من خالل مرؤوسیھ، بأفعال تنتھك القانون الدولي لحقوق اإلنسان الواجب التطبیق أو بأعمال تشكل انتھاكات لحقوق اإلنسان في
لیبیا، أو بتقدیم الدعم لتلك األعمال. ویتصرف الشخص المعني لصالح شخصْین ُمدرجین في القائمة مرتبطین ارتباطاً وثیقاً بأنشطة االتجار

.(LYi.026) وعبد الرحمن المیالد (LYi.025) بالبشر التي تقوم بھا شبكة الزاویة، أو بالنیابة عنھما أو بتوجیھ منھما، وھما محمد كشالف
أُدرج اسمھ في القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول)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

 
KPi.062 االسم: Il Kyu :2 Pak :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: مسؤول في مؤسسة كوریا ریونبونغ العامة تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Pak Il-Gyu كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

563120235 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2017 5 معلومات أخرى: مسؤول في
مؤسسة كوریا ریونبونغ العامة المتخصصة في اقتناء مستلزمات الصناعات الدفاعیة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ودعم مبیعات بیونغ

یانغ ذات الصلة بالمجال العسكري. ویُرجح أن تدعم مشتریاتھا أیضا برنامج جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة لألسلحة الكیمیائیة. نوع
الجنس: ذكر 

 
KPi.070 االسم: 1: كو 2: دجا ھیونغ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: كو دجا ھیونغ ھو ممثل رئیسي لمصرف التجارة الخارجیة (Foreign Trade Bank) في لیبیا. تاریخ الوالدة: 8
Sep. 1957 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Ku Cha-hyo'ng كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: لیبیا أدرج في القائمة بتاریخ:

Dec. 2017 22 معلومات أخرى: الموقع: لیبیا. نوع الجنس: ذكر 
 

LYi.007 االسم: 1: أبو بكر 2: یونس 3: جابر 4: غیر متوفر
اللقب: اللواء الصفة: وزیر الدفاع تاریخ الوالدة: 1952 مكان الوالدة: جالو, لیبیا 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: Feb. 2011 26 ( معدّل بتاریخ Apr. 2012 2 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرة 15 من القرار 1970

(حظر السفر). وأعید إدراجھ على القائمة في 17 آذار/مارس 2011 عمال بالفقرة 17 من القرار 1970 (تجمید األصول). الوضع المحتمل/
الموقع المعتقد وجوده فیھ: متوفى.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
 

KPi.051  االسم: 1: ري 2: تو تشون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب مدیر إدارة الدعایة والتحریض التابعة لحزب العمال الكوري، التي تسیطر على جمیع وسائط اإلعالم في

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة والتي تستخدمھا الحكومة للتحكم في الجمھور تاریخ الوالدة: 1934 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
لتحدید الھویة: RI Chae-Il كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات أخرى:  

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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TAi.047 االسم: 1: قدرة هللا 2: جمال 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): قدرت هللا جمال
,Gardez, Paktia Province :اللقب: موالي الصفة: وزیر اإلعالم في نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة

أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Haji Sahib كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
3 Sep. 2003, 18 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 ) معلومات أخرى: عضو مجلس الطالبان األعلى وعضو اللجنة الثقافیة للطالبان في عام
2010. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/

یولیھ 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

 
TAi.170 االسم: 1: سعید هللا 2: جان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): سعیدهللا جان
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1982 مكان الوالدة: Giyan District, Paktika Province, أفغانستان كنیة كافیة

لتحدید الھویة: Abid Khan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
Haqqani Network) 31 معلومات أخرى: شبكة حقاني Jul. 2014 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
TAe.012) (HQN))). وضالع بشكل وثیق في األنشطة العسكریة والمالیة والدعویة للجماعة. تعرض إلصابة في الساق. اسم والده: حجي

میاوار خان (متوفى).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

 
KPi.055 االسم: JANG SU :2 HAN :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

,Pyongyang :8 مكان الوالدة Nov. 1969 :اللقب: غیر متوفر الصفة: الممثل الرئیسي لمصرف التجارة الخارجیة تاریخ الوالدة
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: Chang-Su Han كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 745420176 (expires on October 19, 2020) رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2017 5 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 
 

KPi.002 االسم: 1: ري 2: جي - سون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: وزیر صناعة الطاقة الذریة منذ 9 نیسان/أبریل 2014 تاریخ الوالدة: 1938 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
لتحدید الھویة: ري شي - سون كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

( 30 Jul. 2014 معدّل بتاریخ ) 16 Jul. 2009 :غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معلومات أخرى: وزیر صناعة الطاقة الذریة منذ 9 نیسان/أبریل 2014. المدیر السابق للمكتب العام للطاقة الذریة، الوكالة الرئیسیة التي تتولّى
توجیھ البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة؛ قام بتیسیر عدد من المساعي التي بُذلت في المجال النووي، ومنھا إدارة المكتب

العام للطاقة الذریة لمركز یونغبیون للبحوث النوویة وشركة نامشونغانغ التجاریة. 
 

KPi.027  االسم: 1: ریو 2: جین 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مؤسسة كومید في سوریة تاریخ الوالدة: Aug. 1965 7 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:
563410081 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2016 2 معلومات أخرى:  

 
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

 
KPi.066 االسم: 1: كیم 2: دجونغ سیك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: مسؤول قیادي یتولى توجیھ جھود جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في مجال تطویر أسلحة الدمار الشامل.
ویعمل بصفتھ نائب مدیر إدارة صناعة الذخائر التابعة لحزب العمال الكوري. تاریخ الوالدة: بین 1967 و 1969 مكان الوالدة: غیر
متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Kim Cho’ng-sik كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة
بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 

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

23 Feb. 2009, 13 Dec. 2011, 6 9 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Dec. 2019 ) 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 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

 
KPi.021 االسم: 1: كیم 2: یونغ جونغ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مصرف تانشون التجاري تاریخ الوالدة: Nov. 1966 7 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Kim Chung Chong كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

Expires 18 Jun.) 563210184 (c (Expired 25 Jan. 2016) 381110042 (b (Expired 29 Dec. 2014) 199421147 (a
( 1 Jun. 2017 معدّل بتاریخ ) 2 Mar. 2016 :2018) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: عمل ممثال لمصرف تانشون التجاري في فییت نام. 
 

LYi.027 االسم: 1: إبراھیم 2: سعید 3: سلیم 4: جضران
اللقب: غیر متوفر الصفة: قائد میلیشیات مسلحة تاریخ الوالدة: Oct. 1982 29 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة:
Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

لیبیا رقم جواز السفر: S/263963, الصادر بتاریخ Nov. 2012 8 رقم الھویة الوطنیة: b 119820043341 (a) رقم الھویة
الشخصیة 137803 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2018 11 ( معدّل بتاریخ Feb. 2020 25 ) معلومات أخرى: اسم

أّمھ سلمى عبد هللا یونس. أُدرج في القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول).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
 

CDi.004 االسم: 1: إنوسنت 2: كاینا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب سابق لقائد حركة 23 مارس تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: بونانغا, إقلیم روتشورو, جمھوریة

الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: Colonel Innocent KAINA كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: India Queen الجنسیة:
غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: أوغندا (في مطلع عام 2016) أدرج في القائمة بتاریخ:
Nov. 2012 30 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: أصبح نائبا لقائد حركة 23 مارس بعد أن ھرب فصیل بوسكو تاغاندا

إلى رواندا في آذار/مارس 2013. وفرَّ إلى أوغندا في تشرین الثاني/نوفمبر 2013. وقد كان موجودا في أوغندا في مطلع عام 2016 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
 

TAi.137 االسم: 1: رحمت هللا 2: كاكا زاده 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): رحمت هللا کاکا زاده

Zurmat :مال الصفة: القنصل العام، قنصلیة الطالبان العامة، كراتشي، باكستان تاریخ الوالدة: 1968 مكان الوالدة (b موالي (a :اللقب
District, Paktia Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Rehmatullah b) Kakazada كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:

Mullah Nasir الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: D 000952, الصادر بتاریخ Jan. 1999 7, الصادر في أفغانستان رقم الھویة
3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 ) معلومات أخرى: عضو الطالبان المسؤول عن مقاطعة غانزي، أفغانستان في أیار/مایو
2007. رئیس شبكة لالستخبارات. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة سلیمان خیل. تم االستعراض عمالً
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010.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
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CDi.005 االسم: 1: جیروم 2: كاكوافو بوكاندي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: Goma, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Jérôme Kakwavu كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Commandant Jérôme الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم

جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 معلومات أخرى:
حصل على رتبة فریق أول في القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في كانون األول/دیسمبر 2004. وحتى حزیران/یونیھ 2011

كان محتجزاً في سجن ماكاال في كنشاسا. وفي 25 آذار/مارس 2011، بدأت المحكمة العسكریة العلیا محاكمة Kakwavu بتھمة ارتكاب
جرائم حرب. وفي تشرین الثاني/نوفمبر 2014، حكمت علیھ محكمة عسكریة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة بالسجن لمدة عشر سنوات

الرتكابھ جرائم اغتصاب وقتل وتعذیب.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.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.
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
 

KANONGA :4 MUTANGA WA BAFUNKWA :3 KYUNGU :2 GÉDÉON :1 :االسم  CDi.035
اللقب: غیر متوفر الصفة: قائد متمّردي كاتانغان تاریخ الوالدة: 1974 مكان الوالدة: قلیم مانونو، مقاطعة كاتانغا (مقاطعة تنجانیقا اآلن) 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: Feb. 2018 1 معلومات أخرى: ینتمي Gédéon Kyungu إلى قبیلة

بالوباكات. وبعد انتھائھ من التعلیم االبتدائي في لیكاسي والتعلیم الثانوي في مانونو حصل على شھادة في التربیة. وفي عام ١٩٩٩ التحق
بحركة ماي ماي، وقاد بدءا من عام ٢٠٠٣ إحدى أنشط الجماعات في مقاطعة كاتانغا. وفي عام ٢٠٠٦، زار قوات حفظ السالم التابعة لألمم

المتحدة لإلدماج خالل عملیة نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج. وھرب من السجن عام ٢٠١١ وسلّم نفسھ في تشرین األول/أكتوبر ٢٠١٦.
وھو یھدّد السالم واألمن واالستقرار في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة بموجب الفقرة 7 (ه) من قرار مجلس األمن 2293 (2016)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.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

 
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 :لتحدید الھویة

e) 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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Dubai 18, الصادر في Aug. 1985 الصادر بتاریخ ,(Passport number A717288 (MISUSE (1979 i
j) باكستان رقم G866537, الصادر بتاریخ Aug. 1991 12, الصادر في Rawalpindi (سوء استخدام) C-267185 (k (صدر في

KC- (n (صدر في روالبندي) G-869537 (m (2001 صدر في روالبندي في یولیو) H-123259 (l (Jul.1996 كراتشي في
(b (White House, Near Saudi Mosque, Clifton) باكستان ,Karachi (a :285901 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان

Palatial bungalow in the hilly) (c (House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority Karachi Pakistan)
21 Mar. 2006, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 3 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :أدرج في القائمة بتاریخ (area of Noorabad in Karachi

Mar. 2010, 22 Aug. 2016, 24 Nov. 2020 11 ,2007 ) 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
 

CDi.006 االسم: 1: جیرمان 2: كاتانغا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1978 28 مكان الوالدة: مامباسا، مقاطعة إیتوري، جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (في السجن) أدرج في القائمة بتاریخ: 1

Nov. 2005 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: ُعیِّن برتبة فریق أول في القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في
كانون األول/دیسمبر 2004. وسلَّمتھ حكومة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة في 18 تشرین األول/أكتوبر 2007.

وحكمت علیھ المحكمة الجنائیة الدولیة في البدایة في 23 أیار/مایو 2014 بالسجن لمدة 12 عاماً بتھمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانیة، ثم قامت دائرة االستئناف في المحكمة الجنائیة الدولیة بخفض عقوبتھ وقررت إنھاء العقوبة السجنیة التي ُحكم بھا على كاتانغا

(Katanga) في 18 كانون الثاني/ینایر 2016. وقد احتُجز كاتانغا في ھولندا في فترة محاكمتھ، إال أنھ نُقل إلى أحد سجون جمھوریة الكونغو
ھت إلیھ تُھم الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع الدیمقراطیة في كانون األول/دیسمبر 2015 وُوّجِ

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

IRi.020 االسم: 1: مھرداد أخالقي 2: كتابتْشي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس مجموعة الشھید باقري الصناعیة، التي ذكرھا قرار مجلس األمن 1737 (2006) لدورھا في برنامج

القذائف التسیاریة (مذكور تحت الرقم IRe.066). تاریخ الوالدة: Sep. 1958 10 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: A0030940, الصادر في إیران (جمھوریة -

17 Dec. 2014 24 ( معدّل بتاریخ Mar. 2007 :اإلسالمیة) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
 [I.47.C.6 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى (

 
TAi.025 االسم: 1: عبد الرؤوف 2: خادم 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبدالروف خادم
Azan (a :تقریباً 1970 مكان الوالدة (b 1963 بین 1958 و (a :اللقب: مال الصفة: قائد الفیلق المركزي تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة
village, Kajaki District, Helmand Province, أفغانستان Spin Boldak District, Kandahar Province (b, أفغانستان كنیة

كافیة لتحدید الھویة: Mullah Abdul Rauf Aliza كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
3 Sep. 2003, 21 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Sep. 2007, 13 Feb. 2012 ) معلومات أخرى: عضو شورى طالبان في كیتا في 2009. عضو طالبان المسؤول عن مقاطعة أورزغان،

افغانستان في 2001. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010.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
 

TAi.093 االسم: 1: خیر هللا 2: خیرخواه 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): خیرهللا خیرخواه

اللقب: a) موالي b) مال الصفة: a) حاكم مقاطعة ھرات تحت نظام طالبان b) ناطق باسم نظام طالبان c) حاكم مقاطعة كابل تحت نظام
Poti village, Arghistan district, Kandahar :وزیر الداخلیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة (d طالبان
a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa, :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,province
born in Kandahar on 01 Jan.1967 كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم

3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: قطر أدرج في القائمة بتاریخ
Oct. 2008, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016 ) معلومات أخرى: ینتمي إلى قبیلة بوبلزاي. تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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
 

SOi.005 االسم: 1: فؤاد 2: محمد 3: خلف 4: غیر متوفر
a) Fuad :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة

Mohamed Khalif b) Fuad Mohamed Qalaf c) Fuad Mohammed Kalaf d) Fuad Mohamed Kalaf e) Fuad
Mohammed Khalif f) Fuad Khalaf g) Fuad Shongale h) Fuad Shongole i) Fuad Shangole j) Fuad Songale
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k) Fouad Shongale l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: Somali رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Mogadishu (a, الصومال b) الصومال أدرج في القائمة بتاریخ: 12

Apr. 2010 معلومات أخرى:  
 

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
 

TAi.064 االسم: 1: عزت هللا 2: حقاني 3: خان سید 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عزت هللا حقاني خان سید

Alingar District, Laghman :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر التخطیط تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1957 مكان الوالدة
Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Ezatullah Haqqani (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 23
( 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012 معدّل بتاریخ ) Feb. 2001

معلومات أخرى: عضو شورى الطالبان في بیشاور في عام 2008. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010.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.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

 
TAi.163 االسم: 1: خیر هللا 2: باركزي 3: خداي نظر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): خیرهللا بارکزی خدای نظر
Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand (a :اللقب: حاجي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1965 مكان الوالدة

деревня Мирмадав, округ (c باكستان ,Килла Абдулла, провинция Белуджистан (b أفغانستان ,Province
a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Герешк, провинция Гильменд

Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر
متوفر رقم جواز السفر: BP4199631, الصادر في باكستان (ینتھي في 25 یونیو 2014، ألغت رسمیا اعتبارا من 2013) رقم الھویة

Abdul Manan Chowk, :العنوان (officially cancelled as of 2013) الوطنیة: 5440005229635, الصادر في باكستان
( 11 Feb. 2014 معدّل بتاریخ ) 29 Jun. 2012 :محافظة بلوشستان, باكستان أدرج في القائمة بتاریخ ,Pashtunabad, Quetta

(TAi.162) ومرتبط أیضاً مع عبد الستار عبد المنان (TAe.010) معلومات أخرى: مشارك في ملكیة صرافة حاجي خیر هللا حاجي ستار
ینتمي إلى قبیلة باراكزاي اسم األب حاجي نظر. االسم البدیل لألب نظر محمد.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس

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 click :األمن التابع لألمم المتحدة
here

 
TAi.165 االسم: 1: محمد قاسم 2: میر ولي 3: خداي رحیم 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد قاسم میر ولی خدایرحیم
Minar village, Garmser District, (a :اللقب: حاجي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1975 و 1976 مكان الوالدة

Helmand Province, أفغانستان weshan Village, Garmser District, Helmand Province (b كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Muhammad Qasim b) Abdul Salam كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
Lashkar Gah District, Helmand Province أفغانستان رقم الھویة الوطنیة 57388, الصادر في (a :متوفر رقم الھویة الوطنیة

Wesh, Spin (a :(رقم البطاقة السكنیة) العنوان Ayno Maina, Kandahar Province أفغانستان 665, الصادر في (b (tazkira)
Room (c محافظة ھلمند, أفغانستان ,Safaar Bazaar, Garmser District (b محافظة قندھار, أفغانستان ,Boldak District

21 Nov. :أفغانستان أدرج في القائمة بتاریخ ,Kandahar Province ,Kandahar City ,number 33, 5th Floor Sarafi Market
2012 ( معدّل بتاریخ Apr. 2013 22 ) معلومات أخرى: صاحب مؤسسة راحت المحدودة (TAe.013). ضالع في تزوید الطالبان باألسلحة

بما في ذلك األجھزة االرتجالیة المتفجرة. قُبض علیھ في عام 2012. محتجز في أفغانستان في كانون الثاني/ینایر 2013. مرتبط بمؤسسة
راحت المحدودة (TAe.013).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
 

TAi.013 االسم: 1: محمد نعیم 2: بریخ 3: خدایداد 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد نعیم بریخ خدایداد

Lakhi village, (a :اللقب: المالّ الصفة: نائب وزیر الطیران المدني تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1975 مكان الوالدة
Laki village, Garmsir District, Helmand (b أفغانستان ,Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province
Darvishan, Garmsir (d أفغانستان ,Lakari village, Garmsir District, Helmand Province (c أفغانستان ,Province

,De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand Province (e أفغانستان ,District, Helmand Province
a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة

f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim
Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed
Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul

Mohammad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Spen Zrae الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Feb. 2012, 13 Aug. 2012, 22 Apr. 2013, 31 Dec. 2013 ) معلومات أخرى: عضو اللجنة العسكریة للطالبان في منتصف عام
2013. یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان ینتمي إلى قبیلة بریخ. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاریخ 1 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.418 االسم: 1: محمد 2: رضا 3: لھمان 4: كیرام 

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
أُ
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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

 
CFi.010 االسم: KONY :2 ALI :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب قائد جیش الرب للمقاومة تاریخ الوالدة: d 1995 (c 1993 (b 1994 (a) 1992 مكان الوالدة: غیر
a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed :متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة

Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo
a) Otim Kapere b) “Bashir” c) “Caesar” d) “One-P” e) “1- :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة i) Ali Lalobo Bashir

P” الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: كافیا كینغي (إقلیم على الحدود مع السودان
وجنوب السودان لم یُحدد بعد وضعھ القانوني النھائي) أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2016 23 معلومات أخرى: ALI KONY نائب قائد

في جیش الرب للمقاومة Lord’s Resistance Army (LRA) (CFe.002)، الكیان المدرج في القائمة، وابن قائد جیش الرب للمقاومة
leader Joseph Kony (CFi.009)، الفرد المدرج في القائمة. وُضمَّ Ali إلى قیادة جیش الرب للمقاومة في عام 2010. وھو عنصر في

مجموعة من كبار ضباط جیش الرب للمقاومة الموجودین مع Joseph Kony.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
 

CFi.009 االسم: 1: جوزیف 2: كوني؛ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
1965 (e) 18 Sep. 1964 f 1963 (d 1961 (c 1960 (b 1959 (a :اللقب: فریق أول الصفة: قائد جیش الرب للمقاومة تاریخ الوالدة

1 Jan. 1961 j ( July 1961) (h ( August 1961) (g (i) (April 1963 ) مكان الوالدة: a) قریة باالرو، أبرشیة باالرو، محلیة
أومورو، مقاطعة غولو, أوغندا b) نطقة أودیك، محلیة أومورو، مقاطعة غولو, أوغندا c) منطقة أتیاك, أوغندا كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Kony b) Joseph Rao Kony كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Le Messie sanglant الجنسیة: أوغندا رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) فاكاغا, جمھوریة أفریقیا الوسطى b) كوتو العلیا, جمھوریة أفریقیا الوسطى c) كوتو
السفلى, جمھوریة أفریقیا الوسطى d) مبومو العلیا, جمھوریة أفریقیا الوسطى e) مبوبو, جمھوریة أفریقیا الوسطى f) أوولو - العلیا, جمھوریة

الكونغو الدیمقراطیة g) أوولو - السفلى, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة h) (العنوان المبلغ عنھ: كافیا كینغي (إقلیم یقع على الحدود بین
السودان وجنوب السودان لم یتقّرر بعد مركزه النھائي). وحتى كانون الثاني/ینایر 2015، وردت تقاریر تفید بأن 500 عنصر من عناصر

جیش الرب للمقاومة ُطردوا من السودان.) أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2016 7 معلومات أخرى: كوني ھو مؤسس وزعیم جیش الرب
للمقاومة (CFe.002). وتحت قیادتھ، قام جیش الرب للمقاومة باختطاف آالف المدنیین وقتلھم وتشویھ أجسامھم في جمیع أنحاء أفریقیا

الوسطى. وجیش الرب مسؤول عن اختطاف اآلالف من المدنیین وتشریدھم وممارسة العنف الجنسي علیھم وقتلھم في جمیع أنحاء أفریقیا
الوسطى، وعن نھب ممتلكاتھم وتخریبھا. اسم األب ھو لویزي أوبول (Luizi Obol). واسم األم ھو نورا أوبول (Nora Obol).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

 
CFi.011 االسم: KONY :2 SALIM :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب قائد جیش الرب للمقاومة تاریخ الوالدة: c 1991 (b 1992 (a) 1993 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro :لتحدید الھویة

f) Simon Salim Obol كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
(b (إقلیم على الحدود مع السودان وجنوب السودان لم یُحدد بعد وضعھ القانوني النھائي) Kafia Kingi (a :الوطنیة: غیر متوفر العنوان
جمھوریة أفریقیا الوسطى أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2016 23 معلومات أخرى: Salim Kony نائب قائد في جیش الرب للمقاومة

Joseph Kony الكیان المدرج في القائمة، وابن قائد جیش الرب للمقاومة ،(Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002
CFi.009))، الفرد المدرج في القائمة. وُضمَّ Salim إلى قیادة جیش الرب للمقاومة في عام 2010. وھو عنصر في مجموعة من كبار ضباط

جیش الرب للمقاومة الموجودین مع Joseph Kony.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.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
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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 والمسلمین متوفر العنوان: مالي أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2020 4 معلومات أخرى: مؤّسِ
(QDe.159)، ومسؤول تنفیذي في تنظیم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي (QDe.014). لون العینین: بني. لون الشعر: أسود.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

 
CFi.013 االسم: 1: مارتن 2: كومتامادجي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) 5 Oct. 1965 b) 3 :اللقب: غیر متوفر الصفة: الرئیس والقائد العام للجبھة الدیمقراطیة لشعب جمھوریة أفریقیا الوسطى تاریخ الوالدة
Mar. 1965 مكان الوالدة: Ndïnaba (a, تشاد Kobo (b, جمھوریة أفریقیا الوسطى Kabo (c, جمھوریة أفریقیا الوسطى كنیة كافیة

a) Abdoulaye Miskine b) Abdoullaye Miskine c) Martin Nadingar Koumtamadji d) Martin :لتحدید الھویة
Martin Koumta Madji f) Omar Mahamat (Nkoumtamadji e كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: a) تشاد

b) جمھوریة أفریقیا الوسطى c) الكونغو رقم جواز السفر: a) جواز دبلوماسي لجمھوریة أفریقیا الوسطى رقم 06FBO2262, الصادر
بتاریخ Feb. 2007 22 (انتھت صالحیتھ فيFeb. 2012 21) b) جواز سفر رسمي من الكونغو رقم SA0020249, الصادر بتاریخ 22
Jan. 2019 (تنتھي صالحیتھ في 21 كانون الثاني/ ینایر 2022) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) أم دافوق, محافظة فاكاغا,

جمھوریة أفریقیا الوسطى b) نجامینا, تشاد (منذ اعتقالھ في نوفمبر/تشرین الثاني 2019) أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2020 20 ( معدّل
بتاریخ May 2020, 28 Jul. 2020 5 ) معلومات أخرى: أسس مارتن كومتامادجي الجبھة الدیمقراطیة لشعب جمھوریة أفریقیا الوسطى في

عام 2005. وانضم إلى ائتالف سیلیكا في كانون األول/دیسمبر 2012 قبل أن ینشق عنھ في نیسان/أبریل 2013 بعد أن استولى المتمردون
على السلطة في بانغي. وبعد إلقاء القبض علیھ في الكامیرون، نُقل إلى برازافیل في جمھوریة الكونغو. واستمر یقود قواتھ الموجودة في المیدان

في جمھوریة أفریقیا الوسطى، حتى عندما كان في برازافیل قبل أن یعود إلى جمھوریة أفریقیا الوسطى (الفترة من تشرین الثاني/نوفمبر
2014 حتى عام 2019). ووقَّعت الجبھة الدیمقراطیة لشعب جمھوریة أفریقیا الوسطى االتفاق السیاسي لتحقیق السالم والمصالحة في

جمھوریة أفریقیا الوسطى في 6 شباط/فبرایر 2019، لكن مارتن كومتامادجي ال یزال یشكل تھدیداً للسالم واالستقرار واألمن في جمھوریة
أفریقیا الوسطى. صورتھ متوفرة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 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

 
KPi.015  االسم: 1: ھیون 2: كوانغ إیل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ھیون كوانغ إیل مدیر إدارة التطویر العلمي بالھیئة الوطنیة لتطویر تاریخ الوالدة: May 1961 27 مكان الوالدة:
غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Hyon Gwang Il كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة

2 Mar. :الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2016 معلومات أخرى:  

 
KPi.009 االسم: 1: كیم 2: كوانغ-إیل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: مسؤول في مصرف تانتشون التجاري تاریخ الوالدة: Sep. 1969 1 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

PS381420397, الصادر في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
بتاریخ: Jan. 2013 22 معلومات أخرى: كیم كوانغ - إیل مسؤول في مصرف تانتشون التجاري. وبصفتھ ھذه، یّسر إنجاز معامالت

للمصرف ولمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید). وفي شھر نیسان/أبریل 2009، أدرجت اللجنة المصرف في القائمة باعتباره
الكیان المالي الرئیسي في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة المسؤول عن مبیعات األسلحة التقلیدیة، والقذائف التسیاریة، والسلع المرتبطة

بتجمیع تلك األسلحة وصنعھا. وفي نیسان/أبریل 2009، أدرجت اللجنة على القائمة مؤسسة كومید، أھم مؤسسات تجارة األسلحة والجھة
المصدرة الرئیسیة للسلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسیاریة واألسلحة التقلیدیة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. 

 
KPi.008 االسم: 1: را 2: كي أونغ - سو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: مسؤول في مصرف تانتشون التجاري تاریخ الوالدة: Jun. 1954 4 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: Ra Kyung-Su b (a) تشانغ میونغ ھو (Chang Myong Ho) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة

كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 645120196, الصادر في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2013 22 ( معدّل بتاریخ Mar. 2016 2 ) معلومات أخرى: را كي أونغ - سو

مسؤول في مصرف تانتشون التجاري. وبصفتھ ھذه، یّسر إنجاز معامالت للمصرف. وفي شھر نیسان/أبریل 2009، أدرجت اللجنة المصرف
في القائمة باعتباره الكیان المالي الرئیسي في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة المسؤول عن مبیعات األسلحة التقلیدیة، والقذائف التسیاریة،

والسلع المرتبطة بتجمیع تلك األسلحة وصنعھا. 
 

KPi.071 االسم: 1: مون 2: كیونغ ھوان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: مون كیونغ ھوان ھو ممثل لمصرف Bank of East Land في الخارج. تاریخ الوالدة: Aug. 1967 22 مكان

الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Mun Kyo'ng-hwan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا
الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 381120660 (تنتھي صالحیتھ في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٦) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 
 

KPi.067 االسم: 1: كیم 2: كیونغ إیل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: كیم كیونغ إیل ھو نائب للممثل الرئیسي لمصرف التجارة الخارجیة (Foreign Trade Bank)في لیبیا. تاریخ
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الوالدة: Aug. 1979 1 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Kim Kyo'ng-il كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 836210029 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: لیبیا أدرج

في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: الموقع: لیبیا. نوع الجنس: ذكر 
 

KPi.045 االسم: 1: كیم 2: كیونغ أوك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب مدیر إدارة التنظیم والتوجیھ التي تشرف على تعیین الموظفین الرئیسیین لحزب العمال الكوري وجیش

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تاریخ الوالدة: a) تقریباً b 1937) تقریباً 1938 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة:
كیم كیونغ أوك كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم

الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات
أخرى:  

 
KPi.022  االسم: 1: كیم 2: كیو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: موظف للشؤون الخارجیة في مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین تاریخ الوالدة: Jul. 1968 30 مكان الوالدة:
غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة

2 Mar. :الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2016 معلومات أخرى:  

 
Kashlaf :4 Al-Arabi :3 Al Amin :2 Mohammed :1 :االسم LYi.025

االسم (باللغة األصلیة): محمد األمین العربي كشالف
اللقب: غیر متوفر الصفة: قائد كتیبة شھداء النصر، رئیس حرس مصفاة الزاویة لتكریر النفط تاریخ الوالدة: Dec. 1985 2 مكان الوالدة:

a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al- :الزاویة, لیبیا كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة
Qasab الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر: C17HLRL3, الصادر بتاریخ Dec. 2015 30, الصادر في Zawiya رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: الزاویة, لیبیا أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2018 7 ( معدّل بتاریخ Sep. 2018, 25 Feb. 2020 17 ) معلومات أخرى:

ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول)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
 

IQi.049 االسم: 1: رشید 2: طعان 3: كاظم 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): رشید طعان كاظم

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: غیر متوفر الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

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:
29 Feb. :العنوان: تركیا أدرج في القائمة بتاریخ CD595054 رقم الھویة الوطنیة: المغرب UZ6430184 المغرب رقم

2016 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
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

 
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:
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: 29
Jul. 2005 ( 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 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1978 مكان الوالدة: مالي كنیة كافیة لتحدید الھویة

b) 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
أل ً أُ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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2253 (2015)، في [التاریخ]( ). 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.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
Ben Heni مولود عام Feb. 1969 5 في Tripoli, لیبیا b) Al-As'ad Ben Hani مولود عام Feb. 1969 5 في Tripoli, لیبیا

formerly listed) تونس ,Tunis 5 في Feb. 1970 مولود عام c) Mohamed Ben Belgacem Awani d) Mohamed Aouani
as) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم
) 24 Apr. 2002 :11 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Apr. 2011 الصادر بتاریخ ,W374031 الھویة الوطنیة: تونس

( 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 31 Jul. 2006, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014, 6 Dec. 2019, 7 May 2020 معدّل 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) Zakir :باكستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Okara :30 مكان الوالدة Dec. 1960 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
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

 
TAi.053 االسم: 1: عبد الرزاق 2: آخوند 3: ال ال آخوند 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الرزاق آخوند ال ال آخوند
اللقب: مال الصفة: a) وزیر الداخلیة تحت نظام الطالبان b) رئیس شرطة كابل تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1958 مكان الوالدة:

Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, Quetta,
Pakistan كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر

3 Sep. 2003, 18 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 ) معلومات أخرى: عضو مجلس الطالبان األعلى في حزیران/یونیھ
2008. نائب المالّ محمد عمر (TAi.004.). في آذار/مارس 2010. عضو لجنة الطالبان لإلشراف في منتصف 2013، ضالع في تجارة

المخدرات ویعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة أشكزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822
(2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 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.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) Reymund :الفلبین كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Lambunao, Iloilo
Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar

MM611523 الفلبین رقم (a :الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر a) So b) Eso c) Junjun :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Labella
b (2004)) الفلبین رقم c (2000-2001) EE947317) الفلبین رقم P421967 (1997-1995) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
16 Sep. 2008, 13 Dec. 2011, 9 4 ( معدّل بتاریخ Jun. 2008 :10, الفلبین أدرج في القائمة بتاریخth Avenue, Caloocan City
.((Rajah Solaiman Movement (QDe.128) معلومات أخرى: الزعیم الروحي لحركة راجا سلیمان ( May 2018, 6 Dec. 2019

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

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.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

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

أ
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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

 
CDi.007 االسم: 1: توماس 2: لوبانغا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: إیتوري، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم

13 Oct. 1 ( معدّل بتاریخ Nov. 2005 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ
Nov. 2020 2 ,2016 ) معلومات أخرى: اعتُقل في كینشاسا في آذار/مارس 2005 بسبب ضلوع اتحاد الوطنیین الكونغولیین/فصیل لوبانغا
في ارتكاب انتھاكات لحقوق اإلنسان. ونُقل إلى المحكمة الجنائیة الدولیة في 17 آذار/مارس 2006. وأدانتھ المحكمة الجنائیة الدولیة في آذار/
مارس 2012 وُحكم علیھ بالسجن لمدة 14 عاماً. وفي 1 كانون األول/دیسمبر 2014، أید قضاة محكمة االستئناف قرار إدانة لوبانغا والحكم
الصادر بحقھ. ونُقل إلى أحد السجون في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في 19 كانون األول/دیسمبر 2015 لیقضي الفترة المتبقیة من عقوبة
السجن الصادرة في حقھ. وقد أُفرج عنھ في 15 مارس/آذار 2020 بعد أن قضى مدة العقوبة الصادرة في حقھ عن المحكمة الجنائیة الدولیة.

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

 
IQi.024 االسم: 1: طھ 2: محي الدین 3: معروف 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): طھ محي الدین معروف
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1924 مكان الوالدة: السلیمانیة, 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: غیر متوفر أدرج
في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
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

 
TAi.102 االسم: 1: ضیاء الرحمن 2: مدني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): ضیا الرحمان مدنی
Paliran village, (a :اللقب: موالي الصفة: حاكم مقاطعة لوجار تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1960 مكان الوالدة

Namakab District, Takhar Province, أفغانستان Taluqan City, Takhar Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya’ al-Rahman Madani كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Feb. 2008, 13 Feb. 2012, 31 Dec. 2013 ) معلومات أخرى: ضالع في تجارة المخدرات. عضو الطالبان المسؤول عن الشؤون
العسكریة في مقاطعة تاخار، افغانستان في أیار/مایو 2007. قام بتیسیر جمع األموال في الخلیج لصالح الطالبان منذ عام 2003 كما یسَّر كذلك

عقد اجتماعات بین مسؤولي الطالبان والمؤیدین األثریاء ورتَّب لسفر أكثر من إثني عشرة فرداً إلى كابول، أفغانستان من أجل شّن ھجمات
انتحاریة. یعتُقد أنھ في منطقة الخلیج. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 2010.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

 
IQi.075 االسم: 1: أصیل 2: سامـي 3: محمد 4: ماضـي طبـره

االسم (باللغة األصلیة): أصیل سامـي محمد ماضـي طبـره
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة: Asil Tabra 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: Jun. 2004 2 معلومات أخرى:  

 
SOi.006 االسم: 1: بشیر 2: محمد 3: محمود 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: d 1981 (c 1980 (b 1979 (a) 1982 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
a) Bashir Mohamed Mahmoud b) Bashir Mahmud Mohammed c) Bashir Mohamed Mohamud :الھویة

d) Bashir Mohamed Mohamoud e) Bashir Yare f) Bashir Qorgab g) Gure Gap h) "Abu Muscab"

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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i) "Qorgab" كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الصومال رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: Mogadishu, الصومال أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2010 12 معلومات أخرى: 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

 
IQi.052 االسم: 1: عادل 2: عبد هللا 3: مھدي 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عادل عبد هللا مھدي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1945 مكان الوالدة: الدور كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: عراقي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  

 
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:
Sep. 2015 28 ( 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
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here
 

MLi.007 االسم: 1: محمد 2: بن 3: أحمد 4: مھري
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1979 1 مكان الوالدة: تابنكورت, مالي كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: a) Mohamed Rougie b) Mohamed Rouggy c) Mohamed Rouji الجنسیة: مالي رقم جواز السفر:

) 10 Jul. 2019 :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: اماكو, مالي أدرج في القائمة بتاریخ AA0263957 (b AA00272627 (a
معدّل بتاریخ Dec. 2019, 14 Jan. 2020 19 ) معلومات أخرى: محمد بن أحمد مھري رجل أعمال من قبیلة لحمر العربیة في منطقة غاو،
تعاون سابقا مع حركة الوحدة والجھاد في غرب أفریقیا (QDe.134). ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 1 إلى 3 من قرار مجلس األمن 2374

(2017) (حظر السفر، تجمید األصول) صورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
المتحدة. 

 
CDi.008 االسم: 1: سلطاني 2: ماكینغا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Dec. 1973 25 مكان الوالدة: Rutshuru, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة
لتحدید الھویة: a) MAKENGA, Colonel SULTANI b) MAKENGA, EMMANUEL SULTANI كنیة غیر كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2012 12 معلومات أخرى: قائد عسكري لحركة 23 آذار/مارس (M23) التي تباشر عملیاتھا في

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. وھو في أوغندا اعتباراً من أواخر عام 2014.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
 

SSi.001 االسم: 1: غبریال 2: جوك ریاك 3: ماكول 4: غیر متوفر
GABRIEL JOK RIAK MAKOL :(باللغة األصلیة) االسم

1 Jan. :رئیس قوات الدفاع تاریخ الوالدة (b القائد السابق للقطاع األول في الجیش الشعبي لتحریر السودان (a :اللقب: فریق الصفة
1966 مكان الوالدة: Bor, السودان/جنوب كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جنوب السودان رقم جواز السفر: جنوب السودان رقم D00008623 رقم الھویة الوطنیة:
M6600000258472 العنوان: Unity State (a, جنوب السودان Western Bahr El Ghazal ,Wau (b, جنوب السودان أدرج في
القائمة بتاریخ: Jul. 2015 1 ( معدّل بتاریخ Nov. 2018 21 ) معلومات أخرى: ُعیّن قائدا لقوات الدفاع في 2 أیار/مایو 2018. وتولى
قیادة القطاع األول للجیش الشعبي لتحریر السودان، الذي ینفذ عملیاتھ بصورة رئیسیة داخل والیة الوحدة، منذ كانون الثاني/ ینایر 2013.
وقام، بوصفھ قائد القطاع األول للجیش الشعبي لتحریر السودان، بتوسیع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده من خالل انتھاكات
اتفاق وقف األعمال العدائیة. والجیش الشعبي لتحریر السودان كیان عسكري تابع لجنوب السودان شارك في أعمال أطالت أمد النزاع في

جنوب السودان، بما في ذلك انتھاكات اتفاق كانون الثاني/ینایر 2014 لوقف األعمال العدائیة واتفاق 9 أیار/ مایو 2014 لتسویة األزمة في
جنوب السودان، الذي كان إعادة التزام باتفاق وقف األعمال العدائیة، وعرقل أنشطة آلیة الرصد والتحقق التابعة للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة

بالتنمیة.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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IRi.022 االسم: 1: ناصر 2: ملیك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
ت الصناعیة، التي ذكرھا القرار 1737 (2006) لدورھا في برنامج إیران للقذائف اللقب: غیر متوفر الصفة: a) رئیس مجموعة الشھید ِھمَّ

التسیاریة (مذكور تحت الرقم b (IRe.067) مسؤول بوزارة الدفاع ولوجستیات القوات المسلحة یشرف على العمل في برنامج القذائف
التسیاریة شھاب-3، وھي القذائف التسیاریة اإلیرانیة الطویلة المدى الموجودة حالیاً قید االستخدام. تاریخ الوالدة: 1960 مكان الوالدة: غیر

متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر:
A0003039, الصادر في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) رقم الھویة الوطنیة: 0035011785, الصادر في إیران (جمھوریة -

اإلسالمیة) العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2007 24 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: [المرجع
 [I.47.C.7 القدیم رقم

 
KPi.026 االسم: 1: ري 2: مان غون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ري مان غون وزیر صناعة الذخائر تاریخ الوالدة: 1945 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة:
PO381230469 :غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر

(Expires 6 Apr. 2016 ) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2016 2 معلومات
أخرى:  

 
SOi.008 االسم: 1: فارس 2: محمد 3: مناع 4: غیر متوفر

a) Faris :الیمن كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Sadah :8 مكان الوالدة Feb. 1965 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Mana'a b) Fares Mohammed Manaa كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر:

,7 Jan. 1996 الیمن رقم الھویة الوطنیة: 1417576, الصادر بتاریخ ,Sanaa 7, الصادر في Jan. 1996 00514146, الصادر بتاریخ
الصادر في Al-Amana, الیمن العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2010 12 معلومات أخرى: 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

 
CDi.009 االسم: 1: كاوا بانغا 2: ماندرو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Aug. 1973 20 مكان الوالدة: Bunia, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة
a) Kawa Panga b) Kawa Panga Mandro c) Kawa Mandro d) Yves Andoul Karim e) Mandro :لتحدید الھویة

Panga Kahwa f) Yves Khawa Panga Mandro كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) “Chief Kahwa” b) “Kawa” الجنسیة:
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: أوغندا (في أیار/مایو 2016) أدرج في
القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: معلومات أخرى: أودع السجن في بونیا في نیسان/أبریل

2005 بسبب السعي لتخریب عملیة السالم في إیتوري. واعتقلتھ السلطات الكونغولیة في تشرین األول/أكتوبر 2005، وبرأت محكمة
االستئناف ساحتھ في كیسانغاني، ثم ُسلم إلى السلطات القضائیة في كینشاسا بسبب اتھامات جدیدة تتعلق بارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة وجرائم

حرب والقتل العمد واالعتداء بالعنف والضرب. وفي آب/أغسطس 2014، أدانتھ محكمة عسكریة بجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في
كیسانغاني بتھمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة، وحكمت علیھ بالسجن لمدة تسع سنوات، وأمرتھ بدفع ما یقرب من 000 85

دوالر لضحایاه. وقد قضى عقوبتھ السجنیة، وكان یقیم في أوغندا في أیار/مایو 2016.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
 

SSi.005 االسم: 1: مریال 2: شانونغ 3: یول 4: منغوك
MARIAL CHANUONG YOL MANGOK :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) لواء في الجیش الشعبي لتحریر السودان b) قائد وحدة الحرس الجمھوري تاریخ الوالدة: Jan. 1960 1 مكان
a) Marial Chinuong b) Marial Chan c) Marial Chanoung Yol :الوالدة: یرول، والیة البحیرات كنیة كافیة لتحدید الھویة
d) Marial Chinoum كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جنوب السودان رقم جواز السفر: R00005943، جنوب

السودان رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2015 1 معلومات أخرى: قاد الحرس الرئاسي
الخاضع لقیادتھ عملیة قتل مدنیین من قبائل النویر في جوبا ومناطق محیطة بھا، دفن العدید منھم في مقابر جماعیة. وقیل إن إحدى ھذه المقابر
تحتوي على عدد یتراوح بین 200 و 300 مدني.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
 

TAi.007 االسم: 1: عبد اللطیف 2: منصور 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد اللطیف منصور 

Zurmat District, Paktia (a :اللقب: موالي الصفة: وزیر الزراعة تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة
a) Abdul Latif :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Garda Saray District, Paktia Province (b أفغانستان ,Province

Mansoor b) Wali Mohammad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم
3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 31 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 18 May 2012, 22 Apr. 2013 21 ) معلومات أخرى: حاكم الظل لطالبان لمقاطعة لوغار في أواخر
عام 2012. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة ساھاك (غلزاي) تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن

1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 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
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MLi.008 االسم: 1: محمد 2: ولد 3: متالي 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب في البرلمان تاریخ الوالدة: 1958 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر
Golf Rue 708 :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان D9011156 :كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مالي رقم جواز السفر

Door 345, غاو, مالي أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2019 10 ( معدّل بتاریخ Dec. 2019, 14 Jan. 2020 19 ) معلومات أخرى:
محمد ولد متالي ھو رئیس بلدیة بوریم السابق والعضو الحالي في البرلمان عن دائرة بوریم االنتخابیة، وینتمي إلى حزب التجمع من أجل مالي

(الحزب السیاسي الذي ینتمي إلیھ الرئیس إبراھیم بوبكر كیتا). و محمد ولد متالي من قبیلة لحمر العربیة، وھو عضو مؤثر في الجناح المؤید
للحكومة من الحركة العربیة األزوادیة، المرتبطة بائتالف حركات 14 حزیران/یونیھ 2014 بالجزائر العاصمة (االئتالف). ُمدرج في القائمة

عمال بالفقرتین 1 إلى 3 من قرار مجلس األمن 2374 (2017) (حظر السفر، تجمید األصول) صورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة
المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 

 
TAi.068 االسم: 1: محمد هللا 2: مطیع 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد هللا مطیع
Arghandab District, :اللقب: موالي الصفة: وزیر األشغال العامة تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1961 مكان الوالدة

Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Mawlawi Nanai كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
) 25 Jan. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى: فقد إحدى ساقیھ في
الثمانینیات. الزعیم المؤقت لمجلس الطالبان األعلى من شباط/فبرایر إلى نیسان/أبریل 2010 مسؤول عن أنشطة التجنید في منتصف عام
2013. یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة أسكزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822

(2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 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

 
TAi.021 االسم: 1: هللا داد 2: متین 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): هللا داد متین
اللقب: مال الصفة: a) وزیر التنمیة الحضریة تحت نظام الطالبان b) رئیس المصرف المركزي تحت نظام طالبان c) رئیس خطوط أریانا

Kadani village, Spin Boldak District, :تقریباً 1960 مكان الوالدة (b 1953 ًتقریبا (a :األفغانیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة
Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Allahdad (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) b) Shahidwror كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: Akhund الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
( 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 معدّل بتاریخ ) 31 Jan. 2001 :متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: فقد إحدى قدمیھ في انفجار لغم أرضي. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة نورزاي. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010. 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

 
TAi.020 االسم: 1: مطیع هللا 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): مطیع هللا
Daman District, Kandahar :اللقب: مال الصفة: مدیر جمارك كابل تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1973 مكان الوالدة
Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز

3 Sep. 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 21 ,2003 ) معلومات أخرى: یعمل في التجنید لصالح حركة طالبان في

منتصف 2003. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة بوبلزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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
 

LYi.008 االسم: 1: معتوق 2: محمد 3: معتوق 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: وزیر المرافق تاریخ الوالدة: 1956 مكان الوالدة: خمس, لیبیا 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: Feb. 2011 26 ( معدّل بتاریخ Apr. 2012 2 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرة 15 من

القرار 1970 (حظر السفر). وأعید إدراجھ على القائمة في 17 آذار/مارس 2011 عمال بالفقرة 17 من القرار 1970 (تجمید األصول).
الوضع المحتمل/الموقع المعتقد وجوده فیھ: غیر معروف، ویُعتقد أنھ مقبوض علیھ.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.423 االسم: 1: علي 2: معیشو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): علي ما یشو
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: May 1983 25 مكان الوالدة: Taza, المغرب كنیة كافیة لتحدید الھویة:

Abou Abderahmane :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) 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

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

SDi.004 االسم: 1: جبریل 2: عبد الكریم 3: إبراھیم 4: مایو
اللقب: غیر متوفر الصفة: قائد میداني بالحركة الوطنیة لإلصالح والتنمیة تاریخ الوالدة: Jan. 1967 1 مكان الوالدة: الفاشر, شمال دارفور

a) General Gibril Abdul Kareem Barey :(مكان المیالد: حي النیل، الفاشر،الفاشر، شمال دارفور) كنیة كافیة لتحدید الھویة
b) “Tek” c) Gabril Abdul Kareem Badri كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: سوداني بالمیالد رقم جواز السفر:

غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: b 192-3238459-9 (a) شھادة الجنسیة المكتسبة من خالل الوالدة 302581 العنوان: الطینة, السودان
( 14 Mar. 2018 معدّل بتاریخ ) 25 Apr. 2006 :(یقیم في الطینة، على الجانب السوداني من الحدود مع تشاد) أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 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
 

TAi.135 االسم: 1: عبد القدوس 2: مظھري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبد القدوس مظھری

,Kunduz Province :اللقب: موالي الصفة: ملحق تعلیمي، قنصلیة طالبان العامة، بیشاور، باكستان تاریخ الوالدة: 1970 مكان الوالدة
أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Akhtar Mohammad Maz-hari (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم SE 012820, الصادر بتاریخ Nov. 2000 4 رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, أفغانستان أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2001 25 ( معدّل

بتاریخ Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 23 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: ینتمي إلى قبیلة بوبلزاي.
تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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

 
TAi.023 االسم: 1: فضل محمد 2: مظلوم 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): فضل محمد مظلوم
,Uruzgan :اللقب: مال الصفة: نائب رئیس ھیئة أركان الجیش في نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1963 و 1968 مكان الوالدة

أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
23 Feb. :متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: قطر أدرج في القائمة بتاریخ

2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016 3 ) معلومات أخرى: تم
االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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

 
CDi.010 االسم: 1: كالیستیھ 2: مباروشیمانا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

Ndusu / :24 مكان الوالدة Jul. 1963 :اللقب: غیر متوفر الصفة: األمین التنفیذي للقوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا تاریخ الوالدة
Ruhengeri, Northern Province, رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

رواندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2009 3 ( معدّل
بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: اعتُقل في باریس في 3 تشرین األول/أكتوبر 2010 بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائیة
الدولیة بتھم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة ارتكبتھا القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا في مقاطعتي كیفو عام 2009. ونُقل إلى الھاي في

25 كانون الثاني/ینایر 2011، ثم أطلقت المحكمة الجنائیة الدولیة سراحھ في أواخر عام 2011. وانتُخب أمینا تنفیذیا للقوات الدیمقراطیة
لتحریر رواندا في 29 تشرین الثاني/نوفمبر 2014 لوالیة مدتھا خمس سنوات 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

 
TAi.078 االسم: 1: محمد ولي 2: محمد عوض 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد ولی محمد عوض
Jelawur (a :اللقب: موالي الصفة: وزیر وزارة منع الرذیلة ونشر الفضیلة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1965 مكان الوالدة

Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar (b أفغانستان ,village, Arghandab District, Kandahar Province
Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Mohammad Wali (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 31
Jan. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى:

یقال إنھ توفي في كانون األول/دیسمبر 2006 ودُفن في إقلیم بنجواي بمقاطعة قندھار، أفغانستان. ینتمي إلى قبیلة غلزاي. تم االستعراض عمالً
بقرار مجلس األمن 1822 وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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
 

TAi.122 االسم: 1: عبد المنان 2: محمد إسحاق 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): عبدالمنان محمد اسحاق
اللقب: موالي الصفة: a) السكرتیر األول، سفارة الطالبان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة b) ملحق تجاري، سفارة الطالبان، أبو ظبي،

Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar :اإلمارات العربیة المتحدة تاریخ الوالدة: بین 1940 و 1941 مكان الوالدة
Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز

3 Sep. 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 15 Aug. 2012 21 ,2003 ) معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 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

 
TAi.003 االسم: 1: عبد الکبیر 2: محمد جان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الکبیر محمد جان
(c حاكم مقاطعة ننغرھار تحت نظام طالبان (b النائب الثاني للشؤون االقتصادیة، مجلس الوزراء تحت نظام طالبان (a :اللقب: موالي الصفة

Пули-Хумри или округ Баглан Джадид, :رئیس المنطقة الشرقیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة
провинция Баглан, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: A. Kabir كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

) 25 Jan. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 13 Aug. 2012, 31 Dec. 2013 معدّل بتاریخ

) معلومات أخرى: ناشط في العملیات اإلرھابیة في شرقي أفغانستان. یجمع األموال من تّجار المخدارت. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود
أفغانستان/باكستان. عضو المجلس األعلى للطالبان في 2009. العائلة أصالً من إقلیم نیكا في مقاطعة بكتیا، أفغانستان. مسؤول عن الھجوم على

أعضاء البرلمان األفغاني في تشرین الثاني/نوفمبر 2007 في بغالن. یمتلك أرضاً في مقاطعة بغالن الوسطى. وینتمي إلى قبیلة زدران. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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

 
TAi.141 االسم: 1: عبد هللا 2: حماد 3: محمد كریم 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد هللا حماد محمد كریم
Darweshan village, :اللقب: موالي الصفة: القنصل العام، قنصلیة طالبان العامة، كیتا، باكستان تاریخ الوالدة: 1972 مكان الوالدة

Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: al-Hammad كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم D 000857, الصادر بتاریخ Nov. 1997 20 رقم الھویة
25 Jan. :العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (Tazkira) National Identification Number 300786 الوطنیة: أفغانستان

2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: یُعتَقَد أنھ
موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى جماعة البلوش اإلثنیة. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 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

 
TAi.126 االسم: 1: محمد 2: سرور 3: صدیق مل 4: محمد مسعود

االسم (باللغة األصلیة): محمد سرور صدیق مل محمد مسعود
Jani Khel District, :اللقب: غیر متوفر الصفة: سكرتیر ثالث، سفارة طالبان، إسالم أباد، باكستان تاریخ الوالدة: 1963 مكان الوالدة
Paktia Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Mohammad Sarwar Siddiqmal (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: تذكرة ھویة وطنیة
3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :أفغانیة 19657 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2011 ) معلومات أخرى: ینتمي إلى قبیلة منغال. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ
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
 

TAi.052 االسم: 1: محمد یعقوب 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد یعقوب

Shahjoi District, (a :اللقب: موالي الصفة: رئیس وكالة بختار لألنباء تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1966 مكان الوالدة
Zabul Province, أفغانستان Janda District, Ghazni Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
( 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 1 Jun. 2012, 31 Dec. 2013 معدّل بتاریخ ) 23 Feb. 2001 :القائمة بتاریخ
معلومات أخرى: عضو لجنة الطالبان الثقافیة. یدیر ”جبھة“ للطالبان وینّسق جمیع األنشطة العسكریة لقوات الطالبان في إقلیم میواند بمقاطعة

قندھار، أفغانستان في منتصف 2013. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة خاروتي (تاراكي). تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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

 
TAi.099 االسم: 1: محمد شفیق 2: محمدي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد شفیق محمدی
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اللقب: موالي الصفة: a) حاكم مقاطعة خوست تحت نظام طالبان b) حاكم عام مقاطعات بكتیكا وخوست وغانزي تحت نظام طالبان تاریخ
الوالدة: تقریباً 1948 مكان الوالدة: Tirin Kot District, Uruzgan Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة

غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
( 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 معدّل بتاریخ ) 25 Jan. 2001 :متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معلومات أخرى: یشرف على اثنین من مراكز التدریب العسكري للطالبان في منتصف 2013. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/
باكستان. ینتمي إلى قبیلة ھوتاك. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010.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

 
SOi.011 االسم: 1: عبود 2: روغو 3: محمد 4: غیر متوفر

a) 11 Nov. 1960 b) 11 Nov. 1967 c) 11 Nov. 1969 d) 1 Jan. :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Aboud Mohammad Rogo b) Aboud Seif Rogo :كینیا كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Lamu Island :1969 مكان الوالدة

c) Aboud Mohammed Rogo d) Sheikh Aboud Rogo e) Aboud Rogo Muhammad f) Aboud Rogo
Mohamed 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: Jul. 2012 25 معلومات أخرى: 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.126 االسم: 1: یونس 2: أومبارا 3: مخلص 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1966 7 مكان الوالدة: Lanao del Sur, الفلبین كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) 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

9 Sep. 2005, 23 Feb. 2009, 3 9 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003 :(كان ال یزال سجیناً حتى أیار/مایو ٢٠١٧ ) أدرج في القائمة بتاریخ
Jun. 2009, 16 May 2011, 22 Sep. 2017, 24 Nov. 2020 ) 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

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

 
TAi.026 االسم: 1: أمیر خان 2: متقي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): امیر خان متقی
,Zurmat District, Paktia Province (a :اللقب: مال الصفة: وزیر التعلیم تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة

Amir Khan :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province (b أفغانستان
Muttaqi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

( 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 معدّل بتاریخ ) 25 Jan. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معلومات أخرى: عضو مجلس الطالبان األعلى في حزیران/یونیھ 2007. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة

سلیمان خیل. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010.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
 

TAi.051 االسم: 1: عبد الحي 2: مطمئن 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبدالحی مطمئن

اللقب: موالي الصفة: a) مدیر إدارة اإلعالم والثقافة في مقاطعة قندھار تحت نظام طالبان b) ناطق باسم نظام طالبان تاریخ الوالدة:
,Zabul Province (b أفغانستان ,Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province (a :تقریباً 1973 مكان الوالدة

أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان) كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم OA462456, الصادر بتاریخ Jan. 2012 31 (صدر تحت اسم
3 Sep. 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (Abdul Haq

ً أ أل أ
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Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 16 May 2014 21 ,2003 ) معلومات أخرى: األسرة أصالً من زابول ولكنھا استقرت
بعد ذلك في ھلمند. عضو في مجلس الطالبان األعلى وناطق باسم المالّ محمد عمر (TAi.004) في 2007. یُعتَقَد بأنھ موجود في منطقة حدود
أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة خاروتي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 2010.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.129 االسم: 1: جمال 2: مصطفى 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): جمال مصطفى
a) Kalad :الجزائر كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tiaret :28 مكان الوالدة Sep. 1973 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

c) Mostefa الجزائر ,Maskara 31 في Dec. 1979 31 مولود عام Dec. 1979 b) Mostafa Djamel مولود عام Belkasam
Djamel مولود عام Sep. 1973 26 في Mahdia, الجزائر d) Mustafa Djamel مولود عام Dec. 1979 31 في Mascara, الجزائر

26 Aug. مولود عام f) Bekasam Kalad الجزائر ,Algiers 26 في Aug. 1973 مولود عام e) Balkasam Kalad
1973 في Algiers, الجزائر g) Belkasam Kalad مولود عام Aug. 1973 26 في Algiers, الجزائر h) Damel Mostafa مولود

j) Djamal الجزائر ,Maskara 31 في Dec. 1979 مولود عام i) Djamal Mostafa الجزائر ,Algiers 31 في Dec. 1979 عام
l) Djamel الجزائر ,Maskara 31 في Dec. 1979 10 مولود عام Jun. 1982 k) Djamel Mostafa مولود عام Mostafa

Mostafa مولود عام Dec. 1979 31 في Algiers, الجزائر m) Fjamel Moustfa مولود عام Sep. 1973 28 في Tiaret, الجزائر
p) Djamel 22 في المغرب Aug. 1973 31 مولود عام Dec. 1979 o) Ali Barkani مولود عام n) Djamel Mustafa

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
 

CDi.011 االسم: 1: إیروتا دوغالس 2: مبامو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
,Bashali, Masisi (a :مكان الوالدة a) 28 Dec. 1965 b) 29 Dec. 1965 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة Goma (b, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة Uvira (c, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید

الھویة: Douglas Iruta Mpamo كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Mpano الجنسیة: رواندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جیزینیي, رواندا (As of June 2011.) أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 معلومات أخرى: لم یمارس

Great Lakes Business) مھنة معروفة منذ أن سقطت اثنتان من الطائرات التي كانت تدیرھا الشركة التجاریة لمنطقة البحیرات الكبرى
Company, GLBC).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.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 261122400761 العنوان: Al-Salibekhat area, الكویت (residence as at Mar. 2009) أدرج في القائمة بتاریخ: 16
Jan. 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
 

CDi.012 االسم: 1: سلفستر 2: موداكومورا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) مقدم بالقوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة b) فریق بالقوات الدیمقراطیة لتحریر

رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة تاریخ الوالدة: 1954 مكان الوالدة: خلیة فیریج، قطاع غاتومبا، بلدة كیلیبیرا، مقاطعة غیسیني،
رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Mupenzi Bernard b) General Major Mupenzi c) General Mudacumura كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: a) Pharaoh b) Radja الجنسیة: رواندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

مقاطعة كیفو الشمالیة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (في حزیران/یونیھ 2016) أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 ( معدّل
بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة أمرا بإلقاء القبض على موداكومورا (Mudacumura) في 12

ھت لھ تسع تھم تتعلق بجرائم الحرب، بما في ذلك الھجوم على المدنیین، والقتل، والتشویھ، والمعاملة القاسیة، تموز/یولیھ 2012 حیث ُوّجِ

أ ُ
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واالغتصاب، والتعذیب، وتدمیر الممتلكات، والنھب، واالعتداء على الكرامة الشخصیة، وھي الجرائم التي ُزعم أنھا ارتكبت في الفترة بین
عامي 2009 و 2010 في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. 

 
CDi.013 االسم: 1: لیودومیر 2: موغاراغو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

Rushashi, Northern (b رواندا ,Kigali (a :1953 مكان الوالدة (b 1954 (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Province, رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Manzi Leon b) Leo Manzi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

رواندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: مقر القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا في غابة كیكوما،
بوغویي (Kikoma forest, Bogoyi)، والیكالیھ, محافظة كیفو الشمالیة, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (اعتباراً من حزیران/یونیھ

2011) أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2010 1 معلومات أخرى: یتولى منصب رئیس ھیئة أركان القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا -
قوات أباكونغوزي المقاتلة المسؤول عن اإلدارة.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
 

TAi.016 االسم: 1: هللا داد 2: طیب 3: ولي 4: محمد
االسم (باللغة األصلیة): هللا داد طیب ولی محمد

Ghorak (a :حاجي الصفة: نائب وزیر االتصاالت تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة (b مال (a :اللقب
District, Kandahar Province, أفغانستان Nesh District, Uruzgan Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
3 Sep. 2003, 18 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012, 7 Sep. 2016 ) معلومات أخرى: ینتمي إلى قبیلة بوبلزاي. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010. الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة لإلنتربول

- مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. توفي في تشرین الثاني/نوفمبر 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
 

TAi.132 االسم: 1: نجیب هللا 2: محمد جمعة 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): نجیب هللا محمد جمعھ

Zere Kohi area, :اللقب: موالي الصفة: القنصل العام، قنصلیة طالبان العامة، بیشاور، باكستان تاریخ الوالدة: 1958 مكان الوالدة
Najib :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة ,Shindand District, Farah Province

Ullah الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم 000737, الصادر بتاریخ Oct. 1996 20 رقم الھویة الوطنیة: غیر
3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Sep. 2007, 29 Nov. 2011 21 ) معلومات أخرى: عضو المجلس العسكري للطالبان في بیشاور في 2010. یُعتَقَد بأنھ موجود في منطقة
حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010.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

 
TAi.073 االسم: 1: محمد 2: مسلم 3: حقاني 4: محمد كل

االسم (باللغة األصلیة): محمد مسلم حقانى محمدی گل
اللقب: موالي الصفة: a) نائب وزیر الحج والشؤون الدینیة تحت نظام طالبان b) نائب وزیر التعلیم العالي تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة:

1965 مكان الوالدة: Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة:
Moslim Haqqani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:

3 Sep. 2003, 18 Jul. 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :تذكرة ھویة وطنیة أفغانیة 1136 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 21 ,2007 ) معلومات أخرى: ینتمي عرقیاً إلى البشتون من مقاطعة

بغالن. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. یتكلم بطالقة اللغات اإلنكلیزیة واألوردیة والعربیة. تم االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010.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.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
 

CDi.014 االسم: 1: لیوبولد 2: موجیامبیري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) رئیس أركان القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة b) نائب القائد المؤقت للقوات

,Kigali :تقریباً 1966 مكان الوالدة (a) 17 Mar. 1962 b :الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة تاریخ الوالدة
a) Musenyeri b) Achille c) Frere Petrus :رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

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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Ibrahim الجنسیة: رواندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: كینشاسا، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
(في حزیران/یونیھ 2016) أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2009 3 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: أصبح نائبًا لقائد
القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة بالنیابة في عام 2014. وألقت دوائر األمن الكونغولیة القبض علیھ في غوما،

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، في مطلع أیار/مایو 2016، ثم نُقل إلى كینشاساالوصلة 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
 

CDi.015 االسم: 1: جمیل 2: موكولو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
b) 1 1965 (a :قائد تحالف القوى الدیمقراطیة تاریخ الوالدة (ADF) b) رئیس تحالف القوى الدیمقراطیة (a :اللقب: غیر متوفر الصفة

Jan. 1964 مكان الوالدة: Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, أوغندا كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Steven Alirabaki b) David Kyagulanyi c) Musezi Talengelanimiro d) Mzee Tutu e) Abdullah Junjuaka

f) Alilabaki Kyagulanyi g) Hussein Muhammad h) Nicolas Luumu i) Julius Elius Mashauri j) David Amos
Mazengo كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Professor Musharaf b) Talengelanimiro الجنسیة: أوغندا رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: تفید التقاریر أنھ كان في السجن في أوغندا (في أیلول/سبتمبر 2016) أدرج في القائمة
بتاریخ: Oct. 2011 12 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: اعتُقل في نیسان/أبریل 2015 في تنزانیا، وتم تسلیمھ إلى أوغندا

في تموز/یولیھ 2015. وتفید التقاریر أن الشرطة كانت تحتجز موكولو (Mukulu) في أیلول/سبتمبر 2016 في زنزانة للشرطة في انتظار
محاكمتھ بتھمة ارتكاب جرائم حرب وانتھاكات خطیرة التفاقیة جنیف بموجب القانون األوغندي.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

 
KPi.060 االسم: MUN CHOL :2 KIM :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مصرف التنمیة الكوریة المتحدة تاریخ الوالدة: Mar. 1957 25 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
لتحدید الھویة: Kim Mun-ch’o’l كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز

السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2017 5 معلومات أخرى:  
 

KPi.079 االسم: 1: باك 2: مون إیل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
1 Jan. :یعمل في الخارج. تاریخ الوالدة Korea Daesong Bank اللقب: غیر متوفر الصفة: باك مون إیل مسؤول تابع لمصرف

1965 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Pak Mun-il كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 563335509 (تنتھي مدة صالحیتھ في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٨) رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 
 

KPi.019  االسم: 1: كانغ 2: مون كیل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: جیانغ وین - جي

PS :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر (Jiang Wen-ji)
2 Mar. :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ ( Expires 4 Jul. 2017) 472330208
2016 معلومات أخرى: قام كانغ مون كیل بأنشطة شراء مواد نوویة بوصفھ ممثال لشركة نامشونغانغ، المعروفة أیضا باسم نامھونغ 

 
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

 
CDi.032  االسم: MUNDOS :3 AKILI :2 MUHINDO :1 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) فریق أول في القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، قائد اللواء b 31) عمید في القوات المسلحة
لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة تاریخ الوالدة: Nov. 1972 10 مكان الوالدة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) Charles Muhindo Akili Mundos b) Akili Muhindo c) Muhindo Mundos كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

القائمة بتاریخ: Feb. 2018 1 معلومات أخرى: Muhindo Akili Mundos ھو فریق أول في القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة وقائد اللواء 31. ُعیّن قائد قطاع عملیات القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في منطقتي بیني ولوبیرو، بما في ذلك

قائدا لعملیة سوكوال األولى التي استھدفت تحالف القوى الدیمقراطیة في أیلول/سبتمبر ٢٠١٤. وظّل في ھذا المنصب حتى حزیران/یونیھ
٢٠١٥. وھو أیضا یھدّد السالم واألمن واالستقرار في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة بموجب الفقرة 7 (ه) من قرار مجلس األمن 2293

(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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.120 االسم: 1: عبد الحكیم 2: مراد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

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

9 Sep. :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (expired on 7 Aug. 1996) الصادر في باكستان
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 لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
CDi.016 االسم: 1: إغناسیھ 2: مروانشیاكا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

(b رواندا ,Butera (a :14 مكان الوالدة May 1963 :اللقب: الدكتور الصفة: رئیس القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا تاریخ الوالدة
Ngoma, Butare, رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Dr. Ignace الجنسیة: رواندا رقم جواز

السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: ألمانیا (في السجن) أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 ( معدّل
بتاریخ Oct. 2016, 25 Feb. 2020 13 ) معلومات أخرى: أفادت األنباء بأنھ توفي في السجن في ألمانیا في 16 نیسان/أبریل 2019.

اعتقلتھ السلطات األلمانیة في 17 تشرین الثاني/نوفمبر 2009، وأدانتھ محكمة ألمانیة في 28 أیلول/سبتمبر 2015 بتھمة تزعُّم جماعة إرھابیة
أجنبیة والمساعدة على ارتكاب جرائم الحرب. وُحكم علیھ بالسجن لمدة 13 عاماً، وھو في السجن في ألمانیا اعتباراً من حزیران/یونیھ 2016.
وأُعید انتخابھ رئیساً للقوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا في 29 تشرین الثاني/نوفمبر 2014 لوالیة مدتھا خمس سنوات. 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

 
CDi.017 االسم: 1: ستراتون 2: موسوني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب سابق لرئیس القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا تاریخ الوالدة: a) 6 Apr. 1961 b) 4 Jun. 1961 مكان
الوالدة: Mugambazi, Kigali, رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة: IO Musoni كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

رواندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2007 29 ( معدّل
بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: اعتقلتھ السلطات األلمانیة في 17 تشرین الثاني/نوفمبر 2009، وأدانتھ محكمة ألمانیة في 28
أیلول/سبتمبر 2015 بتھمة تزعم جماعة إرھابیة أجنبیة، وُحكم علیھ بالسجن لمدة 8 سنوات. وأُفرَج عن موسوني (Musoni) من السجن

بمجرد انتھاء المحاكمة، وكان قد قضى مدة تتجاوز 5 سنوات من عقوبتھ السجنیة.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.196 االسم: 1: علي 2: السید 3: محمد 4: مصطفى بكري
االسم (باللغة األصلیة): على السید محمد مصطفى بكري

a) Ali :مصر كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Beni-Suef :18 مكان الوالدة Apr. 1966 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

( 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019 معدّل بتاریخ ) 29 Sep. 2005 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
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

 
CDi.018 االسم: 1: جول 2: موتیبوتسي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1964 مكان الوالدة: Minembwe, South Kivu, جمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Jules Mutebusi b) Jules Mutebuzi c) Colonel Mutebutsi كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر

متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: تولى منصب نائب سابق للقائد العسكري
اإلقلیمي للمنطقة العسكریة العاشرة للقوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في نیسان/أبریل 2004، وأقیل ألسباب تتعلق باالنضباط.

وفي كانون األول/دیسمبر 2007، اعتقلتھ السلطات الرواندیة عندما حاول عبور الحدود إلى جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. وتفید التقاریر أنھ
توفي في كیغالي في 9 أیار/مایو 2014.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 وآیرلندا
الشمالیة رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة رقم 516088643, الصادر بتاریخ Jan. 2014 7 (تنتھي

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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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 Muthana :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Nasir Muthana :وآیرلندا الشمالیة كنیة كافیة لتحدید الھویة

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 لبریطانیا العظمى
وآیرلندا الشمالیة (عنوان السابق حتى نوفمبر 2013) 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. 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 التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

 
CDi.033  االسم: MWISSA :3 SHIMIRAY :2 GUIDON :1 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1980 13 مكان الوالدة: كیغوما، إقلیم والیكالي, جمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة 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: Feb. 2018 1 معلومات أخرى: تخرج بشھادة علوم
اجتماعیة من المدرسة الثانویة في مبوفي؛ وانضم في سن السادسة عشر إلى جماعة مسلحة یقودھا شي كاسیكیال؛ وانضّم مع كاسیكیال إلى

القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وشّكال الكتیبة S3؛ وأُصیب عام ٢٠٠٧، وانضم بعد ذلك إلى جماعة ماي ماي سیمبا تحت
قیادة القائد آنذاك ”ماندو“؛ وشارك في تأسیس جماعة ندوما للدفاع عن الكونغو عام 2008، وأصبح نائب القائد المسؤول عن لواء إیغل لیمابیھ.

وھو أیضا یھدّد السالم واألمن واالستقرار في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة بموجب الفقرة 7 (ز) من قرار مجلس األمن 2293
(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
 

KPi.018  االسم: 1: جون 2: میونغ غوك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مصرف تانشون التجاري في سوریة تاریخ الوالدة: Oct. 1976 18 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
لتحدید الھویة: a) Cho’n Myo’ng-kuk b) Jon Yong Sang كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا

الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 4721202031 (Expires 21 Feb. 2017 ) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2016 2 معلومات أخرى: وعمال بالقرار 2371 (2017)، أضاف مجلس األمن المعلومات التالیة:

االسم المستعار الجدید: جون یونغ سانغ (Jon Yong Sang)، تاریخ المیالد: 25 آب/أغسطس 1976، الحامل لجواز السفر الدبلوماسي رقم
836110035 الذي تنتھي صالحیتھ في 1 كانون الثاني/ینایر 2020. 

 
KPi.007 االسم: 1: شانغ 2: میونغ - شین 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: المدیر العام لمحطة سوھاي إلطالق السواتل ورئیس مركز اإلطالق الذي جرت فیھ عملیتا اإلطالق في 13 نیسان/
أبریل و 12 كانون األول/دیسمبر 2012. تاریخ الوالدة: c 1965 (a) 19 Feb. 1968 b) 1966 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة

لتحدید الھویة: Jang Myong-Jin كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز
السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2013 22 معلومات أخرى: المدیر
العام لمحطة سوھاي إلطالق السواتل ورئیس مركز اإلطالق الذي جرت فیھ عملیتا اإلطالق في 13 نیسان/أبریل و 12 كانون األول/ دیسمبر

 .2012
 

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 :كافیة لتحدید الھویة
a) Muslim b) Lava c) John d) George e) Arthur f) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة d) 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

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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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

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
 

MLi.003 االسم: 1: حمد 2: عثمان 3: أغ 4: محمدون
a) Ousmane :16 مكان الوالدة: مالي كنیة كافیة لتحدید الھویة Apr. 1972 :اللقب: الشیخ الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Mahamadou b) Mohamed Ousmane 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: Dec. 2018 20 ( معدّل بتاریخ Jan. 2020 14 ) معلومات أخرى:
الجنس: ذكر. األوصاف المادیة: لون العینین: بني؛ لون الشعر: أسود. رقم الھاتف: +223 60 36 01 01. اللغات التي یتحدث بھا: العربیة
والفرنسیة. عالمات ممیِّزة: نظارات. ال بالفقرتین 1 إلى 3 من قرار مجلس األمن 2374 (2017) (حظر السفر) صورة متاحة إلدراجھا في

النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 
 

GBi.006 االسم: 1: تشیبا 2: نا بیدون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) مقدم b) رئیس المخابرات تاریخ الوالدة: May 1954 28 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر: DA0001564, الصادر بتاریخ 30
Nov. 2005, الصادر في غینیا - بیساو (تنتھي صالحیتھ في 15 أیار/مایو 2011) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر

متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2012 18 معلومات أخرى: أدرج ناب یدون (Na Bidon) في القائمة في 18 أیار/مایو 2012 عمال
بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ ’’عضو ’’القیادة العسكریة‘‘ التي أعلنت مسؤولیتھا عن االنقالب الذي وقع في 12 نیسان/أبریل

2012.‘‘ النسب : ’’Nabidom‘‘.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

 
GBi.007 االسم: 1: تشام 2: نا مان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) مقدم b) رئیس المستشفى العسكري للقوات المسلحة تاریخ الوالدة: Feb. 1953 27 مكان الوالدة: غیر
متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: Namam الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر:

SA0002264, الصادر بتاریخ Jul. 2006 24, الصادر في غینیا - بیساو (وتنتھي صالحیتھ في 23 تموز/یولیھ 2009) رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2012 18 معلومات أخرى: أدرج نا مان (Na Man) في القائمة في
18 أیار/مایو 2012 عمال بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ ’’عضو ’’القیادة العسكریة‘‘ التي أعلنت مسؤولیتھا عن االنقالب الذي
وقع في 12 نیسان/أبریل 2012. وھو أیضا عضو في القیادة العسكریة العلیا (أعلى تسلسل قیادي في القوات المسلحة في غینیا-بیساو).‘‘ واسم

أبیھ نامان (Naman) واسم أمھ ندیادي نا نوا (Ndjade Na Noa).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

 
GBi.008 االسم: 1: إستیفاو 2: نا مینا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: المفتش العام للقوات المسلحة تاریخ الوالدة: Mar. 1956 7 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: May 2012 18 معلومات أخرى: أدرج نا مینا (Na Mena) في القائمة في 18 أیار/
مایو 2012 عمال بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ ’’عضو ’’القیادة العسكریة‘‘ التي أعلنت مسؤولیتھا عن االنقالب الذي وقع في

12 نیسان/أبریل 2012.‘‘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.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

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: مالي أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2010 22 ( معدّل بتاریخ Apr. 2014, 6 Dec. 2019 15 ) 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 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
 

KPi.061 االسم: NAM UNG :2 KIM :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل لمصرف إیلسیم الدولي تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 654110043 رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2017 5 معلومات أخرى: ممثل لمصرف إیلسیم الدولي، وھو

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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مصرٌف تابع لجیش جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، ولھ صلة وثیقة بمؤسسة كوریا كوانغسون المصرفیة. وقد حاول مصرف إیلسیم
الدولي التھرب من الجزاءات المفروضة من قِبل األمم المتحدة 

 
IRi.026 االسم: 1: محمد رضا 2: نقدي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) رئیس الجھاز الحكومي لمكافحة التھریب b) عمید / النائب السابق لرئیس أركان القوات المسلحة لشؤون
اللوجستیات والبحوث الصناعیة تاریخ الوالدة: a) 11 Feb. 1949 b) 11 Feb. 1952 c) 11 Feb. 1953 d) 11 Feb. 1961 مكان

الوالدة: a) النجف, العراق Tehran (b, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) 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

 [I.03.I.10 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى ( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) 3 Mar. 2008 :بتاریخ
 

GBi.009 االسم: 1: دابا 2: ناوالنا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) مقدم b) الناطق باسم ”القیادة العسكریة“ تاریخ الوالدة: Jun. 1966 6 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة

,SA000417 :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر Daba Na Walna :لتحدید الھویة
الصادر بتاریخ Oct. 2003 29, الصادر في غینیا - بیساو (وتنتھي صالحیتھ في 10 آذار/مارس 2013) رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: May 2012 18 معلومات أخرى: أدرج ناوالنا (Naualna) في القائمة بتاریخ 18 أیار/
مایو 2012 عمال بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ ’’الناطق باسم ”القیادة العسكریة“ التي أعلنت مسؤولیتھا عن االنقالب الذي وقع

في 12 نیسان/أبریل 2012.‘‘ واسم أبیھ سامبا ناوالنا (Samba Naualna) واسم أمھ نانفافي إن-أواسني (In-Uasne Nanfafe).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
 

IRi.027 االسم: 1: محمد مھدي 2: نجاد نوري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: فریق / عمید جامعة مالك األشتر لتكنولوجیا الدفاع (قسم الكیمیاء، منتسب لوزارة الدفاع ولوجستیات القوات

المسلحة، أجرى تجارب على البیریلیوم). تاریخ الوالدة: غیر متوفر 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: Dec. 2006 23 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: نائب وزیر العلوم والبحوث
 [I.37.C.7 المرجع القدیم رقم] .والتكنولوجیا

 
CDi.019 االسم: 1: بوضوین 2: نغاروییھ وا میامورو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

(a :1978 مكان الوالدة (a) 1 Apr. 1978 b :الصفة: عمید تاریخ الوالدة (M23) اللقب: القائد العسكري لحركة 23 آذار/مارس
Bibwe, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة Lusamambo, Lubero territory (b, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة:
Colonel Baudoin NGARUYE كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: FARDC تحدید 1-78-09-44621-80 العنوان: روبافو/مودندي, رواندا أدرج في القائمة بتاریخ: 30
Nov. 2012 معلومات أخرى: دخل جمھوریة رواندا في 16 آذار/مارس 2013. وھو یعیش في معسكر نغوما برواندا، اعتباراً من أواخر عام

2014.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

 
CFi.008 االسم: NGAÏKOSSET :3 BARRET :2 EUGÈNE :1 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) نقیب سابق في الحرس الرئاسي في جمھوریة أفریقیا الوسطى b) نقیب سابق في القوات البحریة لجمھوریة
a) Eugene Ngaikosset :8 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Oct. 1967 :أفریقیا الوسطى تاریخ الوالدة

b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: a) جّزار باوا b) Ngakosset الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: رقم تحدید
الھویة العسكریة ألفراد القوات المسلحة لجمھوریة أفریقیا الوسطى 911-10-77 العنوان: Bangui, جمھوریة أفریقیا الوسطى أدرج في
القائمة بتاریخ: Dec. 2015 17 ( معدّل بتاریخ Apr. 2018 26 ) معلومات أخرى: النقیب یوجین باریت نغایكوسیت عضو سابق في

الحرس الرئاسي للرئیس السابق فرانسوا بوزیزي (CFi.001) ولھ صالت بحركة أنتي - باالكا. وھرب من السجن في 17 أیار/ مایو 2015
بعد تسلیمھ من برازافیل، وأنشأ فصیلھ الخاص من قوات أنتي - باالكا التي تشمل مقاتلین سابقین تابعین للقوات المسلحة لجمھوریة أفریقیا

الوسطى. 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

 
CDi.020 االسم: 1: ماتیو شوي 2: نغودجولو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Oct. 1970 8 مكان الوالدة: بونیا، مقاطعة إیتوري، جمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: Cui Ngudjolo كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:
Nov. 2005 1 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: اعتقلتھ بعثة منظمة األمم المتحدة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في
بونیا في تشرین األول/أكتوبر 2003. وسلمتھ حكومة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة في 7 شباط/فبرایر 2008.

وبرأتھ المحكمة الجنائیة الدولیة من جمیع التُھم في كانون األول/دیسمبر 2012، وأیدت دائرة االستئناف ذلك الحكم في 27 شباط/فبرایر
2015. وقدَّم نغودجولو (Ngudjolo) طلب اللجوء في ھولندا، إال أن طلبھ قوبل بالرفض. وتم ترحیلھ إلى جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في

11 أیار/مایو 2015.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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GBi.010 االسم: 1: خولیو 2: نھاتي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) مقدم b) قائد كتیبة المظلیین تاریخ الوالدة: Sep. 1965 28 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:
غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2012 18 معلومات أخرى: أدرج نھاتي (Nhate) في القائمة في 18 أیار/
مایو 2012 عمال بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ ’’عضو ”القیادة العسكریة“ التي أعلنت مسؤولیتھا عن االنقالب الذي وقع في

12 نیسان/أبریل 2012.‘‘ ویعد المقدم جولیو نھاتي (Júlio Nhate) أحد الحلفاء المخلصین ألنطونیو إنجاي (António Injai) ویتحمل
المسؤولیة المادیة عن انقالب 12 نیسان/ أبریل 2012 لقیامھ بتنفیذ العملیة العسكریة.‘‘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

 
CDi.021 االسم: 1: فلوریبیر نغابو 2: نجابو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) Floribert :23 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة May 1971 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Njabu Ngabu b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu Ndjabu كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: OB 0243318, الصادر في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: یعیش تحت اإلقامة
الجبریة في كنشاسا منذ آذار/مارس 2005 بسبب تورط جبھة القومیین ودعاة االندماج في انتھاكات لحقوق اإلنسان. وقد نُقل إلى الھاي في 27

آذار/مارس 2011 لإلدالء بشھادتھ في محاكمتي Germain Katanga و Mathieu Ngudjolo أمام المحكمة الجنائیة الدولیة. وطلب
اللجوء في ھولندا في أیار/مایو 2011. وفي تشرین األول/أكتوبر 2012، رفضت محكمة ھولندیة طلبھ. وفي تموز/یولیھ 2014، جرى ترحیلھ

من ھولندا إلى جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة حیث أُلقي القبض علیھ ھناك.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
 

CDi.022 االسم: 1: لوران 2: نكوندا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
,Rutshuru, North Kivu :مكان الوالدة a) 6 Feb. 1967 b) 2 Feb. 1967 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

a) Nkunda Mihigo Laurent b) Laurent Nkunda Bwatare :جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة
c) Laurent Nkundabatware d) Laurent Nkunda Mahoro Batware e) Laurent Nkunda Batware كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: a) Chairman b) General Nkunda c) Papa Six الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر
متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 معلومات أخرى: فریق أول سابق في

التجمع الكونغولي من أجل الدیمقراطیة - فصیل غوما. وھو مؤسس المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب في عام 2006؛ ومن كبار ضباط
التجمع الكونغولي من أجل الدیمقراطیة - فصیل غوما في الفترة 1998-2006؛ وضابط في الجبھة الوطنیة الرواندیة في الفترة 1998-1992.

وقد ألقت السلطات الرواندیة القبض على Laurent Nkunda في رواندا في كانون الثاني/ینایر 2009، وأقیل من منصبھ كقائد للمؤتمر
الوطني للدفاع عن الشعب. وقد ظل منذ ذلك الحین تحت اإلقامة الجبریة في كیغالي برواندا. ورفضت رواندا طلب حكومة جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة تسلیمھ بسبب الجرائم التي ارتكبھا في شرقي ذلك البلد. وفي عام 2010 رفضت محكمة رواندیة في غیسیني دعوى االستئناف
التي رفعھا Nkunda بأنھ احتُجز بصورة غیر قانونیة، وقضت بأن تُعرض القضیة على محكمة عسكریة. وبدأ محاموه إجراءات االستئناف

لدى المحكمة العسكریة الرواندیة.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

 
TAi.044 االسم: 1: حمد هللا 2: نعماني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): حمد هللا نعمانى
اللقب: موالي الصفة: a) وزیر التعلیم العالي تحت نظام طالبان b) عمدة مدینة كابل تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان

الوالدة: Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

القائمة بتاریخ: Feb. 2001 23 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى:
عضو مجلس الطالبان األعلى. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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

 
TAi.138 االسم: 1: محمد 2: علیم 3: نوراني 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد علیم نورانی
,Ghazni Province :اللقب: مفتي الصفة: سكرتیر أّول قنصلیة طالبان العامة، كراتشي، باكستان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة

أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر
3 Sep. 2003, 21 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Sep. 2007, 29 Nov. 2011 ) معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ
https://www.interpol.int/en/How- :2010الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

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

TAi.173 االسم: 1: عبد البصیر 2: نورزاي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

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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االسم (باللغة األصلیة): عبد البصیر نورزی
اللقب: حاجي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: c 1963 (b 1965 (a) 1960 مكان الوالدة: Baluchistan Province, باكستان كنیة

a) Haji Abdul Basir b) Haji ‘Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai d) Abdul Baseer e) Abdul :كافیة لتحدید الھویة
Basir كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: باكستان رقم AA3829182 رقم الھویة الوطنیة:

باكستان 5420124679187 العنوان: شامان, محافظة بلوشستان, باكستان أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2015 27 معلومات أخرى:
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
 

TAi.154 االسم: 1: مالك 2: نورزي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): مالک نورزى

,Chaman border town (a :مكان الوالدة c) 1 Jan. 1963 1960 (b 1957 (a :اللقب: حاجي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Hajji Malik Noorzai;) حاجى مالك نورزى (a :باكستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Pishin, Baluchistan Province (b باكستان
a) Haji Maluk b) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai) b) Allah Muhammad
Allah) 23, الصادر في باكستان Jul. 2009 الصادر بتاریخ ,FA0157612 :الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر Haji Aminullah
Muhammad ینتھي في 22 یولیو 2014، ألغى رسمیا اعتبارا من عام 2013، تصدر باسم) رقم الھویة الوطنیة: 54201-247561-5,

,Chaman ,Boghra Road, Miralzei Village (a :العنوان (officially cancelled as of 2013) الصادر في باكستان
Baluchistan Province, باكستان Kandahar province ,Kalay Rangin, Spin Boldak District (b, أفغانستان أدرج في

ل للطالبان. یمتلك القائمة بتاریخ: Oct. 2011 4 ( معدّل بتاریخ Nov. 2011, 1 Jun. 2012, 11 Feb. 2014 29 ) معلومات أخرى: ممّوِ
أعماالً تجاریة في الیابان ویسافر كثیراً إلى دبي باإلمارات العربیة المتحدة وإلى الیابان. في 2009 قام بتسھیل أنشطة الطالبان بما في ذلك ما تم

من خالل التجنید وتقدیم الدعم اللوجستي. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة نورزاي. شقیق فضل هللا خان
نورزاي (TAi.153) اسم األب حاجي أختار محمد.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
 

CDi.023 االسم: 1: فیلیسیان 2: نسانزو بوكیریھ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) قائد قطاع فرعي في القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة b) عقید في القوات

Rubungo, (b رواندا ,Murama, Kigali (a :الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة تاریخ الوالدة: 1967 مكان الوالدة
Kigali, رواندا Kinyinya, Kigali (c, رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة: Fred Irakeza كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: رواندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: محافظة كیفو الجنوبیة, جمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة (في حزیران/یونیھ 2016) أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2010 1 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى:

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

 
CDi.024 االسم: 1: باسیفیك 2: نتاوونغوكا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) قائد قطاع ”سونوكي“ في القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة b) عمید في القوات
Gaseke, :تقریباً 1964 مكان الوالدة (a) 1 Jan. 1964 b :الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة تاریخ الوالدة

a) Colonel :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Pacifique Ntawungula :رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Gisenyi Province
Omega b) Nzeri c) Israel الجنسیة: رواندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: إقلیم روتشورو،

كیفو الشمالیة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (اعتباراً من حزیران/یونیھ 2016) أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2009 3 ( معدّل بتاریخ 13
Oct. 2016 ) معلومات أخرى: تلقى تدریباً عسكریاً في مصر.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
 

TAi.089 االسم: 1: نور هللا 2: نوري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): نور هللا نوری

Shahjoe :مكان الوالدة b) 1 Jan. 1967 1958 ًتقریبا (a :اللقب: موالي الصفة: حاكم مقاطعة بلخ تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة
District, Zabul Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Norullah Noori كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

25 Jan. :متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: قطر أدرج في القائمة بتاریخ
2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016 3 ) معلومات أخرى: ینتمي إلى

قبیلة توخي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010.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
 

CDi.025 االسم: 1: جایمس 2: نیاكوني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
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: غیر متوفر الجنسیة: أوغندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 معلومات أخرى: 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

 
TAi.097 االسم: 1: عبد المنان 2: نیازي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

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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االسم (باللغة األصلیة): عبدالمنان نیازی
اللقب: مال الصفة: a) حاكم مقاطعة كابل تحت نظام الطالبان b) حاكم مقاطعة بلخ تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان

Sardar village, Kohsan District, Herat (b أفغانستان ,Pashtoon Zarghoon District, Herat Province (a :الوالدة
Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: a) Baryaly b) Baryalai الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر

3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010, 29 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Nov. 2011, 13 Feb. 2012, 31 Dec. 2013 ) معلومات أخرى: عضو الطالبان المسؤول عن مقاطعات ھرات وفرح ونمروز في

منتصف 2013. عضو المجلس األعلى للطالبان ومجلس شوري كیتا. یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة
أشكزاي وضالع في نقل االنتحاریین إلى أفغانستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ

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

 
CDi.034 االسم: NZAMBAMWITA :2 LUCIEN :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1966 مكان الوالدة: قریة نیاغیتاببیري، قطاع روفوني، إقلیم كینیامي, مقاطعة بیومبا,
رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة: André Kalume كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: رواندا رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2018 1 معلومات أخرى: یھدّد السالم واألمن
واالستقرار في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة بموجب الفقرة 7 (ي) من قرار مجلس األمن 2293 (2016) 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

 
CDi.026 االسم: 1: ستانیسالس 2: نزیمانا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) 1 Jan. 1966 :اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب سابق لقائد القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا - قوات أبكونغوزي المقاتلة تاریخ الوالدة
a) Deogratias Bigaruka :رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Mugusa, Butare :تقریباً 1967 مكان الوالدة (b) 28 Aug. 1966 c

Izabayo b) Izabayo Deo c) Jules Mateso Mlamba كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Bigaruka b) Bigurura الجنسیة:
رواندا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2009 3 ( معدّل
بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: اختفى بینما كان في تنزانیا في أوائل عام 2013. ولم یكن مكان وجوده معروفا في حزیران/یونیھ

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

 
TAi.166 االسم: 1: أحمد شاه 2: نورزاي 3: عبید هللا 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): احمد شاه نورزی عبیدهللا
اللقب: مالّ الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1 Jan. 1985 b (a) 1981 مكان الوالدة: Quetta, باكستان كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) Mullah Ahmed Shah Noorzai b) Haji Ahmad Shah c) Haji Mullah Ahmad Shah d) Maulawi Ahmed Shah
e) Mullah Mohammed Shah كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر:

باكستان رقم NC5140251, الصادر بتاریخ Oct. 2009 23 (تنتھي یوم 22 أكتوبر 2014، ألغي رسمیا اعتبارا من 2013) رقم الھویة
الوطنیة: 9-2288025-54401, الصادر في باكستان (officially cancelled as of 2013) العنوان: Quetta, باكستان أدرج في القائمة

بتاریخ: Feb. 2013 26 ( معدّل بتاریخ Feb. 2014 11 ) معلومات أخرى: یمتلك ویدیر صرافة روشان (TAe.011). قدّم خدمات مالیة
إلى ُغل أغا اشكزاي (TAi.147) إضافة إلى عنصر آخر من الطالبان في مقاطعة ھلمند. اللقب البدیل ھو موالي.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

 
SOi.009 االسم: 1: حسن 2: ماھات 3: عمر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Apr. 1979 10 مكان الوالدة: Garissa, كینیا كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Hassaan Hussein Adam b) Hassane Mahad Omar c) Xassaan Xuseen Adan d) Asan Mahad Cumar e) Abu

Possibly :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة Salman f) Abu Salmaan g) Sheikh Hassaan Hussein
National ID) 23446085 :رقم الھویة الوطنیة (exp. 20 Aug 2017) الصادر في كینیا ,A1180173 :رقم جواز السفر Ethiopian

Card) العنوان: Nairobi, كینیا أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2011 28 معلومات أخرى: 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
 

TAi.088 االسم: 1: عبد الجبار 2: عمري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبدالجبار عمری

اللقب: موالي الصفة: حاكم مقاطعة باغالن تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1958 مكان الوالدة: Zabul Province, أفغانستان كنیة
كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Mullah Jabbar b) Muawin Jabbar الجنسیة: أفغانستان رقم

جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2001 23 ( معدّل بتاریخ 3
Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 22 Apr. 2013 ) معلومات أخرى: ینتمي إلى قبیلة ھوتاك. تم االستعراض عمالً بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010.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
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TAi.042 االسم: 1: محمد إبراھیم 2: عمري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد ابراھیم عمری
Garda Saray, Waza :اللقب: الحاج الصفة: نائب وزیر شؤون الحدود تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1958 مكان الوالدة

Zadran District, Paktia Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Ibrahim Haqqani كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 23

Feb. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Jul. 2011, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: أخ لجالل الدین حقّاني
(TI.A.40.01.). ویُعتَقَد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ

29 تموز/یولیھ 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.314 االسم: 1: عبد الرحمن 2: ولد العامر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الرحمن ولد العامر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1977 و 1982 مكان الوالدة: Tabankort, مالي كنیة كافیة لتحدید الھویة:

a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مالي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Gao (a, مالي
1 May 22 ( معدّل بتاریخ Feb. 2013 :مالي أدرج في القائمة بتاریخ ,Al Moustarat (d مالي ,In Khalil (c مالي ,Tabankort (b

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

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1970 مكان الوالدة: Nouakchott, موریتانیا كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) 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

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 (a) 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

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

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

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

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 الوطنیة:
(b تونس ,Ariana ,Mediterranean Street 18 (a :13 العنوان Nov. 2003 تونس رقم الھویة الوطنیة 04711809, الصادر بتاریخ
14 Sep. 2016, 1 May 2019 10 ( معدّل بتاریخ Apr. 2015 :لیبیا أدرج في القائمة بتاریخ (d العراق (c الجمھوریة العربیة السوریة

) 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

 
CDi.027 االسم: 1: دیو دونیھ 2: أوزیا مازیو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jun. 1949 6 مكان الوالدة: Ariwara, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة
لتحدید الھویة: Ozia Mazio كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Omari b) Mr Omari الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 معلومات أخرى:

یُعتقد أن Dieudonné Ozia Mazio تُوفي في أریوارا یوم 23 أیلول/سبتمبر 2008، بینما كان رئیساً لرابطة الشركات الكونغولیة
(Fédération des entreprises congolaises) في إقلیم أرو.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
 

Omar :4 Abu al Qassim :3 Mustafa :2 Mus’ab :1 :االسم LYi.024
االسم (باللغة األصلیة): مصعب مصطفى ابو القاسم عمر 

اللقب: غیر متوفر الصفة: زعیم شبكة اتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنیة تاریخ الوالدة: Jan. 1983 19 مكان الوالدة: صبراتة, لیبیا كنیة
a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Mus’ab Abu Qarin :كافیة لتحدید الھویة
Al-Grein (The Doctor c (b الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر: a) 782633, الصادر بتاریخ May 2005 b 31) 540794, الصادر
بتاریخ Jan. 2008 12 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2018 7 ( معدّل بتاریخ 17

Sep. 2018 ) معلومات أخرى: ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول)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
 

TAi.067 االسم: 1: شیر محمد عباس 2: استانكزي 3: بادشاه خان 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): شیر محمد عباس استانکزی پادشاه خان

اللقب: موالي الصفة: a) نائب وزیر الصحة العامة تحت نظام طالبان b) نائب وزیر الخارجیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة:
تقریباً 1963 مكان الوالدة: Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, أفغانستان كنیة

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Nov. 2011, 7 Sep. 2016 ) معلومات أخرى: یُعتَقَد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010. الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة لإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم

المتحدة.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

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jul. 1981 19 مكان الوالدة: Cebu City, الفلبین كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja

,Atimonana, Quezon Province :الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Rash
الفلبین أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2008 4 ( معدّل بتاریخ Jun. 2009, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019 3 ) معلومات أخرى: عضو

ً أل

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

"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

 
KPi.076 االسم: 1: ري 2: بیونغ تشول 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: عضو مناوب في المكتب السیاسي لحزب العمال الكوري والنائب األول لمدیر إدارة صناعة الذخائر. نوع الجنس:
ذكر تاریخ الوالدة: 1948 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Ri Pyo’ng-ch’o’l كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا
 Gender: male :22 معلومات أخرى Dec. 2017 :الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ

 
LYi.003 االسم: 1: سید 2: محمد 3: قذاف الدم 4: غیر متوفر

Sayed M. :مصر كنیة كافیة لتحدید الھویة (b سرت, لیبیا (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1948 مكان الوالدة
Gaddef Eddam كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: لیبیا رقم 513519 رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2011 26 ( معدّل بتاریخ Apr. 2016 1 ) معلومات أخرى: أُدرج
على القائمة عمال بالفقرة 15 من القرار 1970 (حظر السفر) 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
 

LYi.009 االسم: 1: عائشة 2: معمر محمد 3: أبو منیار 4: القذافي
Aisha :1 مكان الوالدة: طرابلس, لیبیا كنیة كافیة لتحدید الھویة Jan. 1978 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Muhammed Abdul Salam (جواز سفر لیبي رقم: 215215) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم
جواز السفر: a) عمان رقم 03824970, الصادر بتاریخ May 2014 4, الصادر في Muscat, عمان (تاریخ انتھاء الصالحیة 3 أیار/ مایو
B/011641 (c Libya 428720 (b (2024 رقم الھویة الوطنیة: 98606612 العنوان: Sultanate of Oman (الوضع المحتمل/المكان
11 Nov. 2016, 26 Sep. 2014, 21 Mar. 26 ( معدّل بتاریخ Feb. 2011 :المعتقد وجودھا فیھ: سلطنة عمان) أدرج في القائمة بتاریخ
Feb. 2020, 2 Apr. 2012 25 ,2013 ) معلومات أخرى: أُدرجت على القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر،

تجمید األصول). 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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LYi.010 االسم: 1: ھنیبعل 2: معمر 3: القذافي 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Sep. 1975 20 مكان الوالدة: طرابلس, لیبیا كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: B/002210 لیبیا رقم الھویة الوطنیة: غیر

11 Nov. 2016, 26 Sep. 2014, 2 Apr. 26 ( معدّل بتاریخ Feb. 2011 :متوفر العنوان: لبنان (محتَجز) أدرج في القائمة بتاریخ
2012 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول). 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

 
LYi.011 االسم: 1: خمیس 2: معمر 3: القذافي 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1978 مكان الوالدة: طرابلس, لیبیا 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: Feb. 2011 26 ( معدّل بتاریخ Sep. 2014, 2 Apr. 2012 26 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة
عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول). الوضع المحتمل/الموقع المعتقد وجوده فیھ: متوفى.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

 
LYi.012 االسم: 1: محمد 2: معمر 3: القذافي 4: غیر متوفر

Muhammed :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1970 مكان الوالدة: طرابلس, لیبیا كنیة كافیة لتحدید الھویة
Muammar Muhammed Abdul Salam كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر:

عمان رقم 03824969, الصادر بتاریخ May 2014 4 رقم الھویة الوطنیة: عمان 97183904 العنوان: عمان (الوضع المحتمل/الموقع
26 Sep. 2014, 4 Sep. 2013, 2 Apr. 26 ( معدّل بتاریخ Feb. 2011 :المعتقد وجوده فیھ: سلطنة عمان) أدرج في القائمة بتاریخ

Apr. 2021 29 ,2012 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول).
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
 

LYi.013 االسم: 1: معمر 2: محمد 3: أبو منیار 4: القذافي
اللقب: غیر متوفر الصفة: قائد الثورة، القائد األعلى للقوات المسلحة تاریخ الوالدة: 1942 مكان الوالدة: Sirte, لیبیا 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: Feb. 2011 26 ( معدّل بتاریخ Sep. 2013, 2 Apr. 2012 4 ) معلومات أخرى:

أُدرج على القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول). الوضع المحتمل/الموقع المعتقد وجوده فیھ:
https://www.interpol.int/en/How- :متوفى.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

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

LYi.014 االسم: 1: المعتصم 2: القذافي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: مستشار األمن القومي تاریخ الوالدة: b) 5 Feb. 1974 1976 (a مكان الوالدة: طرابلس, لیبیا كنیة كافیة لتحدید

الھویة: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: لیبیا رقم B/001897 رقم

1 Apr. 2016, 26 Sep. 26 ( معدّل بتاریخ Feb. 2011 :الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Apr. 2012 2 ,2014 ) معلومات أخرى: أُدرج في القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول) الحالة
المعتقدة/الموقع المعتقد: متوفى. أفادت تقاریر عن وفاتھ في سرت، لیبیا، في 20 تشرین األول/أكتوبر 2011. 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
 

LYi.015 االسم: 1: الساعدي 2: القذافي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: قائد القوات الخاصة تاریخ الوالدة: a) 27 May 1973 b) 1 Jan. 1975 مكان الوالدة: طرابلس, لیبیا كنیة

014797 (a :كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر
c 524521 (b) لیبیا رقم AA862825, الصادر بتاریخ May 2021 19, الصادر في طرابلس (تنتھي صالحیتھ في 18 أیار/مایو

26 Mar. 26 ( معدّل بتاریخ Feb. 2011 :2029) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: لیبیا (رھن االحتجاز) أدرج في القائمة بتاریخ
Apr. 2012, 14 Mar. 2012, 28 Jan. 2022 2 ,2015 ) معلومات أخرى: أُدرج في القائمة عمال بالفقرة 15 من القرار 1970 (حظر
السفر). وأُدرج في القائمة في 17 آذار/مارس 2011 عمال بالفقرة 17 من القرار 1970 (تجمید األصول). 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

 
LYi.016 االسم: 1: سیف العرب 2: القذافي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1982 مكان الوالدة: طرابلس, لیبیا 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: Feb. 2011 26 ( معدّل بتاریخ Apr. 2012 2 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرة 15 من

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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القرار 1970 (حظر السفر). وأعید إدراجھ على القائمة في 17 آذار/مارس 2011 عمال بالفقرة 17 من القرار 1970 (تجمید األصول).
الوضع المحتمل/الموقع المعتقد وجوده فیھ: متوفى.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
 

LYi.017 االسم: 1: سیف اإلسالم 2: القذافي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): سیف اإلسالم القذافي

اللقب: غیر متوفر الصفة: مدیر مؤسسة القذافي تاریخ الوالدة: Jun. 1972 25 مكان الوالدة: طرابلس, لیبیا كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: B014995 لیبیا رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: لیبیا (الوضع المحتمل/المكان المعتقد وجوده فیھ: خاضع إلجراء تقیید حریة التنقل في الزنتان، لیبیا) أدرج في القائمة بتاریخ:
Feb. 2011 26 ( معدّل بتاریخ Nov. 2016, 26 Sep. 2014, 2 Apr. 2012 11 ) معلومات أخرى: أُدرج على القائمة عمال بالفقرتین

15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول). 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

 
TAi.058 االسم: 1: نور الدین 2: ترابي 3: محمد 4: قاسم

االسم (باللغة األصلیة): نورالدین ترابی محمد قاسم
اللقب: a) مال b) موالي الصفة: وزیر العدل تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: a) تقریباً c 1956 (b 1963) تقریباً 1955 مكان الوالدة:

(c أفغانستان ,Chora District, Uruzgan Province (b أفغانستان ,Spin Boldak District, Kandahar Province (a
Dehrawood District, Uruzgan Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Noor ud Din Turabi كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: Haji Karim الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

القائمة بتاریخ: Jan. 2001 25 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى:
نائب للمالّ محمد عمر (TAi.004). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010.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.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

 
TAi.107 االسم: 1: أمین هللا 2: أمین 3: قدوس 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): امین هللا امین قدوس
Loy Karez village, Spin :اللقب: موالي الصفة: حاكم مقاطعة ساري بول تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1973 مكان الوالدة

a) Muhammad Yusuf b) Aminullah Amin :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Boldak District, Kandahar Province
(ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Nov. 2011 ) معلومات أخرى: عضو مجلس الطالبان األعلى في عام 2011. ینتمي إلى قبیلة نورزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس

األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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

 
TAi.027 االسم: 1: عبد السالم 2: حنفي 3: علي مردان 4: قل

االسم (باللغة األصلیة): عبدالسالم حنفی علی مردان قل
Darzab District, (a :موالي الصفة: نائب وزیر التعلیم تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة (b مال (a :اللقب

Faryab Province, أفغانستان Qush Tepa District, Jawzjan Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة:
a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر

3 Sep. 2003, 18 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 29 Nov. 2011 ) معلومات أخرى: عضو الطالبان المسؤول عن مقاطعة

جوزجان في شمالي أفغانستان حتى عام 2008. ضالع في االتجار بالمخدرات. یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 1 حزیران/یونیھ 2010.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

 
TAi.157 االسم: 1: فضل 2: ربیع 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): فضل ربیع
(a :1975 مكان الوالدة (b 1972 (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: من كبار الموظفین في مقاطعة كونار خالل نظام الطالبان تاریخ الوالدة

(d أفغانستان ,Nangarhar Province (c أفغانستان ,Kapisa Province (b أفغانستان ,Kohe Safi District, Parwan Province
Kabul Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Fazl Rabbi b) Fazal Rabi c) Faisal Rabbi كنیة غیر كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
م لھا الدعم المالي واللوجستي بتاریخ: Jan. 2012 6 ( معدّل بتاریخ May 2013 31 ) معلومات أخرى: یمثل شبكة حقاني ویقدِّ

(TAe.012) وھي تتخذ مقرھا في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. عضو المجلس المالي لطالبان. سافر إلى الخارج لجمع األموال لصالح
سراج الدین جالل الدین حقاني (TAi.144) وجالل الدین حقاني (TAi.040) وشبكة حقاني والطالبان. یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود

أفغانستان/باكستان.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

 
SOi.021 االسم: 1: علي 2: محمد 3: راج 4: غیر متوفر

a) Ali :اللقب: غیر متوفر الصفة: متحدث باسم حركة الشباب تاریخ الوالدة: 1966 مكان الوالدة: الصومال كنیة كافیة لتحدید الھویة
Mohammed Rage b) Ali Dheere c) Ali Dhere d) Ali Mohamed Rage Cali Dheer e) Ali Mohamud Rage كنیة

غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الصومال رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
الصومال أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2022 18 معلومات أخرى: أُدرج عمال بالفقرة 43 (أ) من القرار 2093 (2013) ألنھ ”یشارك في

د باستخدام د عملیة السالم والمصالحة في الصومال أو تھدِّ د السالم أو األمن أو االستقرار في الصومال، بما فیھا األعمال التي تھدِّ أعمال تھدِّ
م الدعم لتلك األعمال“. وراج، بصفتھ متحدثاً باسم حركة القوة ضد الحكومة االتحادیة الصومالیة أو بعثة االتحاد األفریقي في  الصومال، أو یقدِّ

الشباب، ضالٌع في الترویج لألنشطة اإلرھابیة لھذه الجماعة ودعمھا.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن
 https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :التابع لألمم المتحدة

 
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

 
TAi.015 االسم: 1: یار محمد 2: رحیمي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): یار محمد رحیمی
Taluqan village, Panjwai :اللقب: مال الصفة: وزیر االتصاالت تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1953 مكان الوالدة

District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
) 25 Jan. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: عضو المجلس األعلى للطالبان في 2009. یعتقد بأنھ
موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة نورزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23

تموز/یولیھ 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

 
TAi.096 االسم: 1: محمد حسن 2: رحماني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): محمد حسن رحمانی
Deh Rawud District, (a :اللقب: مال الصفة: حاكم مقاطعة قندھار تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة

Charchino District, Uruzgan (c أفغانستان ,Chora District, Uruzgan Province (b أفغانستان ,Uruzgan Province
Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Gud Mullah Mohammad Hassan كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 23
Feb. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016 3 ) معلومات أخرى:
یستخدم ساقاً صناعیة یُمنى. عضو مجلس طالبان األعلى في منتصف عام 2013. عمل نائباً للمالّ محمد عمر (TAi.004) في آذار/مارس

2010. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة أشكزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822
(2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 2010. توفي في 9 شباط/فبرایر 2016.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.075 االسم: 1: عبد الحلیم 2: حافظ 3: عبد الفتاح 4: رمادنا

االسم (باللغة األصلیة): عبدالحلیم حافظ عبدالفتاح رمادنا

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: 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
 

SSi.007 االسم: 1: مالك 2: روبن 3: ریاك 4: رنغو
Malek Ruben Riak Rengu :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: فریق الصفة: a) نائب رئیس ھیئة األركان العامة لشؤون اللوجستیات b) نائب رئیس أركان الدفاع والمفتش العام للجیش تاریخ
الوالدة: Jan. 1960 1 مكان الوالدة: یاي, جنوب السودان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Malek Ruben كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: جنوب السودان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:

Jul. 2018 13 معلومات أخرى: كان ریاك، بصفتھ نائب رئیس ھیئة أركان الجیش الشعبي لتحریر السودان لشؤون اللوجستیات، من كبار
المسؤولین في حكومة جنوب السودان الذین قاموا بالتخطیط لھجوم استھدف والیة الوحدة في عام 2015 وباإلشراف على ذلك الھجوم الذي

خلّف دمارا واسع النطاق وتسبّب في تشرید أعداد كبیرة من السكان. 
 

TAi.084 االسم: 1: حبیب هللا 2: رشاد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): حبیب هللا رشاد

اللقب: مال الصفة: رئیس إدارة التحقیقات، وزارة األمن (االستخبارات) تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1968 و 1973 مكان الوالدة:
Waghaz District, Ghazni Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 23
Feb. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: نائب رئیس (االستخبارات) للمجلس

العسكري في كیتا في 2009. یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)
وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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
 

IRi.033 االسم: 1: مرتضى 2: رضائي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: عمید / نائب قائد حرس الثورة اإلسالمیة تاریخ الوالدة: 1956 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید

الھویة: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai 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: Mar. 2007 24 ( معدّل بتاریخ 17

 [I.47.D.1 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى ( Dec. 2014
 

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 :إندونیسیا كنیة كافیة لتحدید الھویة

f) 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

 
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

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. 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

,No.2 89th Street Zehrouni :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان (expired on 12 Sep. 2007) 13 Sep. 2003 بتاریخ
20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009, 16 May 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :تونس, تونس أدرج في القائمة بتاریخ

Feb. 2016, 24 Nov. 2020 23 ,2011 ) 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
 

CDi.028 االسم: 1: جان ماري لوجیریرو 2: رونیغا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس حركة 23 آذار/مارس (M23) تاریخ الوالدة: a) تقریباً b) 9 Sep. 1966 1960 مكان الوالدة:

Bukavu, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: Jean-Marie Rugerero كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: روبافو/مودندي, رواندا أدرج في القائمة

بتاریخ: Dec. 2012 31 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016 13 ) معلومات أخرى: دخل جمھوریة رواندا یوم 16 آذار/مارس 2013. وفي عام
2016، كان مقیما برواندا. وشارك في إنشاء حزب سیاسي جدید في الكونغو في حزیران/یونیھ 2016، وھو تحالف إنقاذ الشعب.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.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 لتحدید
a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) :الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquddin الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: May 2005 16 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014, 1 May 2019 12 ) 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 المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

 
KPi.020 االسم: 1: كانغ 2: ریونغ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (مؤسسة كومید) في سوریة تاریخ الوالدة: Aug. 1969 21 مكان
الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة

2 Mar. :الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
2016 معلومات أخرى:  

 
MLi.002 االسم: 1: حمدو 2: أغ 3: غیسا 4: غیر متوفر

Mohamed :1 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Jan. 1983 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Talhandak كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مالي رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: كیدال, مالي أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2018 20 معلومات أخرى: الجنس: ذكر. في 1 أكتوبر/تشرین األول 2017،
داھمت القوات الفرنسیة منزل أغ غیسا واعتقلتھ وستة من أفراد أسرتھ. ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 1 إلى 3 من قرار مجلس األمن 2374

(2017) (حظر السفر) 
 

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:
أ

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

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

District, باكستان (location as at May 2008) أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2008 10 ( معدّل بتاریخ Jul. 2009 17 ) معلومات
أخرى: محمد سعید ھو زعیم جماعة لشقر طیبة (QDe.118).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
 

IRi.035 االسم: 1: مرتضى 2: صفاري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: عمید بحري / قائد القوة البحریة في حرس الثورة اإلسالمي تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر

متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari 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

 [I.47.D.4 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى ( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) 24 Mar. 2007 :القائمة بتاریخ
 

IRi.036 االسم: 1: یحیى رحیم 2: صفوي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: لواء / قائد حرس الثورة اإلسالمیة (پاسداران) تاریخ الوالدة: 1952 مكان الوالدة: أصفھان, إیران (جمھوریة -

اإلسالمیة) كنیة كافیة لتحدید الھویة: Yahya Raheem Safavi 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: Dec. 2006 23 ( معدّل بتاریخ 17

 [I.37.E.1 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى ( Dec. 2014
 

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 لتحدید
Commander :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun :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
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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
 

YEi.005 االسم: 1: أحمد 2: علي 3: عبد هللا 4: صالح
االسم (باللغة األصلیة): أحمد علي عبد هللا صالح

اللقب: Former Ambassador, former Brigadier General الصفة: a) الرئیس السابق لجمھوریة الیمن b) رئیس حزب المؤتمر
الشعبي العام تاریخ الوالدة: Jul. 1972 25 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: أحمد علي عبد هللا األحمر كنیة غیر كافیة

Yemeni passport number 17979 issued under name) 17979 (a :لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر
( (Ahmed Ali Abdullah Saleh (referred to in the diplomatic identity number no.:31/2013/20/003140 below

b) الیمن رقم 02117777, الصادر بتاریخ 11 Aug. 2005 ( Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar صدر تحت اسم)
c) الیمن رقم 06070777, الصادر بتاریخ 12 Mar. 2014 ( Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar صدر تحت اسم) رقم الھویة
( 16 Sep. 2015 معدّل بتاریخ ) 14 Apr. 2015 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: اإلمارات العربیة المتحدة أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: : أدى أحمد صالح دورا رئیسیا في تیسیر التوسع العسكري للحوثیین. وھو ضالع في أعمال تھدد السالم أو األمن أو
االستقرار في الیمن؛ ھو ابن الرئیس السابق لجمھوریة الیمن، علي عبد هللا صالح (YEi.003). ینحدر أحمد علي عبد هللا صالح من منطقة

تُعرف باسم بیت األحمر، تقع على مسافة حوالي 20 كیلومترا جنوب شرق العاصمة صنعاء. بطاقة الھویة الدبلوماسیة رقم:
31/2013/20/003140، صادرة في 7-7-2013 عن وزارة خارجیة اإلمارات العربیة المتحدة باسم أحمد علي عبد هللا صالح؛ المركز

الراھن: ملغى.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

 
YEi.003 االسم: 1: علي 2: عبد هللا 3: صالح 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): علي عبد هللا صالح
a) 21 Mar. 1945 :الرئیس السابق لجمھوریة الیمن تاریخ الوالدة (b رئیس حزب المؤتمر الشعبي العام (a :اللقب: غیر متوفر الصفة

(c صنعاء, الیمن (b بیت األحمر, محافظة صنعاء, الیمن (a :مكان الوالدة b) 21 Mar. 1947 c) 21 Mar. 1942 d) 21 Mar. 1946
صنعاء، سنحان، الربع الشرقي كنیة كافیة لتحدید الھویة: علي عبد هللا صالح كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: یمني رقم

7 Nov. :رقم الھویة الوطنیة: 01010744444 العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (Yemen) 00016161 :جواز السفر
2014 ( معدّل بتاریخ Nov. 2014, 23 Apr. 2018 20 ) معلومات أخرى: نوع الجنس [ذكر]. الحالة الراھنة: وردت أنباء عن مقتلھ.

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.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

 
TAi.108 االسم: 1: عبد الحي 2: سالك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبدالحی سالک
Awlyatak Village, :اللقب: موالي الصفة: حاكم مقاطعة أورزجان تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1965 مكان الوالدة

Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 24 Mar. 2009, 29 Nov. 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
May 2012 18 ,2011 ) معلومات أخرى: یقال بأنھ توفي في شمال أفغانستان في عام 1999. كان ینتمي إلى قبیلة ورداك. تم االستعراض

عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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
 

IRi.038 االسم: 1: حسین 2: سلیماني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: فریق أول / قائد القوات الجویة التابعة لحرس الثورة اإلسالمیة (پاسداران) تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان

Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain :الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: D08531177, الصادر في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2006 23 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: [المرجع القدیم
 [I.37.D.1 رقم

 
SOi.013 االسم: 1: معلم 2: سلمان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): معلم سلمان
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1979 مكان الوالدة: نیروبي, كینیا كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) معلم سلمان
b) معلم سلیمان c) أمیر سلمان d) معلم سلیمان e) معلم سلمان علي f) معلم سلمان علي g) معلم سلمان h) معلم سلیمان كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الصومال أدرج في
القائمة بتاریخ: Sep. 2014 23 معلومات أخرى: 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.244 االسم: 1: ھیالریون 2: دل روزاریو 3: سانتوس 4: غیر متوفر
A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan 686 :12 مكان الوالدة Mar. 1966 :اللقب: "أمیر" الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Hilarion Santos, :الفلبین كنیة كافیة لتحدید الھویة ,City

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 األمن التابع لألمم المتحدة:

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

 
TAi.110 االسم: 1: نور محمد 2: ثاقب 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): نور محمد ثاقب
Bagrami District, (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: كبیر قضاة المحكمة العلیا تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1958 مكان الوالدة

Kabul Province, أفغانستان Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

( 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 معدّل بتاریخ ) 25 Jan. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معلومات أخرى: عضو مجلس الطالبان األعلى ورئیس اللجنة الدینیة للطالبان. ینتمي إلى قبیلة أحمد زاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس

األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 2010.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

 
TAi.087 االسم: 1: سعد الدین 2: سید 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): سعد الدین سید
اللقب: a) موالي b) الحاج c) مال الصفة: a) نائب رئیس األشغال والشؤون االجتماعیة تحت نظام طالبان b) عمدة مدینة كابل تحت نظام

Spin Boldak District, Kandahar (b باكستان ,Chaman District (a :طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة
Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Sadudin Sayed b) Sadruddin كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

أ
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متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 25
Jan. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى:
مستشار المجلس األعلى للطالبان في منتصف 2013. یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة باراكزاي. تم

االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 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
 

KPi.048  االسم: 1: بایك 2: سي بونغ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Mar. 1938 21 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة
غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات أخرى: بایك سي بونغ ھو الرئیس السابق للجنة االقتصادیة
الثانیة، وعضو سابق في لجنة الدفاع الوطني، ونائب سابق لمدیر إدارة صناعة الذخائر 

 
TAi.133 االسم: 1: عبد الولي 2: صدیقي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبدالولی صدیقی
Zilzilay village, :اللقب: قارئ الصفة: سكرتیر ثالث، قنصلیة الطالبان العامة، بیشاور، باكستان تاریخ الوالدة: 1974 مكان الوالدة

Andar District, Ghazni Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: D 000769, الصادر بتاریخ Feb. 1997 2, الصادر في أفغانستان رقم الھویة الوطنیة: غیر
3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Nov. 2011 29 ) معلومات أخرى: یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822

(2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 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

 
TAi.098 االسم: 1: عبد الواحد 2: شفیق 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الواحد شفیق
,Nangarhar Province :اللقب: موالي الصفة: نائب حاكم مقاطعة كابل تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة
أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر

3 Sep. 2003, 21 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011 ) معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27

تموز/یولیھ 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

 
TAi.011 االسم: 1: أختر 2: محمد 3: منصور 4: شاه محمد

االسم (باللغة األصلیة): اختر محمد منصور شاه محمد
اللقب: a) موالي b) مال الصفة: وزیر الطیران المدني والنقل تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: a) تقریباً b 1960) 1966 مكان الوالدة:

a) Akhtar :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province
Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor كنیة

25 Jan. الصادر بتاریخ ,SE-011697 الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم Naib Imam :غیر كافیة لتحدید الھویة
1988, الصادر في KABUL, أفغانستان (انتھت یوم 23 فبرایر 2000) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 29 Nov. 2011, 23 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :القائمة بتاریخ
Dec. 2016 ) معلومات أخرى: كان ضالعاً في االتجار بالمخدرات في عام 2011، وذلك أساساً عبر ِغردي َجنغل، أفغانستان. ناشط في

والیات خوست وپکتیا وپکتیکا، أفغانستان في أیار/ مایو 2007. ”حاكم“ طالبان على قندھار في أیار/مایو 2007. نائب المال عبد الغني برادر
Mullah Abdul Ghani Baradar (TAi.024))) في مجلس الشورى العالي لطالبان في عام 2009. المسؤول الرسمي في طالبان عن

أربعة والیات جنوبیة في أفغانستان. بعد اعتقال المال برادر في شباط/فبرایر 2010، كان مسؤوال لفترة مؤقتة عن مجلس الشورى العالي
لطالبان. یعتقد بأنھ موجود في منطقة الحدود بین أفغانستان وباكستان. ینتمي إلى قبیلة اسحق َزي. أُنجز االستعراض بموجب قرار مجلس األمن

1822 (2008) في 21 تموز/یولیھ 2010. وردت أنباء عن مقتلھ في أیار/مایو 2016.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
 

TAi.172 االسم: 1: رحمت هللا 2: شاه نواز 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): رحمت هللا شاه نواز

Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin :1982 مكان الوالدة (b 1981 (a :اللقب: الحاج الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
District, Nangarhar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Qari Rahmat b) Kari Rahmat كنیة غیر كافیة لتحدید

Kamkai Village, (a :الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
Nangarhar Province ,Achin District, أفغانستان Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province (b, أفغانستان

c) قریة ُسرخل، مقاطعة اشین، والیة ننگرھار، أفغانستان, أفغانستان d) قریة بَتان، مقاطعة اشین، والیة ننگرھار، أفغانستان, أفغانستان أدرج
في القائمة بتاریخ: Aug. 2014 21 ( معدّل بتاریخ Jul. 2016 21 ) معلومات أخرى: األوصاف البدنیة: لون العینین: بني؛ لون الشعر:

أسود؛ الوزن: 77-81 كیلوغراماً؛ الطول: 178 سنتمتراً؛ ذو لحیة سوداء قصیرة إلى متوسطة الطول. ینتمي لفِخذ سباھي من قبیلة ِشنواري.
أ ً 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


05/03/2022 13:02 https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html

https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html 112/163

أحد قادة طالبان على األقل حتى شباط/فبرایر 2010. یجمع الضرائب والرشاوى من أجل حركة طالبان اعتباراً من نیسان/أبریل 2015. یربط
االتصال مع عناصر طالبان في والیة ننگرھار، بأفغانستان، ویزودھم بالمعلومات واإلرشادات ویوفر لھم السكن واألسلحة، وقد قام بزرع
أجھزة متفجرة یدویة الصنع ونفذ ھجمات ضد القوة الدولیة للمساعدة األمنیة والقوات األفغانیة. ضالع في االتجار بالمخدرات ویدیر مختبراً

لتجھیز الھیروین في قریة عبدلخل، مقاطعة اشین، والیة ننگرھار، أفغانستان. 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
 

IQi.060 االسم: 1: سمیرة 2: الشاھبندر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): سمیرة الشاھبندر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1946 مكان الوالدة: بغداد, العراق كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر
كافیة لتحدید الھویة: Chadian الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  
 

TAi.028 االسم: 1: سید أحمد 2: شھید خیل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): سید أحمد شھید خیل

Spandeh (Espandi ‘Olya) :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر التعلیم تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1975 مكان الوالدة
village, Andar District, Ghazni Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 23
Feb. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى:
في تموز/یولیھ 2003 كان محتجزاً في كابل أفغانستان. أُطلق سراحھ من االحتجاز في 2007. یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/
باكستان. عضو مجلس قیادة الطالبان في منتصف 2013. ینتمي إلى قبیلة أندار. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 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

 
TAi.103 االسم: 1: شمس الدین 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): شمس الدین
Keshim :قارئ الصفة: حاكم مقاطعة ورداك (میدان) تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة (b موالي (a :اللقب

District, Badakhshan Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Pahlawan Shamsuddin كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:
غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:
Feb. 2001 23 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013 3 ) معلومات أخرى: یعتقد أنھ موجود
في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 2010.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

 
CDi.029 االسم: 1: نتابو نتابیري 2: شیكا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

Mayi) جماعة مایي مایي شیكا ،Nduma Defence of Congo اللقب: غیر متوفر الصفة: القائد العام لقوات ندوما للدفاع عن الكونغو
Mayi Sheka group) تاریخ الوالدة: Apr. 1976 4 مكان الوالدة: Walikale territory والیكالیھ في, جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غوما, كیفو الشمالیة, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ((في السجن)) أدرج
في القائمة بتاریخ: Nov. 2011 28 ( معدّل بتاریخ Aug. 2020 19 ) معلومات أخرى: معلومات أخرى: استسلم لقوات بعثة منظمة األمم
المتحدة لتحقیق االستقرار في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في 26 تموز/یولیھ 2017، وتحتجزه السلطات الكونغولیة منذ ذلك الحین. وبدأت

محاكمتھ أمام المحكمة العسكریة في غوما في تشرین الثاني/نوفمبر 2018 بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة ومشاركتھ في
حركة تمرد. 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.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 الخاصة المشتركة بین

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here
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TAi.118 االسم: 1: حمید هللا 2: آخوند 3: شیر محمد 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): حمید هللا آخوند شیر محمد

Sarpolad (a :اللقب: مال الصفة: رئیس خطوط أریانا الجویة األفغانیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1972 و 1973 مكان الوالدة
village, Washer District, Helmand Province, أفغانستان Arghandab District, Kandahar Province (b, أفغانستان كنیة

كافیة لتحدید الھویة: a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: أفغانستان أدرج في القائمة بتاریخ: 25

Jan. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012 3 ) معلومات أخرى:
ینتمي إلى قبیلة غلزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010.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

 
TAi.139 االسم: 1: عبد الغفار 2: شینواري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبدالغفار شینواری
Nangarhar :29 مكان الوالدة Mar. 1965 :اللقب: حاجي الصفة: سكرتیر ثالث، قنصلیة طالبان العامة، كراتشي، باكستان تاریخ الوالدة

Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز
السفر: أفغانستان رقم D 000763, الصادر بتاریخ Jan. 1997 9 رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

بتاریخ: Jan. 2001 25 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: یعتقد بأنھ
موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة سافي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29

تموز/یولیھ 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.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
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
 

IQi.079 االسم: 1: رودي 2: سلیــوة 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): رودي سلیــوة

a) Rudi Slaiwah :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
b) Rudi Untaywan Slaywah c) Rudi Saliwa كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: عراقي رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2004 2 معلومات أخرى:  
 

KPi.003 االسم: 1: ھوانغ 2: سوك-ھوا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: مدیر في المكتب العام للطاقة الذریة تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة:

غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم
الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2009 16 معلومات أخرى: مدیر في المكتب العام للطاقة
الذریة؛ یضطلع بدور في البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة؛ وشارك، بصفتھ رئیس مكتب اإلرشاد العلمي في المكتب

العام للطاقة الذریة، في عضویة اللجنة العلمیة داخل المعھد المشترك للبحوث النوویة. 
 

IRi.039 االسم: 1: قاسم 2: سلیماني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: عمید / قائد فیلق القدس تاریخ الوالدة: Mar. 1957 11 مكان الوالدة: Qom, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) كنیة

Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem :كافیة لتحدید الھویة
Haj Qasem; Haji :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Qassem; Sardar Soleimani الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: 008827, الصادر في إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2007 24 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى:

 [I.47.D.6 المرجع القدیم رقم] .ُرقي إلى رتبة لواء، واحتفظ بمنصبھ كقائد لفیلق القدس
 

KPi.056 االسم: SONG CHOL :2 JANG :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
12 Mar. :في الخارج تاریخ الوالدة (KOMID) اللقب: غیر متوفر الصفة: جانغ سونغ تشول ھو ممثل المؤسسة الكوریة لتطویر التعدین

1967 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا
5 Aug. :الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

2017 معلومات أخرى:  
 

KPi.077 االسم: 1: ري 2: سونغ ھیوك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: ري سونغ ھیوك ھو ممثل لمصرفي Koryo Bank وKoryo Credit Development Bank في

الخارج تاریخ الوالدة: Mar. 1965 19 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Li Cheng He كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: وأفید بأنھ أنشأ شركات صوریة القتناء سلع والقیام بمعامالت مالیة

نیابة عن كوریا الشمالیة. نوع الجنس: ذكر 
 

KPi.014  االسم: 1: تشوي 2: سونغ إیل 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مصرف تانشون التجاري في فییت نام تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:
2 Mar. 2016 :رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (Expires 26 Sep. 2017) 472320665

( معدّل بتاریخ Jun. 2017 1 ) معلومات أخرى: عمل ممثال لمصرف تانشون التجاري في فییت نام. 
 

CFi.014 االسم: 1: بي سیدي 2: سلیمان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
20 Jul. :اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس حركة العودة والمطالبة بالحقوق ورد االعتبار الذي نّصب نفسھ ”جنراال“ علیھا تاریخ الوالدة

a) Sidiki b) “General” Sidiki c) Sidiki :جمھوریة أفریقیا الوسطى كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Bocaranga :1962 مكان الوالدة
Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة أفریقیا
15 Mar. 2019 الصادر بتاریخ ,MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP/235 الوسطى رقم جواز السفر: جواز مرور رقم
(صادر عن وزیر الداخلیة في جمھوریة أفریقیا الوسطى) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: كوي, مقاطعة أوھام - بِنِده, جمھوریة

أفریقیا الوسطى أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2020 5 ( معدّل بتاریخ Feb. 2021 22 ) معلومات أخرى: یتزعَّم بي سیدي سلیمان
میلیشیا ”حركة العودة والمطالبة بالحقوق ورد االعتبار“ الموجودة في جمھوریة أفریقیا الوسطى، والتي قامت بقتل مدنیین وتعذیبھم

واغتصابھم وتشریدھم وضلعت في االتجار باألسلحة وفرض ضرائب غیر قانونیة، وخاضت حروباً ضد میلیشیات أخرى منذ تأسیسھا في عام
2015. وقد شارك بي سیدي سلیمان نفسھ أیضاً في التعذیب. وفي 6 شباط/فبرایر 2019، وقّعت حركة العودة والمطالبة بالحقوق ورد االعتبار

ل خطراً یتھدد على االتفاق السیاسي لتحقیق السالم والمصالحة في جمھوریة أفریقیا الوسطى، ولكنھا تقوم بأعمال تنتھك االتفاق وال تزال تشّكِ
ل في السالم واالستقرار واألمن في جمھوریة أفریقیا الوسطى. ففي 21 أیار/مایو 2019، على سبیل المثال، قتلت الحركة 34 من المدنیین العزَّ

ثالث قرى، حیث أعدمت ذكوراً بالغین بإجراءات موجزة. وأكد بي سیدي سلیمان علناً ألحد كیانات األمم المتحدة بأنھ كان قد أمر أفراداً من
الحركة بدخول تلك القرى في تاریخ االعتداءات، لكنھ لم یعترف بأنھ أمرھم بالقتل. في كانون األول/دیسمبر 2020، وبعد انضمام بي سیدي

سلیمان إلى تحالف للجماعات المسلحة تشكَّل لتعطیل العملیة االنتخابیة، وردت أنباء تفید بأنھ قُتل أثناء القتال. 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
 

CFi.005 االسم: 1: حبیب 2: سوسو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
SOUSSOU HABIB :(باللغة األصلیة) االسم

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) منسق لمیلیشیات أنتي باالكا في مقاطعة لوباي b) عریف عریف أول في القوات المسلحة لجمھوریة أفریقیا
الوسطى تاریخ الوالدة: Mar. 1980 13 مكان الوالدة: جمھوریة أفریقیا الوسطى كنیة كافیة لتحدید الھویة: سوسو أبیب كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: من جمھوریة أفریقیا الوسطى رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
( 28 Jul. 2020 معدّل بتاریخ ) 20 Aug. 2015 :أدرج في القائمة بتاریخ ((Tel. +236 72198628)) بودا, جمھوریة أفریقیا الوسطى

معلومات أخرى: ُعیّن قائداً لمنطقة بودا في میلیشیات ”أنتي باالكا“ في 11 نیسان/أبریل 2014، وقائداً لمقاطعة لوباي بأسرھا في 28
حزیران/یونیھ 2014. واستمرت تحت قیادتھ عملیات قتل محددة الھدف واشتباكات وھجمات ضد المنظمات اإلنسانیة والعاملین في مجال تقدیم
المعونة. األوصاف البدنیة: لون العین: بني؛ لون الشعر: أسود؛ الطول: 160 سم؛ الوزن: 60 كلغ. الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة

المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدةالوصلة 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

 
KPi.064 االسم: 1: تشوي 2: سوك - مین 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: تشوي سوك - مین ھو ممثل لمصرف التجارة الخارجیة (Foreign Trade Bank) في الخارج تاریخ الوالدة:
Jul. 1978 25 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة
بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: في عام ٢٠١٦، كان تشوي سوك - مین یشغل منصب نائب الممثل في المكتب الفرعي لمصرف

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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التجارة الخارجیة في ذلك الموقع الخارجي. وتم الربط بینھ وبین التحویالت النقدیة من ذلك المكتب الخارجي لمصرف التجارة الخارجیة إلى
مصارف تابعة لمنظمات خاصة في كوریا الشمالیة وعمالء للمكتب العام لالستطالع موجودین في الخارج في محاولة للتھرب من الجزاءات.

نوع الجنس: ذكر 
 

KPi.052  االسم: 1: ري 2: سو یونغ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: مسؤول في مؤسسة كوریا ریونبونغ العامة المتخصصة في اقتناء مستلزمات الصناعات الدفاعیة لجمھوریة كوریا

الشعبیة الدیمقراطیة ودعم مبیعات بیونغ یانغ ذات الصلة بالمجال العسكري. وربما تدعم مشتریاتھا أیضا برنامج جمھوریة كوریا الشعبیة
الدیمقراطیة لألسلحة الكیمیائیة تاریخ الوالدة: Jun. 1968 25 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 654310175 رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 ( معدّل بتاریخ Feb. 2018 15 ) معلومات أخرى: الجنس: ذكر. عمل

بصفتھ ممثال لمؤسسة Korea Ryonbong General Corporation في كوبا 
 

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 قادة
Hilal Ahmar وشغل مناصب قیادیة في جمعیة الھالل األحمر اإلندونیسیة ((Jemaah Islamiyah (QDe.092) 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

 
TAi.111 االسم: 1: حمد هللا 2: سناني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): حمد هللا سنانی
Dai :اللقب: موالي الصفة: رئیس دار اإلفتاء (إدارة الفتوى) بالمحكمة العلیا تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1923 مكان الوالدة

Chopan District, Zabul Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Sanani (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في
القائمة بتاریخ: Feb. 2001 23 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: أفید بأنھ توفي في

عام 2001. كان ینتمي إلى قبیلة كاكار. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010. 
 

KPi.057 االسم: SUNG NAM :2 JANG :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: رئیس فرع لمؤسسة تانغون التجاریة تاریخ الوالدة: Jul. 1970 14 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید

الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:

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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563120368, الصادر بتاریخ Mar. 2013 22 (الذي تنتھي صالحیتھ في 22 آذار/مارس 2018 ) رقم الھویة الوطنیة: غیر
Tangun) 5 معلومات أخرى: رئیس فرع لمؤسسة تانغون التجاریة Aug. 2017 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Trading Corporation) في الخارج، الذي یتولى مسؤولیة أساسیة عن شراء السلع والتكنولوجیات الالزمة لدعم برامج جمھوریة كوریا
الشعبیة الدیمقراطیة للبحث والتطویر في مجال الدفاع. نوع الجنس: ذكر 

 
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
a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة (formerly listed as) f) 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

 
IRi.041 االسم: 1: علي أكبر 2: طباطبائي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: عضو في فیلق القدس التابع لقوات حرس الثورة اإلسالمیة العامل تحت إمرة قائد فیلق القدس، اللواء قاسم سلیماني
الذي ذكره مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في القرار 1747 (2007) (مذكور تحت الرقم IRi.039). تاریخ الوالدة: 1967 مكان الوالدة:

a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; :غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: إیران (جمھوریة -

اإلسالمیة) رقم جواز السفر: a) 9003213 (غیر معروف/إیران) b) 6620505 (غیر معروف/إیران) رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2012 18 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: ساعد على خرق

الفقرة 5 من القرار 1747 (2007) التي یحظر بموجبھا تصدیر األسلحة واألعتدة ذات الصلة من إیران. [المرجع القدیم رقم
 [(I.AC.50.18.04.12. (2

 
KPi.025  االسم: 1: كو 2: تاي ھون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مصرف تانشون التجاري تاریخ الوالدة: May 1972 25 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: كیم میونغ جي (Kim Myong Gi) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم

جواز السفر: 563120630 (Expires 20 Mar. 2018) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 2
Mar. 2016 معلومات أخرى:  

 
CDi.030 االسم: 1: بوسكو 2: تاغاندا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1973 و 1974 مكان الوالدة: Bigogwe, رواندا كنیة كافیة لتحدید الھویة:
When he was) a) Lydia :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Bosco Ntaganda b) Bosco Ntagenda c) General Taganda

e) Major (Call sign) d) Romeo (Call sign) b) Terminator c) Tango Romeo (.part of APR الجنسیة: جمھوریة
الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: الھاي،, ھولندا (في حزیران/یونیھ 2016) أدرج
في القائمة بتاریخ: Nov. 2005 1 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016, 19 Aug. 2020 13 ) معلومات أخرى: معلومات أخرى: ولد في رواندا،
وانتقل إلى نیامیتابا في إقلیم ماسیسي بكیفو الشمالیة عندما كان طفال. وُعین عمیداً في القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة بمرسوم

رئاسي في 11 كانون األول/دیسمبر 2004، عقب إبرام اتفاقات السالم في إیتوري. وتولى سابقاً منصب رئیس ھیئة أركان المؤتمر الوطني
للدفاع عن الشعب، وأصبح قائداً عسكریاً للمؤتمر بعد إلقاء القبض على لوران نكوندا (Laurent Nkunda) في كانون الثاني/ینایر 2009.

وھو منذ ذلك الحین نائب القائد الفعلي للعملیات المتتالیة التي ُشنّت ضد القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا تحت اسم ”أوموجا ویتو“ و ”كیمیا
الثانیة“ و ”أماني لیو“ في مقطاعتي كیفو الشمالیة والجنوبیة. ودخل رواندا في آذار/مارس 2013 وسلم نفسھ طوعاً لموظفي المحكمة الجنائیة
الدولیة في كیغالي في 22 آذار/مارس. ونُقل إلى مقر المحكمة في الھاي بھولندا. وفي 9 حزیران/ یونیھ 2014، أكدت المحكمة الجنائة الدولیة

13 تُھمة بحقھ بارتكاب جرائم حرب وخمس تُھم بارتكابھ جرائم ضد اإلنسانیة؛ وقد بدأت محاكمتھ في أیلول/سبتمبر 2015. وفي 8 تموز/یولیھ
2019، أدانتھ المحكمة الجنائیة الدولیة بـ 18 تھمة تتعلق بارتكابھ جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة في إیتوري في عامي 2002 و 2003.

وفي 7 تشرین الثاني/نوفمبر 2019، ُحكم علیھ بالسجن لمدة 30 عاماً. وتقدم بطلب استئناف ضد قرار اإلدانة والحكم الصادرین في
https://www.interpol.int/en/How- :حقھ.الوصلة الشبكیة للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

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

TAi.075 االسم: 1: عبد الرقیب 2: تخاري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): عبدالرقیب تخاری

Zardalu Darra :اللقب: موالي الصفة: وزیر اإلعادة إلى الوطن تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1968 و 1973 مكان الوالدة
village, Kalafgan District, Takhar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 25
Jan. 2001 ( معدّل بتاریخ Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 16 May 2014 3 ) معلومات أخرى:

عضو مجلس الطالبان األعلى، المسؤول عن مقاطعتي تخار وباداخشان في كانون األول/دیسمبر 2009. تأكد مصرعھ بتاریخ 17 شباط/فبرایر
أل ً أ
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في بیشاور باكستان ودفن في مقاطعة تخار، أفغانستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ
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.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,
الصادر في b TRIPOLI) (جواز لیبي رقم 347834 صادر باسم إبراھیم علي طنطوش، منتھي الصالحیة بتاریخ 21 شباط/فبرایر

) 11 Jan. 2002 :أدرج في القائمة بتاریخ (Libya, (as at Feb. 2014 ,2014) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: طرابلس
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
 

IQi.056 االسم: 1: ساجدة 2: خیر هللا 3: طلفاح 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): ساجدة خیر هللا طلفاح

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1937 مكان الوالدة: العوجة، قرب تكریت, 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:

غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Apr. 2004 7 معلومات أخرى:  
 

KPi.050  االسم: 1: باك 2: تو تشون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
Pak Do :9 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Mar. 1944 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة

Chun كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات أخرى: باك تو تشون أمین سابق إلدارة صناعة

الذخائر ویسدي المشورة حالیا في الشؤون المتصلة بالبرامج النوویة والقذائف. وھو عضو سابق في لجنة شؤون الدولة وعضو في المكتب
السیاسي لحزب العمال الكوري 

 
TAi.168 االسم: 1: قاري 2: سیف هللا 3: توخي 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): قاري سیف هللا توخى
Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul :اللقب: قارئ الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: تقریباً 1964 مكان الوالدة

Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Qari Saifullah b) Qari Saifullah Al Tokhi c) Saifullah Tokhi كنیة غیر
Chalo :الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Qari Sahab :كافیة لتحدید الھویة

16 May 19 ( معدّل بتاریخ Mar. 2014 :باكستان أدرج في القائمة بتاریخ ,Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province
2014 ) معلومات أخرى: یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. نائب حاكم الظل لطالبان وقائد عملیات في مقاطعة زابول،

أفغانستان، ومسؤول عن زرع أجھزة متفجرات مرتجلة وتنظیم ھجمات انتحاریة. الوصف الجسماني: الطول 180 سم، الوزن نحو 90 كجم،
القامة ریاضیة، لون العین بني، ولون الشعر أحمر والوجھ متوسط السمرة والعالمات الجسمانیة الممیزة: وجھ كبیر مستدیر ولحیة مكتملة

ومشیة بھا عرج بسبب استخدام أطراف بالستیكیة صناعیة بدالً من ساقھ الیسرى. الخلفیة اإلثنیة: بشتون وینتمي إلى قبیلة توخي، وقبیلة
باراكوجاي الفرعیة (التھجئة البدیلة السم القبیلة ھي تورشي) وإلى قبیلة باركوزاي الفرعیة (التھجئة البدیلة ھي باكورزي) وعشیرة كشتا

باركورزي (باركورزي الدنیا). الحالة العائلیة: متزوج. اسم األب: آغا محمد. اسم األخ: حمد هللا.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
 

KPi.068 االسم: 1: كیم 2: تونغ تشول 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: كیم تونغ تشول ھو ممثل لمصرف التجارة الخارجیة (Foreign Trade Bank) في الخارج. تاریخ الوالدة: 28

Jan. 1966 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Kim Tong-ch'o'l كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 
 

KPi.023 االسم: 1: كیم 2: تونغ میونغ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
a) Kim Chin-So’k :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1964 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة
b) Kim Tong-Myong c) Kim Jin-Sok d) Kim Hyok-Chol كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة

كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: 2
أ
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Mar. 2016 معلومات أخرى: كیم تونغ میونغ رئیس مصرف تانشون التجاري، وقد شغل عدة مناصب في مصرف تانشون التجاري منذ عام
2002 على األقل. وشارك أیضا في إدارة شؤون مؤسسة أمروغانغ 

 
KPi.046  االسم: 1: كیم 2: تونغ - ھو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل فییت نام لمصرف تانشون التجاري، وھو الكیان المالي الرئیسي في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
المعني بالمبیعات المتعلقة باألسلحة والقذائف تاریخ الوالدة: Aug. 1969 18 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 745310111 رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: فییت نام أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات أخرى: الجنس: ذكر 

 
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 كافیة
a) Abdul Khalil b) Abdukahlil c) :كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad :لتحدید الھویة

Ma. Bautista, 3111 :الجنسیة: الفلبین رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Abu Khalil d) Anis
( 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019 معدّل بتاریخ ) 4 Jun. 2008 :الفلبین أدرج في القائمة بتاریخ ,Punta, Santa Ana, Manila

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
 

GBi.011 االسم: 1: مامادو 2: توریھ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) لواء b) نائب رئیس ھیئة أركان القوات المسلحة تاریخ الوالدة: Apr. 1947 26 مكان الوالدة: غیر

متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: N’Krumah الجنسیة: غینیا - بیساو رقم جواز السفر:
DA0002186, الصادر بتاریخ Mar. 2007 30, الصادر في غینیا - بیساو (تاریخ انتھاء الصالحیة: 26 آب/أغسطس 2013) رقم الھویة
الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: May 2012 18 معلومات أخرى: أدرج توري (Ture) في القائمة في

18 أیار/مایو 2012 عمال بالفقرة 4 من القرار 2048 (2012) بصفتھ ’’عضو ”القیادة العسكریة“ التي أعلنت مسؤولیتھا عن االنقالب الذي
وقع في 12 نیسان/أبریل 2012.‘‘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.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

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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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

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

 
KPi.078 االسم: 1: ري 2: أون سونغ 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ري أون سونغ ھو ممثل لمصرف Korea Unification Development Bank في الخارج. تاریخ الوالدة:
Jul. 1969 23 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Ri Eun Song b) Ri Un Song كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة:

غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر
متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: ذكر 

 
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

 
TAi.034 االسم: 1: عبد الجلیل 2: حقاني 3: ولي محمد 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الجلیل حقانی ولی محمد
Khwaja Malik (a :مال الصفة: نائب وزیر الخارجیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة (b موالي (a :اللقب
village, Arghandab District, Kandahar Province, أفغانستان Kandahar City, Kandahar Province (b, أفغانستان كنیة

كافیة لتحدید الھویة: a) Abdul Jalil Akhund b) Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد ) مولود
عام 1965 في Kandahar, أفغانستان (انتھت 2 فبرایر 2006) c) Haji Gulab Gul son of Haji Hazrat Gul (حاجی گالب گل ولد
Nazar :(ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة d) Abdul Jalil Haqqani 1955 حاجی حضرت گل ) مولود عام

Jan الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: a) أفغانستان رقم OR1961825, الصادر بتاریخ Akhter Mohmad ) 4 Feb. 2003 انتھت
2 فبرایر 2006، تحت اسم) b) أفغانستان رقم TR024417, الصادر بتاریخ Haji Gulab Gul) 20 Dec. 2003 انتھت 29 دیسمبر

3 Sep. 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :2006 تحت اسم) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
( 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 11 Feb. 2013, 31 Dec. 2013, 16 May 2014

معلومات أخرى: یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. عضو مجلس الطالبان األعلى في أیار/مایو 2007. عضو اللجنة المالیة
لمجلس الطالبان. مسؤول عن األمور اللوجستیة للطالبان وكان ناشطاً كذلك كرجل أعمال بصفتھ الشخصیة في منتصف عام 2013. ینتمي إلى
قبیلة ألیزاي. شقیق عتیق هللا والي محمد (TI.A.70.01). تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ

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

 
TAi.070 االسم: 1: عتیق هللا 2: ولي محمد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عتیق هللا ولی محمد
اللقب: a) حاجي b) مال الصفة: a) مدیر الشؤون الخارجیة، مقاطعة قندھار تحت نظام طالبان b) مدیر األشغال العامة، مقاطعة قندھار تحت

نظام طالبان c) النائب األول لوزیر الزراعة تحت نظام طالبان d) نائب وزیر األشغال العامة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة:
Khwaja Malik village, Arghandab (b أفغانستان ,Tirin Kot District, Uruzgan Province (a :تقریباً 1962 مكان الوالدة

District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Atiqullah (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة

3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 19 Oct. 2012, 11 Feb. 2013, 31 31 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :بتاریخ
Dec. 2013 ) معلومات أخرى: أصالً من أورزغان. استقر وعاش بعد ذلك في قندھار. كان عضواً في اللجنة السیاسیة لمجلس الطالبان

األعلى في عام 2010. لیس لھ دور محدد في حركة طالبان وكان ناشطاً بصفتھ الشخصیة كرجل أعمال في منتصف عام 2013. یعتقد بأنھ
موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة ألیزاي. شقیق عبد الجلیل حقاني ولي محمد. (TAi.034). تم االستعراض عمالً
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 2010.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

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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TAi.095 االسم: 1: ولي جان 2: غیر متوفر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): ولی جان
(b باكستان ,Quetta (a :اللقب: موالي الصفة: حاكم مقاطعة جاوزجان تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1968 مكان الوالدة

Nimroz Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2001 23 ( معدّل بتاریخ 3

Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 ) معلومات أخرى: عضو شورى جردجنجال الطالبان ورئیس لجنة طالبان للسجناء
والالجئین. ینتمي إلى قبیلة أشقزاي. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 2010.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

 
TAi.129 االسم: 1: نذیر هللا 2: حنفي 3: ولي هللا 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): نذیر هللا حنفى ولى هللا
Spin :حاجي الصفة: الملحق التجاري، سفارة طالبان، إسالم آباد، باكستان تاریخ الوالدة: 1962 مكان الوالدة (b موالي (a :اللقب

Boldak District, Kandahar Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Nazirullah Aanafi Waliullah كنیة غیر كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم D 000912, الصادر بتاریخ Jun. 1998 30 رقم الھویة
3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011 ) معلومات أخرى: یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان.
تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010.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

 
TAi.082 االسم: 1: عبد الحق 2: وثیق 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الحق وثیق
Gharib :تقریباً 1975 مكان الوالدة (b 1971 (a :اللقب: موالي الصفة: نائب وزیر األمن (االستخبارات) تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة

a) Abdul-Haq Wasseq b) Abdul :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,village, Khogyani District, Ghazni Province
Haq Wasiq كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر

3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 31 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر العنوان: قطر أدرج في القائمة بتاریخ
Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 11 Feb. 2014, 7 Sep. 2016 ) معلومات أخرى: تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822

(2008) وبتاریخ 27 تموز/یولیھ 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

 
TAi.085 االسم: 1: أحمد جان 2: آخوندزاده 3: وزیر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): احمد جان آخوندزاده وزیر
Kandahar (a :اللقب: موالي الصفة: وزیر المیاه والكھرباء تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: بین 1953 و 1958 مكان الوالدة

a) Haji Ahmad Jan :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Tirin Kot District, Uruzgan Province (b أفغانستان ,Province
b) Ahmed Jan Akhund (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر:
3 Sep. 2003, 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Sep. 2007, 29 Nov. 2011 21 ) معلومات أخرى: عضو المجلس العسكري األعلى للطالبان في 2009 یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود
أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010.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
 

TAi.039 االسم: 1: محمد جواد 2: وزیري 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد جواد وزیری

Jaghatu (a :اللقب: غیر متوفر الصفة: إدارة األمم المتحدة، وزارة الخارجیة تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1960 مكان الوالدة
District, Maidan Wardak Province, أفغانستان Sharana District, Paktia Province (b, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة:

غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 23 ( معدّل بتاریخ Feb. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
May 2012 18 ) معلومات أخرى: یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ینتمي إلى قبیلة وزیر. تم االستعراض عمالً بقرار

مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 23 تموز/یولیھ 2010.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

 
SSi.004 االسم: 1: سانتینو 2: دینغ 3: وول 4: غیر متوفر

SANTINO DENG WOL :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: لواء الصفة: قائد الفرقة الثالثة في الجیش الشعبي لتحریر السودان تاریخ الوالدة: Nov. 1962 9 مكان الوالدة: Aweil, السودان/
جنوب السودان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Santino Deng Wuol b) Santino Deng Kuol 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: 1
أ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Jul. 2015 معلومات أخرى: تولى قیادة وتوجیھ األعمال العسكریة ضد قوات المعارضة ونفذ عملیات لتحریك القوات بغرض المواجھة خرقا
التفاق وقف األعمال العدائیة. وخالل أیار/مایو 2015، قتلت قوات خاضعة لقیادتھ أطفاال ونساء وشیوخا وأحرقت ممتلكات وسرقة ماشیة أثناء

تقدمھا عبر والیة الوحدة باتجاه حقل ثارجاث النفطي.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

 
KPi.072 االسم: 1: باي 2: وون أوك 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: باي وون أوك ھو ممثل لمصرف Daesong Bank في الخارج. تاریخ الوالدة: Aug. 1969 22 مكان الوالدة:
غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: Pae Wo'n-uk كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة رقم جواز السفر: 472120208 (تنتھي مدة صالحیتھ في ٢٢ شباط/فبرایر ٢٠١٧) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:
غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2017 22 معلومات أخرى: نوع الجنس: ذكر 

 
TAi.022 االسم: 1: عبد هللا 2: آخوند 3: یار محمد آخوند 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبیدهللا آخوند یار محمد آخوند
(a :1969 مكان الوالدة (b 1968 ًتقریبا (a :موالي الصفة: وزیر الدفاع تحت نظام طالبان تاریخ الوالدة (c حاجي (b مال (a :اللقب

,Arghandab District, Kandahar Province (b أفغانستان ,Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province
a) Obaidullah Akhund b) Obaid :أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Zheray District, Kandahar Province (c أفغانستان

Ullah Akhund كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Nov. 2011, 18 May 2012, 31 Dec. 2013 29 ) معلومات أخرى: كان واحداً من نواب المالّ محمد عمر (TAi.004) وعضو مجلس
الطالبان األعلى المسؤول عن العملیات العسكریة. تم القبض علیھ في 2007 وكان محتجزاً في باكستان. تأكدت وفاتھ في آذار/مارس 2010

ودفنھ في كراتشي، باكستان. یرتبط بصلة المصاھرة مع صالح محمد كاكار أختر محمد (TAi.149) كان ینتمي إلى قبیلة ألوكوزي. تم
االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 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.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

 
CFi.004 االسم: 1: ألفرید 2: ییكاتوم 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

ALFRED YEKATOM :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: غیر متوفر الصفة: عریف أول في القوات المسلحة ألفریقیا الوسطى تاریخ الوالدة: Jun. 1976 23 مكان الوالدة: جمھوریة أفریقیا

الوسطى كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba كنیة غیر كافیة لتحدید
a) Colonel Rombhot b) Colonel Rambo c) Colonel Rambot d) Colonel Rombot e) Colonel :الھویة

Mbaiki, (a :الجنسیة: من جمھوریة أفریقیا الوسطى رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Romboh
Bimbo, Ombella- (b ((Tel. +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41) ) جمھوریة أفریقیا الوسطى ,Lobaye Province

Mpoko province, جمھوریة أفریقیا الوسطى (عنوان سابق ) c) الھاي (منذ نقلھ إلى المحكمة الجنائیة الدولیة في 17 تشرین الثاني/نوفمبر
2018) أدرج في القائمة بتاریخ: Aug. 2015 20 ( معدّل بتاریخ Jul. 2020 28 ) معلومات أخرى: مارس السیطرة على مجموعة كبیرة

من رجال المیلیشیات المسلحة وتولى قیادتھم. اسم األب (األب  المتبني)  Ekatom Saragba  (إیكاتوم ساراغبا) (یُكتب أیضاً بالشكل التالي:
Yekatom Saragba ). ھو  شقیق  Yves Saragba  (إیف ساراغبا)، أحد قادة قوات آنتي - باالكا في باتالیمو، مقاطعة لوباي،  وجندي سابق

في القوات المسلحة ألفریقیا الوسطى. األوصاف الشخصیة: لون العینین: أسود؛ لون  الشعر: أصلع؛ لون البشرة: أسود؛ الطول: 170 سم؛
الوزن: 100 كلغ. صورتھ متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.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.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

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

 
KPi.041 االسم: 1: تشو 2: یون تشون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب مدیر إدارة التنظیم والتوجیھ التي تشرف على تعییین الموظفین الرئیسیین لحزب العمال الكوري وجیش
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تاریخ الوالدة: Sep. 1937 28 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: جو كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات أخرى:  

 
KPi.024 االسم: 1: كیم 2: یونغ تشول 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مؤسسة كومید تاریخ الوالدة: Feb. 1962 18 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر
متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2016 2 ( معدّل بتاریخ Jun. 2017 1 ) معلومات أخرى: عمل
ممثال لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (مؤسسة كومید) في إیران. 

 
KPi.053 االسم: 1: ري 2: یونغ مو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ري یونغ مو نائب لرئیس لجنة شؤون الدولة، التي تدیر وتوجھ جمیع الشؤون المتعلقة بالجیش والدفاع واألمن في
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، بما في ذلك المقتنیات والمشتریات تاریخ الوالدة: Jan. 1925 25 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات أخرى:  
 

KPi.063  االسم: YONG SIK :2 PAK :1 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: عضو في اللجنة العسكریة المركزیة لحزب العمال الكوري تاریخ الوالدة: 1950 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة

كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر:
غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Sep. 2017 11 معلومات أخرى: باك یونغ سیك

ھو عضو في اللجنة العسكریة المركزیة لحزب العمال الكوري، التي تتولى المسؤولیة عن وضع وتنفیذ السیاسات العسكریة لحزب العمال
الكوري، وتقود جیش جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة وتسیطر علیھ، وتساعد في اإلشراف على الصناعات الدفاعیة العسكریة للبلد. 

 
KPi.017  االسم: 1: جانغ 2: یونغ - سون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: ممثل مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (مؤسسة كومید) تاریخ الوالدة: Feb. 1957 20 مكان الوالدة: غیر
متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم
جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2016 2 ( معدّل بتاریخ 1

Jun. 2017 ) معلومات أخرى: عمل ممثال لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (مؤسسة كومید) في إیران. 
 

KPi.043 االسم: 1: جو 2: یونغ - وون 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: نائب مدیر إدارة التنظیم والتوجیھ بحزب العمال الكوري، التي تشرف على تعییین الموظفین الرئیسیین لحزب
العمال الكوري وجیش جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تاریخ الوالدة: Oct. 1957 24 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: تشو یونغوون كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2017 2 معلومات
أخرى: الجنس: ذكر 

 
CFi.006 االسم: 1: عمر 2: یونس 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

YOUNOUS OUMAR :(باللغة األصلیة) االسم
اللقب: غیر متوفر الصفة: ضابط برتبة فریق في ائتالف سیلیكا السابق تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید
الھویة: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M’Betibangui كنیة غیر كافیة

لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: سوداني رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: a) تولوس، جنوبي
دارفور, السودان b) بیراو, جمھوریة أفریقیا الوسطى Bria (c, جمھوریة أفریقیا الوسطى ((Tel. +236 75507560)) أدرج في القائمة
بتاریخ: Aug. 2015 20 ( معدّل بتاریخ Oct. 2015, 23 Aug. 2016 20 ) معلومات أخرى: قام عمر یونس، عندما كان یعمل ضابطا

برتبة فریق في ائتالف سیلیكا السابق ویشتغل بتھریب الماس، بتقدیم الدعم إلى جماعة مسلحة من خالل استغالل الموارد الطبیعیة واالتجار بھا
خارج القانون، بما في ذلك الماس، في جمھوریة أفریقیا الوسطى. وفي تشرین األول/أكتوبر 2008، انضم عمر یونس، السائق السابق في

شركة سودیام (SODIAM) العاملة في مجال شراء الماس، إلى حركة محّرري أفریقیا الوسطى لنصرة العدالة. وفي كانون األول/دیسمبر
2013، أصبحت شخصیة عمر یونس معروفة باعتباره ضابطا برتبة فریق في ائتالف سیلیكا وأحد المقّربین إلى الرئیس المؤقت میشیل

جوتودیا. ویونس ضالع في تجارة الماس من بریا وسام - أواندجا إلى السودان. وھناك مصادر أفادت بأن عمر یونس قد ضلع في نشاط جمع
طرود الماس المخبأة في بریا والسفر بھا إلى السودان لبیعھا. وافتھ المنیة في تاریخ 11 تشرین األول/أكتوبر 2015 حسبما ورد في األنباء

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

 
KPi.005 االسم: 1: ھان 2: ھیو - رو 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: مدیر مؤسسة ریونغاكسان الكوریة التجاریة العامة تاریخ الوالدة: غیر متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة
لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر

متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Jul. 2009 16 معلومات أخرى: مدیر مؤسسة
ریونغاكسان الكوریة التجاریة العامة؛ ویضطلع بدور في برنامج جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة للقذائف التسیاریة. 

 
KPi.080 االسم: 1: تسانغ 2: یونغ یوان 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

a) Neil :20 مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة Oct. 1957 :اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
Tsang b) Yun Yuan Tsang كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر متوفر رقم جواز السفر: 302001581 رقم

الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2018 30 معلومات أخرى: الوصف: قام تسانغ یونغ یوان
بتنسیق عملیات نقل فحم من كوریا الشمالیة مع وسیط كوري شمالي یعمل في بلد ثالث، ولھ تاریخ من األنشطة األخرى التي ساعدتھ على

التملص من الجزاءات. 
 

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
,London :غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: مصر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان
6 Oct. 2005, 18 Aug. 29 ( معدّل بتاریخ Sep. 2005 :المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة أدرج في القائمة بتاریخ

Jan. 2012, 6 Dec. 2019 25 ,2006 ) 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

 
YEi.006 االسم: 1: سلطان 2: صالح 3: عیضة عیضة 4: زابن

االسم (باللغة األصلیة): سلطان صالح عیضة عیضة زابن
اللقب: غیر متوفر الصفة: a) المدیر، أو المدیر العام، إلدارة البحث الجنائي، الموجودة في مقر وزارة الداخلیة في صنعاء، في صنعاء، الیمن
b) عمید تاریخ الوالدة: Feb. 1986 5 مكان الوالدة: مدیریة رازح، محافظة صعدة, الیمن كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر

كافیة لتحدید الھویة: a) Abu Saqar Zabin b) Abu Sagar Zabin الجنسیة: الیمن رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة:
a) الیمن 10010095104, الصادر بتاریخ Dec. 2013 b 26) بطاقة الھویة العسكریة الیمنیة رقم 20432 (صادرة في عام

2018) العنوان: صنعاء, الیمن أدرج في القائمة بتاریخ: Feb. 2021 25 ( معدّل بتاریخ Apr. 2021 5 ) معلومات أخرى: یضلع سلطان
صالح عیضة عیضة زابن في أعمال تھدد السالم واألمن واالستقرار في الیمن، بما في ذلك انتھاكات لقواعد القانون الدولي اإلنساني المنطبقة

وتجاوزات لحقوق اإلنسان في الیمن، وقد قام بدور بارز في سیاسة التخویف واستخدام االعتقال واالحتجاز والتعذیب والعنف الجنسي
واالغتصاب ضد النساء الناشطات سیاسیا استخداما منھجیا. وزابن مسؤول مباشرة، بصفتھ مدیرا إلدارة البحث الجنائي أو بموجب السلطة
المخولة لھ، عن استخدام أماكن احتجاز متعددة، بما فیھا أماكن اإلقامة الجبریة ومراكز الشرطة والسجون الرسمیة ومراكز االحتجاز غیر

المعلنة، أو شریك في استخدام تلك األماكن. وفي تلك المواقع، تعرضت نساء، ومنھن قاصر واحدة على األقل، لإلخفاء القسري ولالستجواب
المتكرر واالغتصاب والتعذیب والحرمان من العالج الطبي في الوقت المناسب، كما أُخضعن للعمل القسري. وقد قام زابن، بنفسھ، بالتعذیب

مباشرة في بعض الحاالت.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

 
TAi.171 االسم: 1: محمد 2: عمر 3: غیر متوفر 4: �دران

االسم (باللغة األصلیة): محمد عمر �دران
Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost :موالي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1958 مكان الوالدة (b مال (a :اللقب

Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Mohammad-Omar Jadran كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: غیر
متوفر رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: (Afghanistan/Pakistan Border Area) أدرج في

القائمة بتاریخ: Jul. 2014 31 معلومات أخرى: قائد شبكة حقاني Haqqani Network (HQN) (TAe.012))) على رأس أكثر من
100 من المقاتلین النشطین في والیة خوست، أفغانستان، ابتداء من عام 2013. شارك في التحضیر لھجمات ضد القوات األفغانیة والدولیة في

أفغانستان.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

 
TAi.033 االسم: 1: عبد الرحمن 2: زاھد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبدالرحمان زاھد
Kharwar District, Logar :اللقب: مال الصفة: نائب وزیر الخارجیة تحت نظام الطالبان تاریخ الوالدة: تقریباً 1963 مكان الوالدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: Abdul Rehman Zahid كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة:
) 25 Jan. 2001 :أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معدّل بتاریخ Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 3 ) معلومات أخرى: یعتقد بأنھ موجود في منطقة حدود

أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاریخ 21 تموز/یولیھ 2010.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
 

IRi.042 االسم: 1: محمد رضا 2: زاھدي 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: عمید / قائد القوات البریة في حرس الثورة اإلسالمیة تاریخ الوالدة: 1944 مكان الوالدة: Isfahan, إیران

(جمھوریة - اإلسالمیة) كنیة كافیة لتحدید الھویة: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi 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

 [I.47.D.3 المرجع القدیم رقم] :معلومات أخرى ( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) 24 Mar. 2007 :القائمة بتاریخ
 

TAi.127 االسم: 1: محمد 2: زاھد 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد زاھد

,Logar Province :اللقب: مال الصفة: سكرتیر ثالث، سفارة الطالبان، إسالم آباد، باكستان تاریخ الوالدة: 1971 مكان الوالدة
أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة: a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر

متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم D 001206, الصادر بتاریخ Jul. 2000 17 رقم الھویة الوطنیة: غیر
3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Nov. 2011, 7 Sep. 2016 29 ) معلومات أخرى: یعتقد أنھ موجود في منطقة حدود أفغانستان/باكستان. تم االستعراض عمالً بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاریخ 29 تموز/یولیھ 2010. الصورة متاحة إلدراجھا في النشرة الخاصة لإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم

المتحدة.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

 
TAi.164 االسم: 1: عبد الرؤوف 2: ذاكر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عبد الروف ذاکر
اللقب: قارئ الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: بین 1969 و 1971 مكان الوالدة: Kabul Province, أفغانستان كنیة كافیة لتحدید الھویة:

Qari Zakir كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر الجنسیة: أفغانستان رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر
متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ: Nov. 2012 5 ( معدّل بتاریخ May 2013 31 ) معلومات أخرى: رئیس العملیات

االنتحاریة لشبكة حقاني (TAe.012) تحت قیادة سراج الدین جالل الدین حقاني (TAi.144) ومسؤول عن جمیع العملیات في مقاطعات كابل
م التعلیمات بشأن كیفیة تركیب األجھزة المتفجرة المرتجلة.الوصلة وتخار وقندوز وبغالن. یشرف على تدریب المھاجمین االنتحاریین ویقدِّ

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.139 االسم: 1: عماد 2: بن مكي 3: زرقاوي 4: غیر متوفر

االسم (باللغة األصلیة): عماد بن مكي زرقاوي
اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: Jan. 1973 15 مكان الوالدة: تونس العاصمة, تونس كنیة كافیة لتحدید الھویة:

c) Daour 15 في المغرب Jan. 1973 مولود عام b) Dour Nadre 15 في المغرب Jan. 1974 مولود عام a) Dour Nadre
Nadre مولود عام Mar. 1975 31 في الجزائر d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (أُدرج سابقا بھذا

االسم) كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Zarga b) Nadra الجنسیة: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم M174950, الصادر بتاریخ 27
Rue Estienne d’Orves, Pré Saint 41-45 :(انتھت یوم 26 أبریل 2004) رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان Apr. 1999
20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 10 Aug. 2009, 16 12 ( معدّل بتاریخ Nov. 2003 :فرنسا أدرج في القائمة بتاریخ ,Gervais
May 2011, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020 ) 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
Identification Card الجمھوریة العربیة السوریة (b 13080011550 (a :السوریة رقم 3987189 رقم الھویة الوطنیة

No. 5877002, الصادر بتاریخ May 2011 25 العنوان: a) الجمھوریة العربیة السوریة b) عرسال, البقاع, لبنان أدرج في القائمة
بتاریخ: Oct. 2020 8 معلومات أخرى: أمیر جبھة النصرة ألھل الشام (QDe.137) في القلمون الغربي بالجمھوریة العربیة السوریة. اسم

ُ أ أ
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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

Ibrahim Makkawi (تاریخ الوالدة: (أ) 11 نیسان/أبریل 1960 (ب) 11 نیسان/أبریل 1963. مكان الوالدة: مصر. الجنسیة: مصر))
b) 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
16 Dec. 2010, 24 25 ( معدّل بتاریخ Jan. 2001 :متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

Jul. 2013, 15 Feb. 2017, 29 Mar. 2019, 1 May 2019 ) 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

 
CDi.031 االسم: 1: إینوسان 2: زیموریندا 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) قائد لواء بحركة 23 آذار/مارس برتبة عقید b) عقید بالقوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة تاریخ
,Ngungu, Masisi territory, North Kivu (a :مكان الوالدة c) 16 Mar. 1972 1975 ًتقریبا (a) 1 Sep. 1972 b :الوالدة

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة Masisi (b, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید
الھویة: Zimulinda الجنسیة: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان:

روبافو/مودندي أدرج في القائمة بتاریخ: Dec. 2010 1 معلومات أخرى: انضم إلى القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في عام
2009 برتبة مقدم، وقاد لواء في عملیة كیمیا الثانیة التي نفذتھا القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وكان متمركزا في منطقة

نغونغو. وفي تموز/یولیھ 2009، ُرقي Zimurinda إلى رتبة عقید كاملة وأسندت إلیھ قیادة قطاع نغونغو للقوات المسلحة، وفي وقت الحق
في كیتشانغا خالل عملیتي كیمیا الثانیة وأماني لیو اللتین نفذتھما القوات المسلحة. وبینما لم یُدرج اسم Zimurinda في المرسوم الرئاسي

لرئیس جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة الصادر في 31 كانون األول/دیسمبر 2010 بتعیین كبار ضباط القوات المسلحة، فقد احتفظ فعلیاً بمنصبھ
كقائد للقطاع 22 في كیتشانغا، ویلبس الزي والشارات العسكریة الجدیدة لتلك القوات. وفي كانون األول/دیسمبر 2010 نددت تقاریر صادرة
عن مصادر مفتوحة بأنشطة التجنید التي قامت بھا عناصر تحت قیادة Zimurinda. ودخل رواندا في 16 آذار/مارس 2013. وھو مقیم في

معسكر نغوما برواندا اعتباراً من أواخر عام 2014.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

 
LYi.020 االسم: 1: عبد الحافظ 2: زلیتني 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر

اللقب: غیر متوفر الصفة: a) وزیر التخطیط والمالیة في حكومة العقید القذافي. b) أمین اللجنة الشعبیة العامة للمالیة والتخطیط. c) الرئیس
المؤقت للمصرف المركزي اللیبي. تاریخ الوالدة: 1935 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: لیبیا أدرج في
القائمة بتاریخ: Jun. 2011 24 ( معدّل بتاریخ Nov. 2016, 26 Sep. 2014 11 ) معلومات أخرى: أُدرج في القائمة عمال بالفقرتین 15

و 17 من القرار 1970 والفقرة 19 من القرار 1973 (حظر السفر، تجمید األصول). 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.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 14 في المغرب Jan. 1968 مولود عام a) Mohamed Lebachir :لیبیا كنیة كافیة لتحدید الھویة

13 Nov. مولود عام c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj لیبیا ,Bendasi 4 في Jun. 1960 مولود عام Zgbye
1960 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 Nov. 1960 13 في لیبیا الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في

( 3 Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 21 Mar. 2017, 24 Nov. 2020 معدّل بتاریخ ) 2 Aug. 2006 :القائمة 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

 
IRi.043 االسم: 1: محمد باقر 2: ضو القدر 3: غیر متوفر 4: غیر متوفر
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اللقب: غیر متوفر الصفة: a) فریق أول / ضابط في حرس الثورة اإلسالمیة b) نائب وزیر الداخلیة لشؤون األمن تاریخ الوالدة: غیر
Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; :متوفر مكان الوالدة: غیر متوفر كنیة كافیة لتحدید الھویة

Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader 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: Mar. 2007 24 ( معدّل

 [I.47.D.7 المرجع القدیم رقم] :17 ) معلومات أخرى Dec. 2014 بتاریخ
 

IQi.009 االسم: 1: محمد 2: حمزة 3: زبیدي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): محمد حمزة زبیدي

اللقب: غیر متوفر الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة: 1938 مكان الوالدة: بابل, 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: غیر متوفر أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2003 27 معلومات أخرى:  
 

al-Fitouri :4 Imhamad :3 Oumar :2 Ahmad :1 :االسم LYi.023
االسم (باللغة األصلیة): احمد عمر امحمد الفیتوري

اللقب: غیر متوفر الصفة: قائد میلیشیا أنس الدباشي، زعیم شبكة اتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنیة تاریخ الوالدة: May 1988 7 مكان
a) Al-Dabachi b) Al Ammu :الوالدة: (ربما صبراتة، حي تلیل) كنیة كافیة لتحدید الھویة: غیر متوفر كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

29 Sep. الصادر بتاریخ ,LY53FP76 الجنسیة: لیبیا رقم جواز السفر: لیبیا رقم c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi
2015, الصادر في Tripoli رقم الھویة الوطنیة: 119880387067 العنوان: a) القره بوللي, لیبیا b) الزاویة, لیبیا أدرج في القائمة

بتاریخ: Jun. 2018 7 ( معدّل بتاریخ Sep. 2018 17 ) معلومات أخرى: ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970
(حظر السفر، تجمید األصول)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
 

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
(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
 

LYi.026 االسم: 1: عبد الرحمن 2: المیالد 3: 4: غیر متوفر
اللقب: غیر متوفر الصفة: قائد خفر السواحل في الزاویة تاریخ الوالدة: Jul. 1986 27 مكان الوالدة: طرابلس, لیبیا كنیة كافیة لتحدید

الھویة: Abdurahman Salem Ibrahim Milad كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija الجنسیة:
لیبیا رقم جواز السفر: لیبیا رقم G52FYPRL, الصادر بتاریخ May 2014 8 (تاریخ انتھاء الصالحیة: 7 أیار/مایو 2022) رقم الھویة

الوطنیة: غیر متوفر العنوان: لزاویة, لیبیا أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2018 7 ( معدّل بتاریخ Apr. 2021 29 ) معلومات أخرى:
ُمدرج في القائمة عمال بالفقرتین 15 و 17 من القرار 1970 (حظر السفر، تجمید األصول)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
 

TAi.153 االسم: 1: فیض هللا 2: خان 3: نورزي 4: غیر متوفر
االسم (باللغة األصلیة): فیض هللا خان نورزی

Lowy Kariz, (a :1962 مكان الوالدة (d 1970 بین 1968 و (c 1961 (b 1966 (a :اللقب: حاجي الصفة: غیر متوفر تاریخ الوالدة
,Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province (b أفغانستان ,Spin Boldak District, Kandahar Province

a) Haji Faizullah Noor b) Faizullah :باكستان كنیة كافیة لتحدید الھویة ,Chaman, Baluchistan Province (c أفغانستان
Hajji Faizullah) حاجى فیض هللا خان نورزى (c (ُمدرج سابقاً على ھذا النحو) Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan

d) Haji Faizullah (Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji Faizullah Khan; Haji Fiazullah
Noori كنیة غیر كافیة لتحدید الھویة: a) Haji Pazullah Noorzai b) Haji Mullah Faizullah الجنسیة: أفغانستان رقم جواز

السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: Miralzei Village, Chaman ,Boghra Road (a, مقاطعة بلوشستان,
باكستان Kalay Rangin, Spin Boldak District (b, محافظة قندھار, أفغانستان أدرج في القائمة بتاریخ: Oct. 2011 4 ( معدّل

Prominent Taliban financier. As of mid-2009, supplied :29 ) معلومات أخرى Nov. 2011, 1 Jun. 2012 بتاریخ
weapons, ammunition, explosives and medical equipment to Taliban fighters; and raised funds for the

Taliban, and provided training to them, in the Afghanistan/Pakistan border region. Has previously organized
and funded Taliban operations in Kandahar Province, Afghanistan. As of 2010, travelled to and owned

businesses in Dubai, United Arab Emirates, and Japan. Belongs to Noorzai tribe, Miralzai sub-tribe. Brother

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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of Malik Noorzai (TAi.154). Father’s name is Akhtar Mohammed (a.k.a.: Haji Mira Khan).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.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

(PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD :االسم KPe.053
11 Sep. :جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ ,Pyongyang :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
 2017معلومات أخرى: : تسیطر إدارة الدعایة والتحریض سیطرة كاملة على وسائل اإلعالم، وتستخدمھا كأداة للسیطرة على الجمھور لفائدة
قیادة جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وتشارك إدارة الدعایة والتحریض أیضا في الرقابة التي تمارسھا حكومة جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة، أو تضطلع بالمسؤولیة عنھا، بما في ذلك الرقابة على الصحف واإلذاعة. 
 

IRe.001 االسم: مجمع السابع من تیر الصناعي 
( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) 23 Dec. 2006 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: كیان تابع لمؤسسة الصناعات الدفاعیة، معترف بھ على نطاق واسع بأنھ مشترك بصورة مباشرة في البرنامج النووي
 [E.37.A.7 المرجع القدیم رقم]

 
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 al- :كنیة

Operates in Lebanon, Syria) :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان '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
 

IRe.002 االسم: شركة أبزار بورش كاوه 
( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) 3 Mar. 2008 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

 [E.03.III.1 المرجع القدیم رقم] معلومات أخرى: مشاركة في إنتاج مكونات أجھزة الطرد المركزي
 

KPe.021 االسم: أكادیمیة علوم الدفاع الوطني 
2 Mar. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ

 2016معلومات أخرى: تساھم أكادیمیة علوم الدفاع الوطني في الجھود التي تبذلھا جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة من أجل النھوض
بتطویر برامجھا للقذائف التسیاریة واألسلحة النوویة. 
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CDe.001 االسم: تحالف القوى الدیمقراطیة
a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de :كنیة سابقة Allied Democratic Forces :كنیة

30 Jun. :العنوان: كیفو الشمالیة, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ l’Ouganda b) ADF/NALU c) NALU
2014 ( معدّل بتاریخ Oct. 2016, 19 Aug. 2020 19 ) معلومات أخرى: اعتُقل مؤسس تحالف القوى الدیمقراطیة وقائده، جمیل موكولو
(CDi.015)، في دار السالم، تنزانیا في نیسان/أبریل 2015. وُسلِّم الحقا إلى كمباال، أوغندا في تموز/یولیھ 2015. وتفید التقاریر أن موكولو

(Mukulu) كان في حزیران/یونیھ 2016 محتجزاً في زنزانة للشرطة في انتظار محاكمتھ. وقد خلَف سیكا بالوكو (CDi.036) جمیل
موكولو (CDi.015) كقائد عام لتحالف القوى الدیمقراطیة. وكما ھو موضح في عدة تقاریر أعدھا فریق الخبراء المعني بجمھوریة الكونغو

S/2015/19، S/2015/797، S/2016/1102، S/2017/672، S/2018/531، S/2019/469، S/2019/974،) الدیمقراطیة
S/2020/482)، فقد ظل تحالف القوى الدیمقراطیة، بما في ذلك بقیادة سیكا بالوكو، یرتكب عملیات استھداف متكررة ضد المدنیین، بمن فیھم
األطفال، ومنھا القتل والتشویھ واالغتصاب وغیر ذلك من أعمال العنف الجنسي واالختطاف، وكذلك الھجمات على القرى والمرافق الصحیة،
ال سیما في ماموفِھ بإقلیم بیني في 12 و 24 شباط/فبرایر 2019، ومانتومبي بإقلیم بیني في 5 كانون األول/دیسمبر 2019 و 30 كانون الثاني/
ینایر 2020، وكذلك التجنید المستمر لألطفال واستخدامھم أثناء الھجمات ومن أجل العمل القسري في إقلیم بیني بجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

منذ عام 2015 على األقل. 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.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

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 اإلنتربول ومجلس األمن

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

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
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QDe.141 االسم: المرابطون

االسم (باللغة األصلیة): المرابطون
كنیة: a) Les Sentinelles b) The Sentinels كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: مالي 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
(QD.136) ویقودھا مختار بلمختار (QDe.140) مرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي .(QDe.134) والجھاد في غرب أفریقیا

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, Pakistan :كنیة
e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-
b) Jamia باكستان ,a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Madina Trust

c) (Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, باكستان ,Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore
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
21 Oct. 2008, 10 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :أدرج في القائمة بتاریخ (Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081

Dec. 2008, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019 ) 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 وحركة طالبان. وحتى 21

تشرین األول/أكتوبر 2008، ظھر ھذا الكیان باسم“Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QDe.073)، الذي أدرج اسمھ
Al Rashid Trust) في القائمة في 24 نیسان/أبریل 2002، المعدلة في 25 تموز/یولیھ 2006. وأدمج كیانان ھما مؤسسة الراشد االستئمانیة
QDe.005))) و ”منظمة العلماء للمعونة، باكستان“ Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073))) في ھذا الكیان في
21 تشرین األول/أكتوبر 2008. أّسسھ مفتي راشد أحمد لیداھینوي Mufti Rashid Ahmad 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 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
 

IQe.197 االسم: شركة الوصل وبابل للتجارة العامة المحدودة
االسم (باللغة األصلیة): شركة الوصل وبابل للتجارة العامة المحدودة

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) مبنى إبراھیم سعید لوتاه، شارع الرمول، ص.ب. 10631 و638، الرشیدیة, دبي,
اإلمارات العربیة المتحدة b) مبنى لوتاه، طریق المطار، بالقرب من نادي الطیران، الرشیدیة, دبي, اإلمارات العربیة المتحدة c) فیال في

منطقة الحارثیة, بغداد, العراق أدرج في القائمة بتاریخ:  Apr. 2004 26معلومات أخرى: ''الوصل وبابل للتجارة العامة المحدودة شركة
مقرھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، كان یستخدمھا النظام العراقي السابق وسیلة للحصول على رشاوي بنسبة 10 في المئة على

المشتریات التي تجرى من خالل برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء، ولشراء سلع غیر مصرح بھا من قبل األمم المتحدة.  
 

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
 

IQe.204 االسم: شركة البشائر التجاریة المحدودة

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
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االسم (باللغة األصلیة): شركة البشائر التجاریة المحدودة
a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD c) AL- :كنیة

BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, L TD e) AL-
BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: شارع السعدون، مبنى العین، الدور األول, بغداد,

العراق أدرج في القائمة بتاریخ:  Apr. 2004 26معلومات أخرى: تشیر التقاریر الصحفیة والمعلومات المتوفرة لدى حكومة الوالیات
المتحدة األمیركیة إلى أن شركة البشائر التجاریة المحدودة ھي أكبر الشركات التي كانت تستخدم كواجھة لتنفیذ مشتریات األسلحة للعراق حتى
بدایة عملیة حریة العراق، وأنھا متورطة في نطاق من عملیات خرق الجزاءات ومخططات الفساد نیابة عن النظام العراقي السابق. وھي تابعة

بشكل مباشر إلى ھیئة التصنیع العسكري، المؤسسة الحكومیة العراقیة المسؤولة عن برامج المشتریات العسكریة العراقیة، التي یرأسھا نائب
رئیس الوزراء السابق عبد التواب مال حویش. وأوردت األمم المتحدة اسم حویش باعتباره من كبار مسؤولي النظام العراقي السابق المدرجین
على الالئحة المنشأة بموجب قرار مجلس األمن 1483. وكشفت التحقیقات الصحفیة التي أجرتھا صحیفة لوس انجلیس تایمز الصادرة في 30
كانون األول/دیسمبر 2003، استنادا إلى وثائق أخذت من مقر شركة البشائر في بغداد، عن مجموعة متنوعة من الصفقات التي تتضمن عقود

صوریة أو عموالت غیر مشروعة أو وثائق تصدیر مزورة وعملیات غسل أموال، تھدف إلى التحایل على رقابة مفتشي األمم المتحدة
وتوصیل أعتدة حربیة إلى النظام العراقي السابق، من بینھا مكونات قذائف ومعدات مراقبة وسبطانات مدافع دبابات، ضمن أشیاء أخرى.

ویدعى أیضا أن الشركة ساعدت بعض كبار مسؤولي النظام السابق على غسل وإخفاء أموال مملوكة لحكومة العراق. وقد غادر مدیر شركة
البشائر، منیر الكبیسي، البلد قبل بدء عملیة حریة العراق ویقیم حالیا في سوریا".  

 
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.104 االسم: مؤسسة الحرمین (باكستان)
االسم (باللغة األصلیة): مؤسسة الحرمین (باكستان)

at time of) باكستان ,House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
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 المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
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.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

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
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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.112 االسم: الحرمین: فرع بنغالدیش

االسم (باللغة األصلیة): الحرمین: فرع بنغالدیش
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, بنغالدیش (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.113 االسم: الحرمین: فرع إثیوبیا

at time of) إثیوبیا ,Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
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, 15 6 ( معدّل بتاریخ Jul. 2004 :أدرج في القائمة بتاریخ (Amsterdam, The Netherlands (at time of listing
Jun. 2015, 24 Nov. 2020 ) 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
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 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.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,

أ أ

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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محافظة األنبار, العراق أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 6معلومات 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 السامرائي

Al-Qaida in Iraq) زعیم تنظیم القاعدة في العراق ،((Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299)
Al-Qaida) منذ كانون الثاني/ینایر 2012 على األقل. یجلب جلب المقاتلین السوریین واألجانب من تنظیم القاعدة في العراق ،(((QDe.115

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 إبراھیم علي
البدري السامرائي (QDi.299) ولكنھ انفصل عن تلك الجماعة في یولیھ/تموز 2016، وأعلن أبو محمد الجوالني (QDi.317)، 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 مجلس

click here 2021 األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني/نوفمبر
 

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

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
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a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab :كنیة
c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula e)

19 Jan. :العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (Al-Qaida in Yemen (AQY :كنیة سابقة (Ansar al-Shari'a (AAS
2010 ( 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 في المملكة العربیة

Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-) السعودیة. زعیم تنظیم القاعدة في جزیرة العرب ھو ناصر عبد الكریم عبد هللا الوحیشي
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 اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :األمن التابع لألمم المتحدة

 
SOe.001 االسم: حركة الشباب

(h شباب اإلسالم (g جناح الشباب (f الشباب اإلسالمیة (e حزب الشباب (d ح ش م (c حركة الشباب المجاھدیـــن (b الشباب (a :كنیة
شباب الجھاد i) وحدة شباب اإلسالم كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Apr. 2010 12معلومات

أخرى: 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

 
ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND االسم: شركة IQe.206

MARKETING
ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING :(باللغة األصلیة) االسم

كنیة: a) ALFA TRADING COMPANY b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING كنیة
سابقة: غیر متوفر العنوان: ص.ب. 910606, عمان, 11191 , األردن أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2004 2معلومات أخرى: ''كانت

شركة Alfa Company Limited for International Trading تحت إدارة نبیل فیكتور كرم''.  
 

IRe.003 االسم: مجمع أمین الصناعي 
a) P.O. Box :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان a) Amin Industrial Compound b) Amin Industrial Company :كنیة

,b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad (جمھوریة - اإلسالمیة) 549-91735, مشھد, إیران
إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في
القائمة بتاریخ: Jun. 2010 9 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: سعى مجمع أمین الصناعي إلى الحصول على وحدات

ع مملوك لمؤسسة الصناعات الدفاعیة تحكم بالحرارة یمكن استخدامھا في إجراء أبحاث نوویة وفي منشآت تشغیل/إنتاج نوویة. والمجمَّ
 [E.29.I.1 المرجع القدیم رقم] .المذكورة في القرار 1737 (2006)، أو تابع لھا أو یتصرف باسمھا

 
IRe.004 االسم: مجموعة صناعات الذخائر والتعدین 

) 24 Mar. 2007 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Ammunition Industries Group :كنیة
معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: تسیطر ھذه المجموعة على مجّمع السابع من تیر الصناعي الذي ذكر في قرار مجلس األمن

1737 (2006) لدوره في برنامج أجھزة الطرد المركزي اإلیراني. ومجموعة صناعات الذخائر والتعدین ھي بدورھا مملوكة وخاضعة
 [E.47.A.1 المرجع القدیم رقم] .(2006) لسیطرة مؤسسة الصناعات الدفاعیة، المذكورة في قرار مجلس األمن 1737

 
KPe.009 االسم: مؤسسة أمروغانغ المصرفیة للتنمیة 

كنیة: بنك أمنوكانغ للتنمیة كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: تونغان دونغ, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة
بتاریخ:  May 2012 2معلومات أخرى: أنشئت مؤسسة أمروغانغ عام 2006، وھي شركة ذات صلة بمصرف تانتشون التجاري ویقوم

بإدارتھا مسؤولون ینتمون إلیھ. ویؤدي مصرف تانتشون دورا في تمویل مبیعات القذائف التسیاریة التي تقوم بھا مؤسسة كوریا التجاریة
لتطویر التعدین (كومید)، وكان ضالعا أیضا في معامالت متعلقة بالقذائف التسیاریة بین ھذه المؤسسة ومجموعة شھید ھّمت الصناعیة من

جمھوریة إیران اإلسالمیة. ومصرف تانتشون التجاري حددتھ اللجنة في نیسان/ أبریل 2009، وھو الكیان المالي الرئیسي في جمھوریة كوریا
الشعبیة الدیمقراطیة في میدان بیع األسلحة التقلیدیة، والقذائف التسیاریة، والسلع المرتبطة بتجمیع تلك األسلحة وصنعھا. وفي نیسان/أبریل
2009، حددت اللجنة مؤسسة كومید، وھي أھم مؤسسات تجارة األسلحة وتصدیر السلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسیاریة واألسلحة

التقلیدیة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وحدد مجلس األمن مجموعة شھید ھّمت الصناعیة في قراره 1737 (2006) بوصفھا كیانا
ضالعا في برنامج جمھوریة إیران اإلسالمیة للقذائف التسیاریة. 

 
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

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

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
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 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.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 Islamic) معلومات أخرى: ھو تنظیم تونسي مسلّح یرتبط بتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
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 لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :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 أخرى:
Terrorist and paramilitary group established in 2012 and operating in Nigeria. Associated with the

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

 
IRe.005 االسم: مجموعة صناعات التسلح 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, إیران (جمھوریة -
اإلسالمیة) b) Pasdaran Ave., طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) c) P.O. Box 19585/777, طھران, إیران (جمھوریة -

أ أ
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اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2010 9 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: تقوم مجموعة صناعات التسلح
بتصنیع طائفة من األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة المتنوعة، بما في ذلك المدافع من العیار الكبیر والمتوسط والتكنولوجیا المرتبطة بھا، كما

تقدم الخدمات المتعلقة بھا. وتقوم المجموعة بمعظم مشتریاتھا عبر مجمع صناعات الحدید Hadid Industries Complex. [المرجع القدیم
 [E.29.I.2 رقم

 
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

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

 
AVIATRANS ANSTALT االسم: شركة IQe.199
AVIATRANS ANSTALT :(باللغة األصلیة) االسم

كنیة: AVIATRANS ESTABLISHMENT كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Ruggell, لیختنشتاین أدرج في القائمة بتاریخ: 26
 Apr. 2004معلومات أخرى: ''أسست شركة Logarcheo S.A ومؤسسة Aviatrans Anstalt بغرض إدارة أصول مملوكة للنظام

العراقي السابق وكبار مسؤولیھ، والشركتان مرتبطتان ببعضھما. ویدعى Logarcheo S.A، المسجلة في سویسرا، تملك وتدیر عقارات في
فرنسا تؤول ملكیتھا الحقیقیة إلى صدام حسین. ویدعى أن مؤسسة Aviatrans Anstalt، المسجلة في لیختنشتاین، مسجلة باعتبار أنھا تملك

وتشغل طائرة فالكون 50، اشترتھا وزارة االتصاالت العراقیة من أموال القوات الجویة العراقیة، وكانت تستخدم لنقل كبار المسؤولین في
الحكومة العراقیة. وكانت شركتا Logarcheo S.A و Aviatrans Anstalt تحت سیطرة خلف الدلیمي، مدیر االستثمارات في المخابرات

العراقیة. ألغراض زیادة التستر على الملكیة الحقیقیة لتلك الطائرة، سجلت ملكیتھا باسم حسن أحمد س. عدنان، وھو فني طائرات العراقي.
،Aviatrans Anstalt وأقدمت سلطات لیختنشتاین مؤخرا على إلغاء تسجیل الطائرة وبدء إجراءات تصفیة بحق مالكھا الشرعي، أي مؤسسة
بعد أن أدركت عالقة النظام العراقي السابق بتلك الطائرة. وأعلنت سلطات لیختنشتاین عن عزمھا على ''توفیر عائدات تلك الطائرة لعملیة إعادة

Midco Finance S.A إعمار العراق''. وتشیر التقاریر التجاریة والسجل التجاري في جنیف إلى أن الدلیمي ھو رئیس الشركة السویسریة
Montane ومدیرھا والشخص المأذون لھ بالتوقیع باسمھا. وتشیر التقاریر التجاریة كذلك إلى أن الدلیمي ھو أیضا مدیر شركة

Management INC. وتشیر تقاریر صحفیة إلى أن شركة مونتان تملك حصة بنسبة 8.4 في المائة من أسھم شركة النشر الفرنسیة
Hachette، وحصة بنسبة 2.5 في المئة من أسھم شركة Matra الفرنسیة، التي تصنع نظم إلیكترونیة ألغراض التحكم في القذائف

  .(Lagardere SCA فیما بعد وأسست الشركة الفرنسیة Matra و Hachette أدمجت شركتا) ولألغراض الدفاعیة
 

Al-ARABI TRADING COMPANY االسم: شركة IQe.203
Al-ARABI TRADING COMPANY :(باللغة األصلیة) االسم

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) حي بابل، الممر 11، الحي 929, بغداد, العراق b) حي الوحدة، الممر 15، المنطقة
26 Apr. :العراق أدرج في القائمة بتاریخ ,c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad 902، المكتب 10, بغداد, العراق

 2004معلومات أخرى: "شركة Al-ARABI TRADING COMPANY في حقیقتھا شركة قابضة لعدد من الشركات التي كانت تعمل
في مجال المشتریات العسكریة للنظام العراقي السابق. وفي عام 1991، ورد ذكر الشركة في مقاالت صحفیة باعتبارھا كیان تابع لحكومة

العراق وأنھا ضالعة في شراء قطع الغیار والمعدات لبرامج األسلحة والقذائف النوویة والبیولوجیة العراقیة. وكانت الشركة في السابق منضویة
في إطار اللجنة الصناعیة العسكریة التي ادعى العراق أنھ تمت تصفیتھا في تشرین الثاني/نوفمبر 1993. وكانت الشركة في ذلك الوقت تحت
سیطرة كیان تابع لوزارة الصناعة والتصنیع العسكري یسمى الفیلق التقني للمشاریع الخاصة. وھي في نھایة المطاف شركة قابضة ألكثر من

12 شركة وھمیة، وتملك نسبة 99 في المئة من أسھم Technology and Development Group Limited، وھي شركة مسجلة في
المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة، التي تملك بدورھا شركة TMG Engineering Limited. وكانت ھاتان الشركتان

ضمن مجموعة الشركات التي شكلت الشبكة المعنیة بشراء األسلحة للعراق في أواخر ثمانینات القرن الماضي.  
 

KPe.013 االسم: مصرف إیست الند
PO Box 32, BEL Building, :مصرف تونغ بانغ كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان (c تونغ بانغ أونھانغ (b مصرف دونغ بانغ (a :كنیة

22 Jan. :بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ ,Jonseung-Dung, Moranbong District
 2013معلومات أخرى: یـیـّسـر مصرف إیست الند، وھو مؤسسة مالیة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، المعامالت المتعلقة باألسلحة

لصالح مؤسسة غرین باین الكوریة المتحدة، المتخصصة في تصنیع األسلحة وتصدیرھا، وتوفر لھا أشكاال أخرى من الدعم. وتعاون مصرف
إیست الند بنشاط مع مؤسسة غرین باین لتحویل األموال بطرق تتحایل على الجزاءات. وفي عامي 2007 و 2008، یّسـر المصرف معامالت

كانت مؤسسة غرین باین ومؤسسات مالیة إیرانیة، من بینھا بنك ملي (Bank Melli) ومصرف سبھ (Bank Sepah)، أطرافا فیھا. وحدد
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مجلس األمن في القرار 1747 (2007) مصرف سبھ لتقدیمھ الدعم لبرنامج إیران للقذائف التسیاریة. وحددت اللجنة مؤسسة غرین باین في
نیسان/ أبریل 2012. 

 
IRe.008 االسم: شركات بزرگان تجارت توانمند سكال

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2008 3معلومات أخرى: تابعة لشركات
Saccal System (حاولت ھذه الشركة شراء سلع حساسة لصالح كیان مدرج اسمھ في القرار 1737 (2006)). [المرجع القدیم رقم

 [E.03.III.2
 

IRe.009 االسم: مؤسسة بھینھ التجاریة 
,Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان

Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam- Jomeh Street, Teheran,) (جمھوریة - اإلسالمیة) طھران, إیران
18 Apr. :أدرج في القائمة بتاریخ ( Iran; Telephone number：98 919 538 2305; Websitehttp://www.behinehco.ir

 2012معلومات أخرى: شركة إیرانیة قامت بدور رئیسي في نقل أسلحة إیرانیة بصورة غیر مشروعة إلى غرب أفریقیا وتصرفت باسم فیلق
القدس التابع لقوات حرس الثورة اإلسالمیة بقیادة اللواء قاسم سلیماني، الذي ذكره قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 1747 (2007).

 [E.AC.50.18.04.12 المرجع القدیم رقم]
 

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
2019 ) معلومات أخرى: رقم ھویة رّب العمل (الوالیات المتحدة األمریكیة): 36-3823186 مرتبطة بصندوق البر الدولي (QDe.094). 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

 
CDe.002 االسم: شركة بوتمبو للخطوط الجویة

29 Mar. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بوتمبو, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ
 2007معلومات أخرى: شركة خطوط جویة تحت ملكیة خاصة وتعمل انطالقاً من بوتمبو. ومنذ كانون األول/دیسمبر 2008 لم تعد للشركة

رخصة لتشغیل الطائرات في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة.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

 
(CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS’ PARTY OF KOREA (CMC :االسم KPe.051
11 Sep. :جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ ,Pyongyang :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
 2017معلومات أخرى: تتولى اللجنة العسكریة المركزیة المسؤولیة عن وضع وتنفیذ السیاسات العسكریة لحزب العمال الكوري، وتقود جیش

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة وتسیطر علیھ، وتشرف على الصناعات الدفاعیة العسكریة للبلد بالتنسیق مع لجنة شؤون الدولة. 
 

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY :االسم KPe.055
كنیة: a) 長安海連技術有限公司 b) CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY كنیة سابقة: غیر

متوفر العنوان: Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, الصین أدرج
ل للسفینة HUA FU التي تحمل علم بنما ومدیرھا ومدیرھا في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: المالك المسجَّ

التجاري، وھي سفینة شحن حملت فحماً من جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في ناجین بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة یوم 24
أیلول/سبتمبر 2017.  

 
Chongchongang Shipping Company االسم: شركة KPe.022

a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان .Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd :كنیة
District, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, بیونغ یانغ, جمھوریة

Chongchongang Shipping Co. 2معلومات أخرى: حاولت شركة Mar. 2016  :كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ
Ltd، باستخدام سفینتھا Chong Chon Gan، أن تستورد بصورة مباشرة شحنة غیر مشروعة من األسلحة التقلیدیة وغیرھا من األسلحة إلى

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في تموز/ یولیھ 2013. رقم التسجیل لدى المنظمة البحریة الدولیة: 5342883 
 

 CHONMYONG SHIPPING CO :االسم KPe.056
a) Kalrimgil 2-dong, :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED :كنیة

b) Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ,Mangyongdae-guyok, Pyongyang

أ أ
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ل Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: المالك المسجَّ
للسفینة CHON MYONG 1، وھي سفینة تحمل علم جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أجرت عملیة نقل وقود من سفینة إلى أخرى في

أواخر كانون األول/دیسمبر 2017. 
 

CDe.003 االسم: شركة الخطوط الجویة للبحیرات الكبرى والشركة التجاریة للبحیرات الكبرى
c) PO جیزینیي, رواندا (b جادة الرئیس موبوتو, غوما, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (a :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان CAGL :كنیة

BOX 315, غوما, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2007 29معلومات أخرى: في كانون األول/دیسمبر
2008 لم تعد الشركة التجاریة للبحیرات الكبرى (GLBC) تملك أیة طائرات عاملة، وإن استمرت عدة طائرات في الطیران في عام 2008

على الرغم من الجزاءات التي فرضتھا األمم المتحدة.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

 
CDe.004 االسم: شركة كونغومیت التجاریة

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بوتمبو, محافظة كیفو الشمالیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2007 29معلومات
أخرى: لم یعد للشركة وجود كمتجر للذھب في بوتمبو بمحافظة كیفو الشمالي.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

 
IRe.010 االسم: مجموعة صناعة القذائف االنسیابیة 

24 Mar. :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Naval Defence Missile Industry Group :كنیة
 2007معلومات أخرى: تقوم بإنتاج القذائف االنسیابیة وتطویرھا، وھي مسؤولة عن القذائف البحریة بما فیھا القذائف االنسیابیة. [المرجع

 [E.47.A.7 القدیم رقم
 

 Daedong Credit Bank االسم: مصرف KPe.023
a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan- :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان a) DCB b) Taedong Credit Bank :كنیة

b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ,Dong, Pyongchon District
Pongchon, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2016 2معلومات أخرى: یقدم مصرف

Tanchon ومصرف (KOMID مؤسسة) الخدمات المالیة لمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین Daedong Credit Bank
Commercial Bank. ومنذ عام 2007 على األقل، قام مصرف DCB بتیسیر المئات من المعامالت المالیة تقدر قیمتھا بمالیین الدوالرات
باسم مؤسسة KOMID ومصرف Tanchon Commercial Bank. وفي بعض الحاالت، یّسر مصرف DCB، عن سابق علم، معامالت

  DCBKKPPY :باستخدام ممارسات مالیة تضلیلیة. رمز سویفت
 

KPe.040 االسم: شركة DCB المحدودة للتمویل
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) Akara Building, مبنى أكارا، 24 شارع دي كاسترو، ویكھام كاي 1، رود تاون،

DCB 30معلومات أخرى: شركة Nov. 2016  :الصین أدرج في القائمة بتاریخ ,British Virgin Islands b) Dalian ,،تورتوال
المحدودة للتمویل ھي شركة صوریة لمصرف دایدونغ االئتماني (Daedong Credit Bank)، وھو كیان مدرج في قائمة الجزاءات 

 
IRe.011 االسم: مؤسسة الصناعات الدفاعیة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Dec. 2006 23معلومات أخرى: كیان جامع تحت
رقابة وزارة الدفاع ولوجستیات القوات المسلحة، تشترك بعض فروعھ في برنامج أجھزة الطرد المركزي بتصنیع المكونات، وفي برنامج

 [E.37.A.6 المرجع القدیم رقم] .القذائف
 

IRe.012 االسم: مركز بحوث التكنولوجیا والعلوم الدفاعیة 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Pasdaran Av., PO Box 19585/777, طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج

في القائمة بتاریخ: Jun. 2010 9 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: مركز بحوث التكنولوجیا والعلوم الدفاعیة كیان
مملوك أو تابع لوزارة الدفاع ولوجستیات القوات المسلحة في إیران أو یتصرف باسمھا، ویشرف على نشاط إیران الدفاعي في مجاالت البحث

 [E.29.I.3 المرجع القدیم رقم] .والتطویر واإلنتاج والصیانة والصادرات والمشتریات
 

IRe.013 االسم: شركة دوستان الدولیة 
( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) 9 Jun. 2010 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

 [E.29.I.4 المرجع القدیم رقم] .معلومات أخرى: توفر العناصر الالزمة لبرنامج إیران للقذائف التسیاریة
 

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
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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 سابقة:
5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 24 Nov. 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

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

 
IRe.014 االسم: شركة سنام لإللكترونیات 

كنیة: a) E. S. Co. b) E. X. Co. كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2008 3معلومات
 [E.03.III.3 المرجع القدیم رقم] .أخرى: شركة واجھة لمؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة، مشاركة في برنامج القذائف التسیاریة

 
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

 
IRe.016 االسم: مجموعة االتحاد التقنیة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2008 3معلومات أخرى: شركة واجھة
 [E.03.III.4 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة، مشاِركة في برنامج القذائف التسیاریة

 
IRe.017 االسم: مجموعة الفجر الصناعیة 

23 Dec. :العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Instrumentation Factory Plant :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة
 [E.37.B.3 المرجع القدیم رقم] .2006معلومات أخرى: كیان تابع لمؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة 

 
IRe.018 االسم: مجموعة صناعات فراَسخت 

P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
Shahr, أصفھان, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مجموعة صناعات فاراساخت

مملوكة لشركة إیران لتصنیع الطائرات أو تابعة لھا أو تتصرف باسمھا، المملوكة بدورھا أو التابعة لوزارة الدفاع ولوجستیات القوات المسلحة.
 [E.29.I.5 المرجع القدیم رقم]

 
IRe.019 االسم: فرایند للتقنیات 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Dec. 2006 23معلومات أخرى: مشاِركة في
 [E.37.A.5 المرجع القدیم رقم] .برنامج أجھزة الطرد المركزي، ورد اسمھا في تقاریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 
IRe.020 االسم: معھد فاطر 

كنیة: Faater Institute كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: كیان تابع
لمؤسسة خاتم األنبیاء Khatam al-Anbiya. عمل المعھد مع الموردین األجانب، ومن المحتمل أن یكون قد تصرف باسم شركات أخرى

 [E.29.II.1 المرجع القدیم رقم] .تابعة لمؤسسة خاتم األنبیاء في مشاریع حرس الثورة اإلسالمیة في إیران
 

 FIRST OIL JV CO LTD :االسم KPe.057
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة
لة في جمھوریة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: مالك ناقلة النفط PAEK MA المسجَّ

كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، والتي كانت ضالعة في عملیات نقل نفط من سفینة إلى أخرى في منتصف كانون الثاني/ینایر 2018.  
 

CDe.005 االسم: القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا
a) FDLR b) Force Combattante Abacunguzi c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda d) :كنیة

FOCA كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) محافظة كیفو الشمالیة, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة b) محافظة كیفو الجنوبیة, جمھوریة
الكونغو الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Dec. 2012 31معلومات أخرى: برید إلكتروني: Fdlr@fmx.de؛ fldrrse@yahoo.fr؛

fdlr@gmx.net؛ fdlrsrt@gmail.com؛ humura2020 @gmail.com.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
 

(FOREIGN TRADE BANK (FTB :االسم KPe.047

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, جمھوریة
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Aug. 2017 5معلومات أخرى: مصرف التجارة الخارجیة ھو مصرف مملوك للدولة،

ویعمل بصفتھ المصرف األّولي للصرف األجنبي في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، وقدم المصرف دعما مالیا رئیسیا إلى مؤسسة
كوریا كوانغسون المصرفیة. 

 
KPe.007 االسم: المكتب العام للطاقة الذریة 

كنیة: اإلدارة العامة للطاقة الذریة كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: ھایودونغ، مقاطعة بیونغتشن, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة
الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Jul. 2009 16معلومات أخرى: المكتب ھو الجھة المسؤولة عن البرنامج النووي لجمھوریة كوریا

الشعبیة الدیمقراطیة، الذي یشمل مركز یونغبیون (Yongbyon) للبحوث النوویة ومفاعل بحوث إنتاج البلوتونیوم الذي تبلغ قدرتھ 5 میغاوات
كھربائي (25 میغاوات حراري)، وكذلك مرافق تصنیع الوقود وإعادة معالجتھ التابعة لھ. وقد عقد المكتب اجتماعات وأجرى مناقشات

بخصوص المسألة النوویة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. والمكتب ھو الوكالة الحكومیة الرئیسیة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
التي تشرف على البرامج النوویة، بما في ذلك تشغیل مركز یونغبیون للبحوث النوویة. 

 
IRe.022 االسم: قرارگاه سازندگي قائم 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مملوك أو تابع
 [E.29.II.2 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة خاتم األنبیاء

 
IRe.023 االسم: ُغرب كربالء 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مملوك أو تابع
 [E.29.II.3 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة خاتم األنبیاء

 
IRe.024 االسم: ُغرب نوح 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مملوك أو تابع
 [E.29.II.4 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة خاتم األنبیاء

 
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

 
KPe.010 االسم: مؤسسة غرین باین الكوریة المتحدة 

a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY b) CHONGSONG YONHAP c) CH'O'NGSONG :كنیة
YO'NHAP d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA e) JINDALLAE f) KU'MHAERYONG

COMPANY LTD. g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
h) SAEINGP'IL COMPANY i) National Resources Development and Investment Corporation j) Saeng Pil

Hyongjesan -) مقر المكتب العام لالستطالع، ھیونغجیسان - غیوك (a :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Trading Corporation
c) Rakrang نونغرادو, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة (b بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ,،(Guyok

No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, جمھوریة كوریا
الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ: May 2012 2 ( معدّل بتاریخ Jun. 2017 5 ) معلومات أخرى: انتقل إلى مؤسسة غرین باین
الكوریة المتحدة (غرین باین) العدید من أنشطة مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید). وحددت اللجنة مؤسسة كومید في نیسان/أبریل

2009، وھي أھم مؤسسات تجارة األسلحة وتصدیر السلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسیاریة واألسلحة التقلیدیة في جمھوریة كوریا
الشعبیة الدیمقراطیة. وغرین باین مسؤولة أیضا عن حوالي نصف صادرات جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة من األسلحة واألعتدة ذات

الصلة. وقد أُدرجت غرین باین في قوائم الجزاءات لقیامھا بتصدیر األسلحة أو األعتدة ذات الصلة من كوریا الشمالیة. وتتخصص غرین باین
في إنتاج المراكب العسكریة البحریة وأسلحتھا، مثل الغواصات والزوارق العسكریة ونظم القذائف، وقد صدّرت قذائف مضادة للسفن

(طوربیدات) إلى شركات إیرانیة ذات صلة بمجال الدفاع وقدمت لھا مساعدات تقنیة. رقم الھاتف: +18111-2-850 (ext. 8327). رقما
 .kndic@co.chesin.com و pac@silibank.com :الفاكس: +850-2-3814685 و +850-2-3813372. البرید اإللكتروني

 
TAe.014 االسم: د. حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حوالھ

االسم (باللغة األصلیة): د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حوالھ
a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir :كنیة

Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency
a) Branch Office :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman,
d) Branch باكستان ,c) Branch Office 3: Lahore باكستان ,b) Branch Office 2: Quetta باكستان ,Baluchistan Province

g) باكستان ,f) Branch Office 6: Islamabad باكستان ,e) Branch Office 5: Karachi باكستان ,Office 4: Peshawar
i) Branch Office 9: أفغانستان ,h) Branch Office 8: Herat Province أفغانستان ,Branch Office 7: Kandahar Province
Helmand Province, أفغانستان j) Branch Office 10: Dubai, اإلمارات العربیة المتحدة k) Branch Office 11: Iran أدرج في

Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer :27معلومات أخرى Mar. 2015  :القائمة بتاریخ
funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173).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

 
TAe.010 االسم: حاجي خیر هللا وحاجي ستار صرافي 

االسم (باللغة األصلیة): حاجی خیرهللا و حاجی ستار صرافی
a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji :كنیة

Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim
Hawala g) Haji Alim Hawala h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah كنیة سابقة: غیر

Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan) باكستان (a :متوفر العنوان
Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta,

Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan
iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v)

Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road,
Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa) باكستان (Quetta, Baluchistan Province, Pakistan;) b

Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan;)) باكستان (Province, Pakistan;) c
Branch Office 5: i) Larran Road) باكستان (Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan;) e) باكستان (d

number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan
Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai) أفغانستان (Province, Pakistan) f
Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-

101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail:
Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor,) أفغانستان (helmand_exchange_msp@yahoo.com) g
Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd

Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province,
Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province,) أفغانستان (Afghanistan) h

Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District,) أفغانستان (Afghanistan) i
Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand

Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market,) أفغانستان (Province, Afghanistan) j
Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat

Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province,) أفغانستان (Province, Afghanistan) k
Branch Office 12:) أفغانستان (Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan) l

Branch Office 13: Sarafi Market, Farah,) أفغانستان (Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan) m
n (Afghanistan) اإلمارات العربیة المتحدة (o (Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates) إیران (جمھوریة -

اإلسالمیة) (p (Branch Office 15: Zahedan, Iran) إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) (Branch Office 16: Zabul, Iran) أدرج في
القائمة بتاریخ: Jun. 2012 29 ( معدّل بتاریخ Aug. 2012, 25 Oct. 2012 13 ) معلومات أخرى: الرقم الضریبي الوطني في باكستان:

1774308 الرقم الضریبي الوطني في باكستان 3187777. رقم الرخصة األفغانیة لتقدیم خدمات األموال: 044. تّم استخدم صرافة حاجي
خیر هللا حاجي ستار بواسطة قیادة الطالبان لتحویل األموال إلى قادة الطالبان من أجل تمویل المقاتلین والعملیات في أفغانستان في عام 2011.

مرتبطة بعبد الستار عبد المنان (TAi.162) وخیر هللا برزاكي ُخداي نزار (TAi.163).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
 

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 20معلومات أخرى: شركة للتحویل المالي في البوكمال، بالجمھوریة العربیة السوریة، تسّھل

.(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
 

 HAPJANGGANG SHIPPING CORP :االسم KPe.058

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, جمھوریة كوریا
NAM SAN 8 ل لناقلة النفط الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: المالك المسجَّ
لة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، والتي یُعتقد أنھا كانت ضالعة في عملیات نقل نفط من سفینة إلى أخرى، ومالك السفینة المسجَّ

 HAP JANG GANG 6
 

TAe.012 االسم: شبكة حقاني
االسم (باللغة األصلیة): شبکھ حقانی

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Nov. 2012 5معلومات أخرى: شبكة مقاتلي
.(TAi.040) طالبان المتركزة حول الحدود بین مقاطعة خوست في أفغانستان وشمال وزیرستان في باكستان. أسسھا جالل الدین حقاني

(TAi.146) واألعضاء المدرجون اآلخرون یشملون نصر الدین حقاني .(TAi.144) ویترأسھا حالیاً نجلھ سراج الدین جالل الدین حقاني
وسنجین زدران شیر محمد (TAi.152) وعبد العزیز عباسین (TAi.155) وفضل ربیع (TAi.157) وأحمد جان (TAi.159) وبخت غول

(TAi.161) وعبد الرؤوف ذاكر. مسؤولة عن الھجمات االنتحاریة واالغتیاالت المخططة فضالً عن عملیات االختطاف في كابل وفي
المقاطعات األخرى وفي باكستان. مرتبطة بالقاعدة (QDe.004) وبالحركة اإلسالمیة في أوزبكستان (QDe.010) وبتحریك طالبان

أفغانستان (QDe.132) ولشقر جانفغي (QDe.096) وجیش محمد (QDe.091).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
 

IRe.025 االسم: شركة ھارا 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مملوكة أو تابعة

 [E.29.II.5 المرجع القدیم رقم] .لغُرب نوح
 

HARAKAT SHAM AL-ISLAM :االسم QDe.149
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Feb. 2016 29معلومات 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
 

 Hesong Trading Corporation االسم: مؤسسة KPe.024
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2016 2معلومات أخرى: مؤسسة كوریا

 .Hesong Trading Corporation ھي الشركة األم لمؤسسة (KOMID مؤسسة) التجاریة لتطویر التعدین
 

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
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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
 

KPe.005 االسم: شركة ھونغ كونغ كیش لإللكترونیات 
كنیة: شركة ھونغ كونغ كیش لإللكترونیات كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: شارع الصنایع، جزیرة كیش, Iran أدرج في القائمة بتاریخ:

 Jul. 2009 16معلومات أخرى: یملك ھذه الشركة أو یسیطر علیھا مصرف تانشون التجاري (Tanchon Commercial Bank) ومؤسسة
كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید)، أو ھي تعمل أو تدعي العمل لحسابھما أو باسمھما. وقد حّولت ھونغ كونغ لإللكترونیات مالیین
الدوالرات من األموال ذات الصلة باالنتشار النووي بالنیابة عن مصرف تانشون التجاري وكومید منذ عام 2007 (وقد حددت اللجنة كال

الكیانین في نیسان/ أبریل 2009). وسّھلت ھونغ كونغ لإللكترونیات تحویل األموال من إیران إلى جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة بالنیابة
عن كومید. 

 
HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD :االسم KPe.059

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Chueng Lee :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان 華信船務(香港)有限公司 :كنیة
ASIA 30معلومات أخرى: الوصف: مدیر سفینة Mar. 2018  :الصین أدرج في القائمة بتاریخ ,Street, Chai Wan, Hong Kong

BRIDGE 1 ومدیرھا التجاري. وفي 19 تشرین األول/ أكتوبر 2017، أمرت شركةُ Huaxin Shipping سفینةً، یحتمل أنھا سفینة
”ASIA BRIDGE 1“ الموجود مالُكھا في ھونغ كونغ، باالستعداد لدخول میناء نامبو بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة لتسلُّم شحنة من

“ASIA BRIDGE 1” سفینة .Huaxin Shipping Ltd الفحم كانت متجھة إلى فییت نام. وأَمر موظٌف مجھول الھویة في شركة
باالستعداد لتسلُّم 000 8 طن متري من الفحم ثم اإلبحار إلى كام فا في فییت نام. وأُمر ربان السفینة بإخفاء اسم السفینة والعالمات أخرى

باستخدام قماش أثناء وجودھا في میناء نامبو.  
 

IQe.049 االسم: شركة غزل إدلب
االسم (باللغة األصلیة): شركة غزل إدلب

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: P.O. Box 9, Idleb, العراق أدرج في القائمة بتاریخ:  Apr. 2004 26معلومات
أخرى:  

 
KPe.034 االسم: مصرف إیلسیم الدولي 

30 Nov. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ
 2016معلومات أخرى: الوصف: مصرف إیلسیم الدولي مصرٌف تابع لجیش جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، ولھ صلة وثیقة بمؤسسة

كوریا كوانغسون المصرفیة Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC ))). وقد حاول مصرف إیلسیم الدولي التھرب من
 ILSIKPPY :الجزاءات المفروضة من قِبل األمم المتحدة. سویفت

 
IRe.026 االسم: معھد إیمانسازان للمھندسین االستشاریین 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مملوك لمؤسسة
 [E.29.II.6 المرجع القدیم رقم] .خاتم األنبیاء أو تابع لھا أو یتصرف باسمھا

 
IRe.027 االسم: مصانع اآلالت الدقیقة 

3 Mar. :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ Instrumentation Factories Plant :كنیة
 2008معلومات أخرى: استخدمتھا مؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة في محاوالتھا لشراء بعض الشركات. [المرجع القدیم رقم

 [E.03.III.5
 

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 6معلومات 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
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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.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 14معلومات 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 4معلومات 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. 2020معلومات 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
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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 23معلومات أخرى: أنشأه في أیار/مایو 2015 عدنان أبو

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
 2020معلومات 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 4معلومات 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 4معلومات 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 التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة
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(JAMAAT-UL-AHRAR (JuA :االسم QDe.152

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 6معلومات 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

.(QDe.001) معلومات أخرى: تعمل في جنوب شرق آسیا بما في ذلك إندونیسیا ومالیزیا والفلبین. مرتبطة بجماعة أبو سیّاف ( Nov. 2020
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 لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
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

 
IRe.031 االسم: شركة جوزا الصناعیة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2008 3معلومات أخرى: شركة واجھة
 [E.03.III.7 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة مشاركة في برنامج القذائف التسیاریة

 
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 20معلومات 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

ٌ َّ أ
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في القائمة بتاریخ:  Dec. 2021 29معلومات 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 سابقة:

غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jul. 2017 20معلومات 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 بین
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Entities click here
 

IRe.032 االسم: كال للكھرباء 
كنیة: Kalaye Electric كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Dec. 2006 23معلومات أخرى: تتولى

 [E.37.A.3 المرجع القدیم رقم] .تموین مصنع تخصیب الوقود التجریبي - نطنز
 

KPe.043 االسم: شركة كانغبونغ التجاریة
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2017 2معلومات

أخرى: قامت مؤسسة كانغبونغ للتجارة ببیع أو تورید أو ونقل أو شراء المعادن أو الغرافیت أو الفحم أو البرامجیات، بشكل مباشر أو غیر
مباشر، إلى جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أو منھا، حیث یمكن أن تستفید حكومة جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أو لحزب العمال

الكوري من اإلیرادات أو السلع التي تلقتھا المؤسسة. والجھة المشرفة على مؤسسة كانغبونغ للتجارة ھي وزارة القوات المسلحة الشعبیة 
 

IRe.034 االسم: شركة كاوه ألدوات القطع 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, مشھد، 91638, إیران (جمھوریة

c) P.O. Box 91735- (جمھوریة - اإلسالمیة) مشھد, إیران ,b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street (اإلسالمیة -
e) (جمھوریة - اإلسالمیة) مشھد, إیران ,d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley (جمھوریة - اإلسالمیة) 549, مشھد, إیران
9 Jun. :طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ ,.Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd

 2010معلومات أخرى: شركة كاوه ألدوات القطع مملوكة لمؤسسة الصناعات الدفاعیة أو تابعة لھا أو تتصرف باسمھا. [المرجع القدیم رقم
 [E.29.I.7

 
IRe.036 االسم: مؤسسة خاتم األنبیاء للتشیید 

( 17 Dec. 2014 معدّل بتاریخ ) 9 Jun. 2010 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ
معلومات أخرى: مؤسسة خاتم األنبیاء للتشیید شركة مملوكة للحرس الثوري اإلیراني وتشارك في مشاریع بناء مدنیة وعسكریة واسعة النطاق
وفي غیرھا من األنشطة الھندسیة، كما تضطلع بقدر كبیر من العمل في مشاریع مؤسسة الدفاع السلبي. وقد شاركت فروع مؤسسة خاتم األنبیاء

 [E.29.II.7 المرجع القدیم رقم] .للتشیید بشكل كبیر في تشیید موقع تخصیب الیورانیوم في قم/فوردو
 

(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 29معلومات 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
 

IRe.037 االسم: مجموعة صناعات تعدین خراسان 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2008 3معلومات أخرى: فرع لمجموعة

صناعات الذخائر التابعة إلدارة الصناعات الدفاعیة، وھي مشاركة في إنتاج مكونات أجھزة الطرد المركزي. [المرجع القدیم رقم
 [E.03.III.8

 
KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD :االسم KPe.060

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
MH, 96960, جزر مارشال أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: في عام 2017، حاول تسانغ یونغ یوان
(Tsang Yung Yuan) (المكنى Neil Tsang) وكینغلي وون (Kingly Won) إبرام صفقة نفطیة تقدَّر قیمتھا بأكثر من ملیون دوالر مع
شركة نفط في بلد ثالث من أجل نقل نفط بصورة غیر مشروعة إلى جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وعمل كینغلي وون كوسیط لشركة

النفط لتلك وشركة صینیة اتصلت بكینغلي وون لشراء النفط البحري نیابة عنھا. 
 

KOREA ACHIM SHIPPING CO :االسم KPe.061
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة

ل لناقلة النفط CHON MA SAN المسجلة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: المالك المسجَّ

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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في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وقد استعدت سفینة CHON MA SAN التي تحمل علم جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
لعملیات نقل مادة من سفینة إلى أخرى، یُحتمل أنھا تمت في أواخر كانون الثاني/ینایر 2018. وأبلغ مالك السفینة YU JONG 2 ناقلة النفط

التي تحمل علم جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في 18 تشرین الثاني/نوفمبر 2017 مراقباً مجھول الھویة یوجد في جمھوریة كوریا
الشعبیة الدیمقراطیة بأن السفینة كانت حینھا تتجنب عاصفة تحسباً لعملیة نقل مادة من سفینة إلى أخرى. واقترح المالك تحمیل زیت الوقود في
CHON MA لة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، ألن سفینة السفینة YU JONG 2 قبل ناقلة النفط CHON MA SAN المسجَّ
CHON MA SAN األكبر حجماً یجعلھا أنسب إلجراء عملیات نقل مواد من سفینة إلى أخرى في أي عاصفة. وبعد تحمیل سفینة SAN

بزیت الوقود من سفینة أخرى، تم تحمیل سفینة YU JONG 2 بكمیة 168 1 كیلو لتراً من زیت الوقود في 19 تشرین الثاني/نوفمبر 2017
من خالل عملیة نقل من سفینة إلى أخرى. 

 
 KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY :االسم KPe.062

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان KOREA ANSAN SHPG COMPANY :كنیة
ل Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: المالك المسجَّ

لة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، والتي یُعتقد أنھا كانت ضالعة في عملیات نقل نفط من سفینة إلى لناقلة النفط AN SAN 1 المسجَّ
أخرى.  

 
KPe.019 االسم: الشركة الكوریة الستیراد المعدات المعقدة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: راكوون - دونغ، مقاطعة بوتونغانغ, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج
في القائمة بتاریخ:  Mar. 2013 7معلومات أخرى: مؤسسة ریونبونغ الكوریة العامة ھي الشركة األم للشركة الكوریة الستیراد المعدات
المعقدة. وحددت اللجنة مؤسسة ریون بونغ الكوریة العامة في نیسان/أبریل 2009، وھي مؤسسة اندماجیة متخصصة في اقتناء مستلزمات

الصناعات الدفاعیة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، ودعم مبیعات ھذا البلد ذات الصلة بالمجال العسكري. 
 

KPe.035 االسم: مصروف كوریا دایسونغ 
Segori-dong, Gyongheung St. :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان a) Choson Taesong Unhaeng b) Taesong Bank :كنیة

Potonggang District, Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Nov. 2016 30معلومات أخرى:
الوصف: مصرف كوریا دایسونغ مصرٌف یملكھ ویدیره المكتب 39 التابع لحزب العمال الكوري. رمز االتصال بنظام سویفت/رمز التعریف

 KDBKKPPY :التجاري
 

KPe.042 االسم: مؤسسة كوریا دایسونغ للتجارة العامة
a) Daesong Trading b) Daesong Trading Company c) Korea Daesong Trading Company d) Korea :كنیة
Daesong Trading Corporation كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بولغان غوري دونغ 1، حي بوتونغ غانغ، مدینة بیونغ یانغ،

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Nov. 2016 30معلومات أخرى:
مؤسسةكوریا دایسونغ للتجارة العامة مؤسسةٌ تتبع المكتب 39 من خالل عملھا في مجاالت الصادرات المعدنیة (الذھب)، والمعادن، واآلالت،

والمنتجات الزراعیة، والجنسنغ، والمجوھرات، ومنتجات الصناعات الخفیفة. 
 

KPe.037 االسم: مركز كوریا للتجارة التقنیة الخارجیة 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Nov. 2016 30معلومات
أخرى: الوصف: مركز كوریا للتجارة التقنیة الخارجیة شركةٌ تابعة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تعمل في مجال تجارة الفحم. وتحصل
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة على حصٍة كبیرة من األموال التي تخصصھا لتمویل برامجھا النوویة وتلك المتعلقة بالقذائف التسیاریة من

أنشطة تعدین الموارد الطبیعیة وبیع ھذه الموارد في الخارج. 
 

KPe.011 االسم: مؤسسة ھیونغجین الكوریة للتجارة 
كنیة: a) شركة ھونجین للتجارة b) شركة كوریا ھونجین للتجارة c) شركة كوریا ھینغجین للتجارة كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ

یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  May 2012 2معلومات أخرى: تُستخدم مؤسسة ھیونغجین الكوریة
للتجارة من قبل مؤسسة كومید ألغراض تجاریة. ونظن أنھا ضالعة في تورید سلع ذات صلة بالقذائف إلى مجموعة شھید ھّمت الصناعیة في

إیران. وترتبط ھیونغجین بمؤسسة كومید، وعلى وجھ التحدید بمكتب المشتریات التابع لھا. وقد استُخدمت ھیونغجین القتناء جھاز تحكم رقمي
متطور لھ تطبیقات في مجال تصمیم القذائف. وحددت اللجنة مؤسسة كومید في نیسان/أبریل 2009، وھي أھم مؤسسات تجارة األسلحة

وتصدیر السلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسیاریة واألسلحة التقلیدیة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وحدد مجلس األمن مجموعة
شھید ھّمت الصناعیة في قراره 1737 (2006) بوصفھا كیانا ضالعا في برنامج إیران للقذائف التسیاریة. 

 
KPe.006 االسم: مؤسسة كوریا ھیوكسین التجاریة

كنیة: كوریا ھیوكسین لالستیراد والتصدیر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: راكوون - دونغ، مقاطعة بوثونغانغ, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا
الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Jul. 2009 16معلومات أخرى: شركة تابعة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة وھي فرع
لمؤسسة ریون بونغ الكوریة العامة (Korea Ryonbong General Corporation) (حددتھا اللجنة في نیسان/ أبریل 2009)، ولھا دور

في تطویر أسلحة الدمار الشامل. 
 

KPe.039 االسم: شركة كوریا الدولیة للصناعات الكیمیائیة 
كنیة: a) شركة العملیة المشتركة المواد الكیمیائیة الدولیة شوسون b) شركة العملیة المشتركة المواد الكیمیائیة الدولیة تشوسون c) الشركة

الدولیة الكیمیائیة المشتركة كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) ھامھونغ، مقاطعة ھامغیونغ الجنوبیة، جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة,
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جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة b) مان غیونغداي - كیوك، بیونغ یانغ، جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة, جمھوریة كوریا الشعبیة
30 Nov. :مانغیونغداي - غو، بیونغ یانغ، جمھوریة, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ (c الدیمقراطیة

Korea) 2016معلومات أخرى: الوصف: شركة كوریا الدولیة للصناعات الكیمیائیة شركةٌ تابعة لمؤسسة كوریا ریونبونغ العامة 
Ryonbong General Corporation) التي ھي الشركة االندماجیة الكوریة العاملة في مجال الدفاع والمتخصصة في اقتناء مستلزمات

الصناعات الدفاعیة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ودعم مبیعات بیونغ یانغ ذات الصلة بالمجال العسكري، وقد اشتركت شركة كوریا
الدولیة للصناعات الكیمیائیة في معامالت تتعلق باالنتشار. 

 
KPe.014 االسم: مؤسسة كومریونغ التجاریة الكوریة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jan. 2013 22معلومات أخرى: اتخذت مؤسسة
كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید) من ھذه التسمیة اسما مستعارا لتنفیذ األنشطة المتعلقة بالمشتریات. وكانت اللجنة قد حددت مؤسسة
كومید في نیسان/أبریل 2009، وھي أھم مؤسسات تجارة األسلحة والجھة المصدرة الرئیسیة للسلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسیاریة

واألسلحة التقلیدیة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. 
 

KPe.044 االسم: مؤسسة كومسان التجاریة الكوریة
2 Jun. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ

 2017معلومات أخرى: المكتب العام للطاقة الذریة، الذي یشرف على البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، أو تعمل أو
تزعم العمل لصالح المكتب أو نیابة عنھ، بشكل مباشر أو غیر مباشر 

 
 (Korea Kwangson Banking Corp (KKBC االسم: مؤسسة KPe.025

كنیة: KKBC كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2016 2معلومات أخرى: تقدم مؤسسة
KKBC الخدمات المالیة لمصرف Tanchon Commercial Bank ومؤسسة Korea Hyoksin Trading Corporation، وھي فرع

تابع لمؤسسة the Korea Ryonbong General Corporation. وقد استعان Tanchon Commercial Bank بخدمات مؤسسة
KKBC من أجل تیسیر عملیات تحویل أموال تصل قیمتھا على األرجح إلى مالیین الدوالرات، بما في ذلك تحویالت تتعلق بأموال لھا صلة

بمؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین. 
 

 Korea Kwangsong Trading Corporation االسم: مؤسسة KPe.026
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Rakwon-dong, Pothonggang District, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2016 2معلومات أخرى: مؤسسة Korea Ryonbong General Corporation ھي
 .Korea Kwangsong Trading Corporation الشركة األم لمؤسسة

 
KPe.001 االسم: مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین 

a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL :كنیة
CORPORATION c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION d) "KOMID" كنیة

24 Apr. :سابقة: غیر متوفر العنوان: المقاطعة الوسطى, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ
 2009معلومات أخرى: ھي وسیط رئیسي لتجارة األسلحة ومن كبار مصدري السلع والمعدات ذات الصلة بالقذائف التسیاریة واألسلحة

التقلیدیة. 
 

 KOREA MYONGDOK SHIPPING CO :االسم KPe.063
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, جمھوریة كوریا

ل لسفینة YU PHYONG 5. في الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: المالك المسجَّ
أواخر تشرین الثاني/نوفمبر 2017، قامت سفینة YU PHYONG 5 بعملیة نقل 721 1 طناً متریاً من النفط من سفینة إلى أخرى.  

 
KPe.038 االسم: مؤسسة كوریا بوغانغ للتجارة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: المقر: راكوون - دونغ، حي بوتونغ غانغ، بیونغ یانغ، جمھوریة كوریا الشعبیة, جمھوریة
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Nov. 2016 30معلومات أخرى: الوصف: مؤسسة كوریا بوغانغ للتجارة كیان مملوٌك

لمؤسسة كوریا ریونبونغ العامة (Korea Ryonbong General Corporation) التي ھي الشركة االندماجیة الكوریة العاملة في مجال
الدفاع والمتخصصة في اقتناء مستلزمات الصناعات الدفاعیة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ودعم مبیعات بیونغ یانغ ذات الصلة

بالمجال العسكري. 
 

KPe.002 االسم: مؤسسة ریون بونغ الكوریة العامة 
كنیة: مؤسسة یون بونغ الكوریة العامة كنیة سابقة: مؤسسة لیونغاكسان التجاریة العامة العنوان: a) مقاطعة بوتنغانغ, بیونغ یانغ, جمھوریة

24 Apr. :بیونغ یانغ, راكوون - دونغ، مقاطعة, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ (b كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
 2009معلومات أخرى: ھي مؤسسة دفاع اندماجیة متخصصة في اقتناء مستلزمات الصناعات الدفاعیة في جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة، ودعم مبیعات ذلك البلد ذات الصلة بالمجال العسكري. 
 

KPe.016 االسم: مؤسسة ریونھا الكوریة المشتركة لآلالت 
كنیة: a) مؤسسة تشوسون یونھا المشتركة لآلالت b) مؤسسة ریینھا الكوریة المشتركة لآلالت c) مؤسسة ریونھا المشتركة لآلالت d) شركة

ریونھا لآلالت e) ریونھا لآلالت f) ریونھا لألدوات اآللیة g) شركة ریونھا لألدوات اآللیة h) شركة ریونھا لآلالت i) مؤسسة ریونھوا
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المشتركة لآلالت j) ریونھوا المشتركة لآلالت k) مصنع ھویتشون ریونھا العام لآلالت l) أونسان m) أونسان لألدوات الصلبة n) شركة ملیم
للتكنولوجیا 朝鲜联合机械贸易会社 (o كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) تونغان - دونغ المقاطعة الوسطى, بیونغ یانغ, جمھوریة
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة b) مانغوندایغو, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة c) تونغان - دونغ المقاطعة الوسطى, بیونغ یانغ,
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2013 22 ( معدّل بتاریخ Jan. 2014, 2 Apr. 2014 7 ) معلومات

أخرى: مؤسسة ریونبونغ الكوریة العامة (Korea Ryonbong General Corporation) ھي الشركة األم لمؤسسة ریونھا الكوریة
المشتركة لآلالت. وكانت اللجنة قد حددت مؤسسة ریونبونغ الكوریة العامة في نیسان/ أبریل 2009، وھي مؤسسة اندماجیة متخصصة في

اقتناء مستلزمات الصناعات الدفاعیة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، ودعم مبیعات ھذا البلد في المجال العسكري. البرید اإللكتروني:
ryonha@silibank.com؛ و sjc-117@hotmail.com؛ و millim@silibank.com. أرقام الھاتف: 850-2-18111؛ و 2-850-

18111-8642؛ و 850 2 18111-3818642 رقم الفاكس: 4410-381-2-850.  
 

KOREA SAMJONG SHIPPING :االسم KPe.064
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة

Registered owner of DPRK tankers :30معلومات أخرى Mar. 2018  :غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ (b الدیمقراطیة
SAM JONG 1 and SAM JONG 2. Both vessels are believed to have imported refined petroleum to DPRK in
SAM JONG 2 و SAM JONG 1 ل لناقلتي النفط violation of UN sanctions in late January 2018.الوصف: المالك المسجَّ

لتین في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. ویُعتقد أن السفینتین استوردتا نفطاً مكرراً إلى جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة انتھاكاً المسجَّ
للجزاءات المفروضة من األمم المتحدة في أواخر كانون الثاني/ینایر 2018.  

 
KOREA SAMMA SHIPPING CO :االسم KPe.065

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة
لة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: قامت ناقلة نفط مسجَّ

الدیمقراطیة، ھي SAM MA 2 التي تملكھا شركة Korea Samma Shipping Company، بعملیة نقل من سفینة إلى أخرى وتزویر
وثائق في منتصف تشرین األول/أكتوبر 2017، حیث حّملت ما یقرب من 600 1 طن متري من زیت الوقود في صفقة واحدة. وأُمر مالك

“Hai Xin You 606” والعبارات الكوریة التي وجدت على ختم السفینة وأن یضع بدال منھا SAMMA SHIPPING السفینة بمحو عبارة
لكي ال یُعرف أنھا سفینة مسجلة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. 

 
 االسم: 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:   NaNمعلومات أخرى:  
 

KPe.041 االسم: شركة كوریا تایسونغ للتجارة 
30 Nov. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ

 2016معلومات أخرى: شركة كوریا تایسونغ للتجارة تتصرف باسم مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (KOMID) في المعامالت التي
تتم مع سوریة 

 
KPe.033 االسم: مصرف كوریا المتحد للتنمیة 

30 Nov. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ
 2016معلومات أخرى: یعمل مصرف كوریا المتحد للتنمیة في قطاع الخدمات المالیة ضمن اقتصاد جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة.

 KUDBKPPY :سویفت/رمز التعریف التجاري
 

 KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD :االسم KPe.066
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة
لة في جمھوریة ل لناقلة النفط YU JONG 2 المسجَّ الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: المالك المسجَّ

كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، والتي حملت 168 1 كیلولتراً من زیت الوقود یوم 19 تشرین الثاني/نوفمبر 2017 من خالل عملیة نقل من سفینة
إلى أخرى.رقم تسجیل الشركة لدى المنظمة البحریة الدولیة ھو 5434358. 

 
 االسم: 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:   NaNمعلومات أخرى:  
 

KPe.012 االسم: اللجنة الكوریة لتكنولوجیا الفضاء 
(c إدارة تكنولوجیا الفضاء لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة (b لجنة تكنولوجیا الفضاء لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة (a :كنیة

لجنة تكنولوجیا الفضاء d) KCST كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة
بتاریخ:  Jan. 2013 22معلومات أخرى: رتّبت اللجنة الكوریة لتكنولوجیا الفضاء عملیتي اإلطالق في 13 نیسان/أبریل 2012 و 12 كانون

األول/دیسمبر 2012 عبر مركز المراقبة بواسطة السواتل وساحة اإلطالق في سوھاي. 
 

 (KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC :االسم KPe.048
كنیة: Korea Foreign Insurance Company كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Central District, Pyongyang, جمھوریة كوریا

أ أ
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الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Aug. 2017 5معلومات أخرى: شركة التأمین الوطنیة الكوریة ھي شركة تعنى بالشؤون
المالیة وشؤون التأمین في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة المالیة وھي تابعة للمكتب ٣٩. 

 
KPe.008 االسم: مؤسسة تانغون التجاریة الكوریة 

16 Jul. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ
 2009معلومات أخرى: مؤسسة تانغون التجاریة الكوریة شركة تابعة لألكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة في جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة، تتولى في المقام األول مسؤولیة شراء السلع والتكنولوجیات الالزمة لدعم برامج جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة للبحث
والتطویر في مجال الدفاع، التي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، البرامج والمشتریات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل ونظم اإلیصال، بما

في ذلك المواد الخاضعة لنظم المراقبة المتعدّدة األطراف ذات الصلة أو المحظورة بموجب ھذه النظم. 
 

KORYO BANK :االسم KPe.045
2 Jun. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ

 2017معلومات أخرى: مصرف كوریو یعمل في قطاع الخدمات المالیة ضمن اقتصاد جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة وھو مرتبط
بالمكتب 38 والمكتب 39 لحزب العمال الكوري 

 
KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK :االسم KPe.049

كنیة: a) Daesong Credit Development Bank b) Koryo Global Credit Bank c) Koryo Global Trust Bank كنیة
سابقة: غیر متوفر العنوان: Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Aug. 2017 5معلومات أخرى:

یعمل مصرف كوریو للتطویر االئتماني في قطاع الخدمات المالیة ضمن اقتصاد جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. 
 

KOTI CORP :االسم KPe.067
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Panama City, بنما أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى:

الوصف: مدیر سفینة KOTI التي تحمل علم بنما ومدیرھا التجاري، وھي السفینة التي قامت بعملیة نقل شحنتھا من مادة، یرجح أنھا منتٌج
نفطي، إلى سفینة KUM UN SAN 3 التي تحمل علم جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة یوم 9 كانون األول/دیسمبر 2017. 

 
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
 

KPe.017 االسم: المؤسسة الرائدة الدولیة (ھونغ كونغ)
كنیة: a) المؤسسة التجاریة الدولیة الرائدة المحدودة b) المؤسسة التجاریة الدولیة الرائدة المحدودة (ھونغ كونغ) كنیة سابقة: غیر

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong :متوفر العنوان
Special Administrative Region أدرج في القائمة بتاریخ: Jan. 2013 22 ( معدّل بتاریخ Jun. 2014 20 ) معلومات أخرى: تیّسر

الشحنات باسم مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید). وكانت اللجنة قد حددت مؤسسة كومید في نیسان/أبریل 2009، وھي أھم
مؤسسات تجارة األسلحة والجھة المصدرة الرئیسیة للسلع والمعدات المرتبطة بالقذائف التسیاریة واألسلحة التقلیدیة في جمھوریة كوریا

الشعبیة الدیمقراطیة. رقم تسجیل الشركة في ھونغ كونغ 1177053. 
 

LYe.002 االسم: محفظة لیبیا أفریقیا لالستثمار 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, طرابلس, لیبیا أدرج في

القائمة بتاریخ:  Mar. 2011 17معلومات أخرى: أُدرجت على القائمة عمال بالفقرة 17 من القرار 1973، ثم ُعدل اإلدراج في 16 أیلول/

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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سبتمبر عمال بالفقرة 15 من القرار 2009. 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

 
LYe.001 االسم: المؤسسة اللیبیة لالستثمار 

Fateh Tower Office, No 99 1 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان (Libyan Foreign Investment Company (LFIC :كنیة
22nd Floor, Borgaida Street, طرابلس, 1103, لیبیا أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2011 17معلومات أخرى: أُدرجت على القائمة
عمال بالفقرة 17 من القرار 1973، ثم ُعدل اإلدراج في 16 أیلول/سبتمبر عمال بالفقرة 15 من القرار 2009.الوصلة 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
 

LOGARCHEO SA االسم: شركة IQe.200
LOGARCHEO SA :(باللغة األصلیة) االسم

,Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry :العنوان LOGARCHEO AG :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة
سویسرا أدرج في القائمة بتاریخ:  Apr. 2004 26معلومات أخرى: Federal No.: CH-2 17-0-431-423-3 (سویسرا) 

 
CFe.002 االسم: جیش الرب للمقاومة

كنیة: LRA b) Lord’s Resistance Movement (LRM) c) Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A (a) كنیة
سابقة: غیر متوفر العنوان: a) فاكاغا, جمھوریة أفریقیا الوسطى b) كوتو العلیا, جمھوریة أفریقیا الوسطى c) كوتو السفلى, جمھوریة أفریقیا
(g أوولو - العلیا, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (f مبوبو, جمھوریة أفریقیا الوسطى (e مبومو العلیا, جمھوریة أفریقیا الوسطى (d الوسطى

أوولو - السفلى, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة h) (العنوان المبلغ عنھ: كافیا كینغي (إقلیم یقع على الحدود بین السودان وجنوب السودان لم
یتقّرر بعد مركزه النھائي). وحتى كانون الثاني/ینایر 2015، وردت تقاریر تفید بأن 500 عنصر من عناصر جیش الرب للمقاومة ُطردوا من

السودان.) أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2016 7معلومات أخرى: ظھر جیش الرب في شمال أوغندا في الثمانینیات من القرن الماضي.
وقام باختطاف آالف المدنیین في أفریقیا الوسطى وقتلھم وتشویھ أجسامھم، بما یشمل مئات األفراد في جمھوریة أفریقیا الوسطى. الزعیم ھو

جوزیف كوني (CFi.009).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

 
IRe.038 االسم: مجموعة صناعات م. بابائي 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: P.O. Box 16535-76, طھران، 16548, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في
ً القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مجموعة صناعات م. بابائي تابعة لمجموعة الشھید أحمد كاظمي الصناعیة (المعروفة رسمیا

بمجموعة صناعات صواریخ الدفاع الجوي) التابعة للمؤسسة اإلیرانیة للصناعات الفضائیة الجویة التي تسیطر أیضاً على مؤسستي تصنیع
ت الصناعیة ومجموعة الشھید باقري الصناعیة المذكورتین في القرار 1737 (2006). [المرجع القدیم رقم الصواریخ، مجموعة الشھید ِھمَّ

 [E.29.I.8
 

CDe.006 االسم: حركة 23 آذار/مارس
كنیة: Mouvement du 23 mars كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Dec. 2012 31معلومات

أخرى: العنوان: mouvementdu23mars1@gmail.comالوصلة 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

 
CDe.007 االسم: شركة ماتشانغا المحدودة

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, كمباال, أوغندا أدرج في القائمة بتاریخ: 29
Mar. 2007 ( معدّل بتاریخ Aug. 2020 19 ) معلومات أخرى: شركة لتصدیر الذھب (یدیرھا السید Rajendra Kumar Vaya والسید

Hirendra M. Vaya). وفي عام 2010، قام مصرف نوفا سكوشیا موكاتا (Bank of Nova Scotia Mocatta) (المملكة المتحدة)
بتجمید أصول تابعة لشركة ماتشانغا مودعة في حسابات شركة اإلمارات للذھب (Emirates Gold). وقد ظل مالكا الشركة ضالعین في شراء

الذھب من شرقي جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. وقدّمت شركة Machanga Ltd آخر تقاریرھا المالیة السنویة في عام 2004 وأُدرجت
ضمن قائمة الشركات ”الخاملة“ وفقاً لسلطات جمھوریة أوغندا. 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.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
ً أ

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

 
IRe.039 االسم: ماكین 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مملوكة لمؤسسة
 [E.29.II.8 المرجع القدیم رقم] .خاتم األنبیاء أو تابعة لھا أو تتصرف باسمھا، وھي فرع لمؤسسة خاتم األنبیاء

 
IRe.040 االسم: جامعة مالك األشتر 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, طھران, إیران
(جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: تابعة لمركز أبحاث التكنولوجیا والعلوم الدفاعیة بوزارة

الدفاع ولوجستیات القوات المسلحة. وھي تضم مجموعات البحوث التي كانت تابعة سابقاً لمركز األبحاث الفیزیائیة. ولم یُسَمح لمفتشي الوكالة
الدولیة للطاقة الذریة بمقابلة الموظفین أو االطالع على وثائق ھذه المنظمة لحل المسألة العالقة بشأن احتمال وجود بعد عسكري لبرنامج إیران

 [E.29.I.9 المرجع القدیم رقم] .النووي
 

MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES :االسم KPe.050
كنیة: Mansudae Art Studio كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة

بتاریخ:  Aug. 2017 5معلومات أخرى: شارك مشروع مجموعة شركات مانسودي الخارجیة في تصدیر العمال من جمھوریة كوریا
الشعبیة الدیمقراطیة إلى أمم أخرى لالضطالع بأنشطة ذات صلة بالتشیید بما في ذلك تشیید التماثیل واآلثار لتولید إیرادات لحكومة جمھوریة
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أو لحزب العمال الكوري، أو یّسر القیام بأنشطة من ھذا القبیل أو كان مسؤوال عنھا. وأُبِلغ عن اضطالع مشروع

مجموعة شركات مانسودي الخارجیة بأعمال تجاریة في بلدان واقعة في أفریقیا وجنوب شرق آسیا، بما فیھا أنغوال، وبنن، وبوتسوانا، وتشاد،
وتوغو، والجزائر، والجمھوریة العربیة السوریة، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وزمبابوي، وغینیا االستوائیة، وكمبودیا، ومالیزیا،

ومدغشقر، وموزامبیق، ونامیبیا. 
 

MIDCO FINANCIAL, S.A االسم: شركة IQe.201
.MIDCO FINANCIAL, S.A :(باللغة األصلیة) االسم

كنیة: MIDCO FINANCE, S.A. كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Apr. 2004 26معلومات
أخرى: Federal No. CH-660-0-469-982-0 (سویسرا) 

 
KPe.027 االسم: وزارة صناعة الطاقة الذریة 

كنیة: MAEI كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Haeun-2-dong, Pyongchon District, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة
الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2016 2معلومات أخرى: أنشئت وزارة صناعة الطاقة الذریة في عام 2013 من أجل تحدیث

صناعة الطاقة الذریة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة بھدف زیادة إنتاج المواد النوویة، وتحسین نوعیتھا، وزیادة تطویر صناعة
نوویة قائمة بذاتھا في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وبالتالي، فإن ھذه الوزارة معروفة بدورھا البالغ األھمیة في جھود جمھوریة كوریا

الشعبیة الدیمقراطیة في مجال تطویر األسلحة النوویة، وھي المسؤولة عن التشغیل الیومي لبرنامج األسلحة النوویة في البلد، وتنضوي تحتھا
مجموعة من المؤسسات األخرى المعنیة بالمجال النووي. ویخضع لھذه الوزارة عدد من المؤسسات ومراكز البحوث ذات الصلة بالمجال

النووي، إضافة إلى لجنتین ھما لجنة تطبیق النظائر ولجنة الطاقة النوویة. وتتولى ھذه الوزارة أیضا توجیھ أعمال مركز للبحوث النوویة في
یونغبون، وھو الموقع الذي توجد فیھ مرافق البلوتونیوم المعروفة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وعالوة على ذلك، أشار فریق

الخبراء في التقریر الذي أعده عام 2015 أن ري جي - سون، وھو مدیر سابق للمكتب العام للطاقة الذریة أدرجتھ اللجنة المنشأة عمال بالقرار
1718 (2006) في عام 2009 لمشاركتھ في برامج ذات صلة باألسلحة النوویة أو لدعمھ ھذه البرامج، قد ُعین على رأس الوزارة في 9

نیسان/أبریل 2014. 
 

IRe.042 االسم: وزارة تصدیر اللوجستیات الدفاعیة 
b) Located (جمھوریة - اإلسالمیة) طھران, إیران ,a) P.O. Box 16315-189 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان MODLEX :كنیة

Located on the west) (جمھوریة - اإلسالمیة) طھران, إیران ,on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District
side of Dabestan Street, Abbas Abad District) أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: تبیع وزارة تصدیر

اللوجستیات الدفاعیة أسلحة إیرانیة الصنع لعمالء موزعین في جمیع أنحاء العالم في انتھاك للقرار 1747 (2007) الذي یحظر على إیران بیع
 [E.29.I.10 المرجع القدیم رقم] .األسلحة أو األعتدة المرتبطة بھا

 
KPe.054 االسم: وزارة القوات المسلحة الشعبیة

22 Dec. :جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ ,Pyongyang :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
 2017معلومات أخرى: تتولى وزارة القوات المسلحة الشعبیة إدارة االحتیاجات اإلداریة واللوجستیة العامة للجیش الشعبي الكوري.  

 
IRe.043 االسم: مجموعة میزان لصناعة اآلالت 

كنیة: 3MG كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: P.O. Box 16595-365, طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ:
ت الصناعیة أو تابعة لھا أو تتصرف باسمھا.  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مجموعة میزان لصناعة اآلالت مملوكة لمجموعة الشھید ِھمَّ

 [E.29.I.11 المرجع القدیم رقم]
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INC MONTANA MANAGEMENT االسم: شركة IQe.202
.MONTANA MANAGEMENT, INC :(باللغة األصلیة) االسم

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بنما أدرج في القائمة بتاریخ:  Apr. 2004 26معلومات أخرى: ''[لالطالع على بیان
الحالة انظر الكیان رقم 199 (IQe.199) المدرج أعاله]'' 

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

 
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 5معلومات 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
 

KPe.028 االسم: إدارة صناعة الذخائر 
كنیة: a) إدارة صناعة اإلمدادات العسكریة b) MID كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ: Mar. 2016 2 ( معدّل بتاریخ Jul. 2018 9 ) معلومات أخرى: تشارك إدارة صناعة الذخائر في
الجوانب الرئیسیة لبرنامج القذائف في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وھي مسؤولة عن اإلشراف على تطویر القذائف التسیاریة في

جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، بما في ذلك قذائف Taepo Dong -2. وتشرف ھذه اإلدارة على برامج جمھوریة كوریا الشعبیة
الدیمقراطیة المتعلقة باإلنتاج والبحث والتطویر في مجال األسلحة، بما في ذلك برامج القذائف التسیاریة في جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة. وتخضع لھذه اإلدارة كل من اللجنة االقتصادیة الثانیة واألكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة، اللتین حددتھما اللجنة في آب/أغسطس
. .KN08 2010. وقد عملت إدارة صناعة الذخائر في السنوات األخیرة على تطویر القذائف التسیاریة العابرة للقارات المنقولة برا من طراز

وتشرف إدارة صناعة الذخائر على البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. ویخضع معھد األسلحة النوویة إلدارة صناعة
الذخائر. 

 
MYOHYANG SHIPPING CO :االسم KPe.068

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, جمھوریة كوریا

أ أ

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


05/03/2022 13:02 https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html

https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html 154/163

YU SON 30معلومات أخرى: الوصف: مدیر السفینة ناقلة المنتجات النفطیة Mar. 2018  :الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ
لة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، التي یُعتقد أنھا كانت ضالعة في عملیات لنقل النفط في ما بین السفن.  المسجَّ

 
KPe.004 االسم: مؤسسة نامشونغانغ التجاریة 

كنیة: NCG b (a) نامشونغانغ للتجارة c) مؤسسة نام شون غانغ d) مؤسسة نومشونغانغ التجاریة e) مؤسســة نــام شــونغ غان التجــاریــة
Namhung Trading g) Korea Daeryonggang Trading Corporation h) Korea Tearyonggang Trading مؤسسة (f

b) Sengujadong 11-2/(or بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة (a :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Corporation
Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ: 16

Jul. 2009 ( معدّل بتاریخ Mar. 2016, 5 Jun. 2017 2 ) معلومات أخرى: نامشونغانغ شركة تجاریة تابعة لجمھوریة كوریا الدیمقراطیة
الشعبیة تتبع المكتب العام للطاقة الذریة. وكان لمؤسسة نامشونغانغ دور في شراء مضخات تفریغ یابانیة المنشأ تم التعّرف علیھا في منشأة

نوویة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، وفي عملیات شراء متعلقة بالمجال النووي جرى خاللھا التعامل مع شخص ألماني الجنسیة.
وكان لھا كذلك دور في شراء أنابیب ألومنیوم ومعدّات أخرى لھا استخدامات محدّدة في برنامج تخصیب الیورانیوم، وذلك منذ أواخر تسعینیات

القرن الماضي. وممثل الشركة دبلوماسي سابق قام بدور ممثل جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة عند تفتیش الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
المنشآت النوویة في یونغبیون في عام 2007. ویمثل ما تزاولھ نامشونغانغ من أنشطة متصلة باالنتشار النووي مبعثا للقلق الشدید نظرا لما

ext.) 18222 ,18111-2-850+ :مارستھ جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في السابق من أنشطة متصلة باالنتشار النووي. أرقام الھاتف
8573). رقم الفاكس: +4687-381-2-850. 

 
KPe.029 االسم: الھیئة الوطنیة لتطویر قطاع الفضاء 

كنیة: NADA كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2016 2معلومات
أخرى: تُعنى ھذه الھیئة بجھود جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة لتطویر علوم وتكنولوجیا الفضاء، بما في ذلك إطالق السواتل والصواریخ

الحاملة. 
 

IRe.045 االسم: شركة نیرو لصناعة البطاریات 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2008 3معلومات أخرى: فرع لمؤسسة

الصناعات الدفاعیة. دورھا ھو صناعة وحدات اإلمداد بالكھرباء للجیش اإلیراني، بما في ذلك منظومات القذائف. [المرجع القدیم رقم
 [E.03.III.9

 
KPe.020 االسم: شركة اإلدارة البحریة المحدودة للمحیطات 

,a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, بیونغ یانغ,
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Jul. 2014 28معلومات أخرى: تتولى شركة اإلدارة البحریة المحدودة

للمحیطات تشغیل وإدارة سفینة تشونغ تشون غانغ (Chong Chon Gang). وقد اضطلعت بدور رئیسي في تنظیم نقل شحنة مخبأة من
األسلحة واألعتدة ذات الصلة من كوبا إلى جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في تموز/یولیھ 2013. وقد شاركت شركة اإلدارة البحریة
المحدودة للمحیطات بصفتھا تلك في أنشطة محظورة بموجب القرارات، وبالتحدید حظر تورید األسلحة المفروض بموجب القرار 1718
(2006)، بصیغتھ المعدلة بالقرار 1874 (2009)، وأسھمت في التھرب من التدابیر المفروضة بموجب ھذه القرارات. رقم التسجیل لدى

المنظمة البحریة الدولیة 1790183. 
 

KPe.030 االسم: المكتب 39 
كنیة: a) المكتب b 39#) المكتب رقم c 39) المكتب d 39) مكتب اللجنة المركزیة e 39) الطابق الثالث f) الشعبة 39 كنیة سابقة: غیر

متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2016 2معلومات أخرى: كیان تابع لحكومة جمھوریة
كوریا الدیمقراطیة الشعبیة. 

 
IRe.048 االسم: عمران ساحل 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: كیان مملوك أو تابع
 [E.29.II.9 المرجع القدیم رقم] .لغُرب نوح

 
(ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD :االسم KPe.052

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Sep. 2017 11معلومات
أخرى: إدارة التنظیم والتوجیھ ھي ھیئة قویة جدا تابعة لحزب العمال الكوري. وھي تشرف على تعییین الموظفین الرئیسیین لحزب العمال

الكوري وجیش جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة واإلدارة الحكومیة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وھي تطمح أیضا إلى
السیطرة على الشؤون السیاسیة لكل جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة وتضطلع بدور أساسي في تنفیذ سیاسات الرقابة التي تتبعھا جمھوریة

كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. 
 

IRe.049 االسم: كیش الشرقیة للنفط 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: كیش الشرقیة للنفط

 [E.29.II.10 المرجع القدیم رقم] .كیان مملوك لمؤسسة خاتم األنبیاء أو تابع لھا أو یتصرف باسمھا
 

 PAEKMA SHIPPING CO :االسم KPe.069
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,Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Care of First Oil JV Co Ltd :كنیة
ل لناقلة النفط جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: المالك المسجَّ

لة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، التي كانت ضالعة في عملیات لنقل النفط في ما بین السفن في منتصف كانون PAEK MA المسجَّ
الثاني/ینایر 2018. 

 
IRe.050 االسم: مؤسسة بارشین للصناعات الكیمیائیة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2007 24معلومات أخرى: فرع من مؤسسة
 [E.47.A.4 المرجع القدیم رقم] .الصناعات الدفاعیة ینتج ذخائر ومتفجرات فضالً عن الوقود الدفعي الصلب للصواریخ والقذائف

 
IRe.051 االسم: شركة بارس لخدمات الطیران 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2007 24معلومات أخرى: تقوم بصیانة
 [E.47.B.2 المرجع القدیم رقم] .التي تستخدمھا القوات الجویة للحرس الثوري اإلیراني MI-171 طائرات شتى منھا الطائرة

 
IRe.053 االسم: شركة بجمان للخدمات الصناعیة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: P.O. Box 16785-195, طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة
بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: شركة بجمان للخدمات الصناعیة مملوكة لمجموعة الشھید باقري الصناعیة أو تابعة لھا أو تتصرف

 [E.29.I.14 المرجع القدیم رقم] .باسمھا
 

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE :االسم KPe.070
Otan-dong, Chung-guyok, :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE :كنیة

ل Pyongyang, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: المالك المسجَّ
لة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، التي یُعتقد أنھا كانت ضالعة في عملیات لنقل نفط بین سفینة لناقلة النفط JI SONG 6 المسجَّ

 .WOORY STAR و JI SONG 8 وأخرى في أواخر كانون الثاني/ینایر 2018. وتملك ھذه الشركة أیضاً السفینتین
 

PRO-GAIN GROUP CORPORATION :االسم KPe.071
( 8 Aug. 2018 معدّل بتاریخ ) 30 Mar. 2018 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ

معلومات أخرى: الوصف: شركة یملكھا ویتحكم فیھا تسانغ یونغ یوان (Tsang Yung Yuan) وھي ضالعة في عملیات نقل فحم غیر
مشروعة من جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. 

 
IRe.055 االسم: مؤسسة القدس لصناعات المالحة الجویة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2007 24معلومات أخرى: تنتج طائرات بال
طیار ومظالت وطائرات شراعیة وطائرات شراعیة بمحرك وما إلى ذلك. ویتباھى الحرس الثوري اإلیراني باستخدامھ لھذه المنتجات في

 [E.47.B.1 المرجع القدیم رقم] .إطار عقیدتھ القائمة على الحرب الالتناظریة
 

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

 
IRe.056 االسم: راه ساھل

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: كیان مملوك
 [E.29.II.11 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة خاتم األنبیاء أو تابع لھا أو یتصرف باسمھا

 
IRe.057 االسم: معھد راھاب للھندسة 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: كیان مملوك
 [E.29.II.12 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة خاتم األنبیاء أو تابع لھا أو یتصرف باسمھا

 
TAe.013 االسم: راحت لمتد

االسم (باللغة األصلیة): راحت لمتد
a) Rahat Trading Company b) Haji Muhammad Qasim Sarafi c) New Chagai Trading d) Musa Kalim :كنیة
Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market,) أفغانستان (a :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Hawala
Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank,) أفغانستان (Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan) b

Branch) أفغانستان (Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan) c

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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Branch Office 4:) أفغانستان (Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan) d
Branch Office 5: Gereshk District, Helmand) أفغانستان (Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan) e

f (Province, Afghanistan) أفغانستان (g (Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan) باكستان
Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near)

Branch Office) باكستان (Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan) h
Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan) باكستان (8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan) i

j (Province, Pakistan) إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) (Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran) أدرج في
القائمة بتاریخ: Nov. 2012 21 ( معدّل بتاریخ Jun. 2013 27 ) معلومات أخرى: راحة المحدودة كانت مستخدمة بواسطة قیادة طالبان

لتحویل األموال المتأتیة من المانحین الخارجیین ومن تجارة المخدرات لتمویل نشاط الطالبان في عامي 2011 و2012. یمتلكھا محمد قاسم میر
والي خداي رحیم (TAi.165) ومرتبطة أیضاً بمحمد نعیم بارش خودیداد (TAi.013).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.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 روساریو
،((Abu Sayyaf Group (QDe.001) یرتبط بجماعة أبو سیاف ((Hilarion Del Rosario Santos III (QDi.244) سانتوس الثالث
وبالجماعة اإلسالمیة Jemaah Islamiyah (QDe.092))) وبقذافي أبو بكر جنجالني, متوفى (Khadafi 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 التابع لألمم المتحدة:

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

IQe.004 االسم: بنك الرشید
االسم (باللغة األصلیة): بنك الرشید

كنیة: Al-Rashid Bank b) Al-Rasheed Bank (a كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) ص.ب. 7177، شارع حیفا, بغداد, العراق
b) شارع المصارف, بغداد, العراق أدرج في القائمة بتاریخ:  Nov. 2003 21معلومات أخرى: النشاط: مصرف یخدم أغراضاً عامة.  

 
KPe.031 االسم: المكتب العام لالستطالع 

a) :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان c) RGB 586 وحدة الجیش الشعبي الكوري (a) Chongch’al Ch’ongguk b :كنیة
Hyongjesan-Guyok, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة b) Nungrado, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة

الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2016 2معلومات أخرى: المكتب العام لالستطالع ھو الجھاز االستخباراتي الرئیسي في
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، أُنشئ في مطلع عام 2009 عن طریق دمج أجھزة االستخبارات التابعة لكل من حزب العمال الكوري،
وإدارة العملیات، والمكتب 35 ومكتب االستطالع التابع للجیش الشعبي الكوري. وینفذ المكتب العام لالستطالع معامالت تجاریة في األسلحة
 .Green Pine Associated Corporation التقلیدیة ویراقب شركة جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة لألسلحة التقلیدیة، وھي مؤسسة

 
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

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 and :كنیة
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 Shahids
25 Jul. 2006, 13 4 ( معدّل بتاریخ Mar. 2003 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ ((martyrs
Dec. 2011, 24 Nov. 2020 ) 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 بین

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

 
TAe.011 االسم: صرافی روشان

االسم (باللغة األصلیة): صرافی روشان
a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) :كنیة

Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah
Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr) باكستان (a :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Hawala

Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center,
Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor , Muslim

Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta,
Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1,
1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province,

Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii)) أفغانستان (Pakistan) b
Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi) أفغانستان (Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan) c

Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand
Branch Office) أفغانستان (Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan) d
Branch Office 5: Ismat Bazaar,) أفغانستان (4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan) e

Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province,) أفغانستان (Marjah District, Helmand Province, Afghanistan) f
Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1,) أفغانستان (Afghanistan) g
Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar

Branch Office 8: Lakri City, Helmand) أفغانستان (City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan) h
Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province,) باكستان (Province, Afghanistan) i

j (Pakistan) باكستان (k (Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan) أفغانستان
Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar)

Province, Afghanistan) أدرج في القائمة بتاریخ: Jun. 2012 29 ( معدّل بتاریخ Oct. 2012 25 ) معلومات أخرى: صرافة روشان
تقوم بحفظ ونقل األموال لدعم عملیات طالبان العسكریة وتجارة المخدرات في أفغانستان. ویمتلكھا أحمد شاه نوروزي عبید هللا

(TAi.166).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

 
IRe.058 االسم: شركة سبالن 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Damavand Tehran Highway, طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في
 [E.29.I.15 المرجع القدیم رقم] .9معلومات أخرى: سبالن اسم وھمي لمجموعة الشھید ھمت الصناعیة Jun. 2010  :القائمة بتاریخ

 
IRe.059 االسم: شركة ساد لالستیراد والتصدیر 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, طھران,
20 Dec. :إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ ,b) P.O. Box 1584864813, Tehran (جمھوریة - اإلسالمیة) إیران

2012 ( معدّل بتاریخ Dec. 2014 17 ) معلومات أخرى: ساعدت مؤسسة بارشین للصناعات الكیمیائیة ومجمع السابع من تیر الصناعي،
المذكور في القرارین 1747 (2007) و 1737 (2006)، على انتھاك الفقرة 5 من القرار 1747 (2007). [المرجع القدیم رقم

 [(I.AC.50.20.12.12. (2
 

IRe.060 االسم: شركة شراء معدات السالمة 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2008 3معلومات أخرى: شركة واجھة

 [E.03.III.11 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة، ضالعة في برنامج القذائف التسیاریة
 

IRe.061 االسم: شركة سھند الصناعیة لقطع غیار األلمنیوم 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Damavand Tehran Highway, طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في

 [E.29.I.16 المرجع القدیم رقم] .9معلومات أخرى: ھذه الشركة اسم وھمي لمجموعة الشھید ھمت الصناعیة Jun. 2010  :القائمة بتاریخ
 

IRe.062 االسم: مھندسو ساھل االستشاریون 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: كیان مملوك أو تابع

 [E.29.II.13 المرجع القدیم رقم] .لغُرب نوح
 

IRe.063 االسم: مجموعة سنام الصناعیة 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2007 24معلومات أخرى: تابعة لمؤسسة

 [E.47.A.9 المرجع القدیم رقم] .الصناعات الفضائیة الجویة واشترت معدات باسمھا من أجل برنامج القذائف
 

KPe.018 االسم: األكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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كنیة: a) األكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة b) تشي 2 تشایون كواھاكوون c) أكادیمیة العلوم الطبیعیة d) تشایونكواھاك - وون e) األكادیمیة
الوطنیة للدفاع f) كوكبانغ كواھاكوون g) األكادیمیة الثانیة لمعھد أبحاث العلوم الطبیعیة h) سانسري كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ

یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2013 7معلومات أخرى: األكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة منظمة
وطنیة مسؤولة عن البحث والتطویر في مجال نظم األسلحة المتطورة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، بما في ذلك القذائف وربما

األسلحة النوویة. وتستخدم األكادیمیة الثانیة للعلوم الطبیعیة عددا من المنظمات التابعة لھا للحصول على التكنولوجیا والمعدات والمعلومات من
الخارج، منھا مؤسسة تانغون التجاریة، الستعمالھا في برامج جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة المتعلقة بالقذائف وربما برامج األسلحة
النوویة. وحددت اللجنة مؤسسة تانغون التجاریة في تموز/یولیھ 2009، وھي مسؤولة أساسا عن شراء السلع والتكنولوجیات الالزمة لدعم

برامج جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة للبحث والتطویر في مجال الدفاع، التي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، برامج أسلحة الدمار
الشامل ونظم اإلیصال ومشتریاتھا، بما في ذلك المواد الخاضعة لنظم المراقبة المتعدّدة األطراف ذات الصلة أو المحظورة بموجب ھذه النظم. 

 
KPe.032 االسم: اللجنة االقتصادیة الثانیة

2 Mar. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: كانغدونغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ
 2016معلومات أخرى: تشارك اللجنة االقتصادیة الثانیة في الجوانب الرئیسیة لبرنامج القذائف في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. وھي

 .KOMID المسؤولة عن اإلشراف على إنتاج القذائف التسیاریة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، وتتولى توجیھ أنشطة مؤسسة
 

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  2017معلومات 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

 
IRe.064 االسم: سبانیر

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: كیان مملوك
 [E.29.II.14 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة خاتم األنبیاء أو تابع لھا أو یتصرف باسمھا

 
IRe.065 االسم: شركة سباسد للھندسة

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: شركة سباسد
 [E.29.II.15 المرجع القدیم رقم] .للھندسة مملوكة لمؤسسة خاتم األنبیاء أو تابعة لھا أو تتصرف باسمھا

 
IRe.066 االسم: مجموعة الشھید باقري الصناعیة

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Dec. 2006 23معلومات أخرى: كیان تابع
 [E.37.B.2 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة

 
IRe.067 االسم: مجموعة الشھید ِھّمت الصناعیة

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Dec. 2006 23معلومات أخرى: كیان تابع
 [E.37.B.1 المرجع القدیم رقم] .لمؤسسة الصناعات الفضائیة الجویة

 
IRe.068 االسم: صناعات الشھید كرازي

9 Jun. :إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ ,Tehran :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
 2010معلومات أخرى: مؤسسة صناعات الشھید كرازي مملوكة لمجموعة الشھید باقري الصناعیة أو تابعة لھا أو تتصرف باسمھا. [المرجع

 [E.29.I.17 القدیم رقم
 

IRe.069 االسم: صناعات الشھید ستاري
كنیة: Shahid Sattari Group Equipment Industries كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: [جنوب شرق طھران, إیران (جمھوریة -

اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مجموعة صناعات الشھید ستاري مملوكة لمجموعة الشھید باقري
 [E.29.I.18 المرجع القدیم رقم] .الصناعیة أو تابعة لھا أو تتصرف باسمھا

 
IRe.070 االسم: مجموعة صناعات الشھید سید الشیرازي

a) Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
Nobonyad Square, طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, إیران

(جمھوریة - اإلسالمیة) c) Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة
بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مجموعة صناعات الشھید سید الشیرازي مملوكة لمؤسسة الصناعات الدفاعیة أو تابعة لھا أو

 .[E.29.I.19 المرجع القدیم رقم] .تتصرف باسمھا
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SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD :االسم KPe.072
,Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان

ل للسفینة DONG FENG 6 ومدیرھا ومدیرھا الصین أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف: المالك المسجَّ
ً التجاري، وھي سفینة حملت فحماً من ھامھونغ بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة یوم 11 تموز/یولیھ 2017 كان موجھاً للتصدیر انتھاكا

للجزاءات المفروضة من األمم المتحدة. 
 

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING :االسم KPe.073
Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان 沈忠國際海運有限公司 :كنیة

Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, الصین أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2018 30معلومات أخرى: الوصف:
HAO اللتین تحمالن علم سانت كیتس ونیفس ومدیُرھما التجاري. وقد حملت سفینة HAO FAN 6 و HAO FAN 2 مدیُر السفینتین

FAN 6 فحماً من نامبو بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة یوم 27 آب/أغسطس 2017. وحملت سفینة HAO FAN 2 فحماً من نامبو
بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة یوم 3 حزیران/ یونیھ 2017. 

 
IRe.071 االسم: شركة ُشعاع للطیران

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2007 24معلومات أخرى: تنتج ھذه الشركة
منتجات للطیران الخفیف جداً. ویدعي الحرس الثوري اإلیراني أنھ یستخدم ھذه المنتجات في إطار عقیدتھ القائمة على الحرب الالتناظریة.

 [E.47.B.3 المرجع القدیم رقم]
 

KPe.036 االسم: مؤسسة سینغوانغ االقتصادیة والتجاریة العامة 
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Nov. 2016 30معلومات أخرى: الوصف: مؤسسة

سینغوانغ االقتصادیة والتجاریة العامة ھي شركة تابعة لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة تعمل في مجال تجارة الفحم. وتحصل جمھوریة
كوریا الشعبیة الدیمقراطیة على حصٍة كبیرة من األموال التي تخصصھا لبرامجھا النوویة وتلك المتعلقة بالقذائف التسیاریة من أنشطة تعدین

الموارد الطبیعیة وبیع ھذه الموارد في الخارج. 
 

IRe.073 االسم: مجموعة الصناعات الخاصة
كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, طھران, إیران (جمھوریة -

اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: مجموعة الصناعات الخاصة تابعة لمؤسسة الصناعات الدفاعیة.
 [E.29.I.20 المرجع القدیم رقم]

 
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

 
STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY :االسم KPe.046

a) Strategic Rocket Force b) Strategic Rocket Force Command of KPA c) Strategic Force d) Strategic :كنیة
2 Jun. :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ Forces

 2017معلومات أخرى: القوة الصاروخیة االستراتیجیة للجیش الشعبي الكوري مكلفة بجمیع برامج القذائف التسیاریة لجمھوریة كوریا الشعبیة
الدیمقراطیة وھي المسؤولة عن عملیات إطالق قذائف سكود ونودونغ  

 
ENGINEERING LIMITED T.M.G االسم: شركة IQe.208
T.M.G. ENGINEERING LIMITED :(باللغة األصلیة) االسم

Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom 53/64 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان .TMG Ltd :كنیة
Registered office address)))) أدرج في القائمة بتاریخ:  May 2006 12معلومات أخرى: شركة مسجلة برقم: 02142819. آخر

،(Adnan Talib Hashim AL-AMIRI) وعدنان طالب ھاشم األمیري ،(Hana Paul JON) مدیرین معروفین للكیان: ھنا بول جون
والدكتور صفاء ھادي جواد الحبوبي (Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI). المساھمون: 000 700 3 سھم عادي: TDG Ltd. ، و

 .Echosabre Ltd :و000 200 سھم عادي ،.Admincheck Ltd :000 100 سھم عادي
 

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) Taibah :كنیة
International Aide Association كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, البوسنة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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d) 26 البوسنة والھرسك ,c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko البوسنة والھرسك ,b) 26 Tabhanska Street, Visoko والھرسك
24 Mar. 2009, 24 Nov. 11 ( معدّل بتاریخ May 2004 :البوسنة والھرسك أدرج في القائمة بتاریخ ,Tabhanska Street, Visoko

2020 ) 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 03-05-2-70/03). 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 لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 
KPe.003 االسم: مصرف تانتشون التجاري 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: a) مصرف شانغغوانغ االئتماني b) مصرف شانغغوانغ الكوري االئتماني العنوان: مقاطعة سایمول 1 - دونغ
بیونغتشون, بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ:  Apr. 2009 24معلومات أخرى: ھو كیان مالي

رئیسي في مجال مبیعات األسلحة التقلیدیة والقذائف البالیستیة والسلع ذات الصلة بتجمیع وتصنیع ھذه األنواع من األسلحة في جمھوریة كوریا
الشعبیة الدیمقراطیة. 

 
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. 2019معلومات أخرى: جماعة منشقة عن حركة طالبان باكستان (QDe.132). وقد تشّكلت ھذه الجماعة في دره آدم خیل، وھي

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

 
Technology And Development Group Limited االسم: شركة IQe.207

TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED :(باللغة األصلیة) االسم
Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom 53/64 :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان .TDG Ltd :كنیة

Registered office address)) أدرج في القائمة بتاریخ:  May 2006 12معلومات أخرى: شركة مسجلة برقم: 02150590. آخر
،(Adnan Talib Hashim AL-AMIRI) وعدنان طالب ھاشم األمیري ،(Hana Paul JON) مدیرین معروفین للكیان: ھنا بول جون
Al- :ًآخر مساھمین معروفین للكیان: 99 سھماً عادیا .(Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI) والدكتور صفاء ھادي جواد الحبوبي

Arabi Trading Co. Ltd.، وسھم عادي واحد: الدكتور الحبوبي. 
 

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:
Maulana مقّر تحریك طالبان ھو المناطق القبلیة على طول الحدود بین أفغانستان وباكستان. تأّسس عام 2007، وزعیمھ ھو موالنا فضل هللا
Fazlullah (QDi.352). 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.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
 

YEe.001 االسم: الحوثیون
كنیة: a) ANSARALLAH b) ANSAR ALLAH c) PARTISANS OF GOD d) SUPPORTERS OF GOD كنیة

سابقة: غیر متوفر العنوان: الیمن أدرج في القائمة بتاریخ:  Feb. 2022 28معلومات أخرى: أُدرج اسمھ في القائمة عمال بالفقرة 5 من
القرار (2022) 2624 باعتباره خاضعاللتدابیر المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) (حظر تورید األسلحة المحدَّد

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
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األھداف).شارك الحوثیون في أعمال تھدد السالم واألمن واالستقرار في الیمن. وقام الحوثیون بشن ھجمات تستھدف المدنیین والبنیة التحتیة
المدنیة في الیمن، ونفذوا سیاسة تقوم على ممارسة العنف الجنسي ضد النساء الناشطات سیاسیا والمھنیات وقمعھن، وقاموا بتجنید األطفال

واستخدامھم، وحرضوا على العنف ضد الجماعات على أسس من بینھا االنتماء الدیني والقومي، واستخدموا األلغام األرضیة واألجھزة
المتفجرة الیدویة الصنع عشوائیا في الساحل الغربي للیمن. وقام الحوثیون أیضا بعرقلة إیصال المساعدة اإلنسانیة إلى الیمن أو إعاقة الحصول

علیھا أو توزیعھا في الیمن.وشن الحوثیون ھجمات على سفن الشحن التجاري في البحر األحمر باستخدام األجھزة المتفجرة الیدویة الصنع
المنقولة بحرا واأللغام البحریة. وارتكب الحوثیون أیضا ھجمات إرھابیة متكررة عبر الحدود استھدفوا بھا المدنیین والبنیة التحتیة المدنیة في

اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة، وھددوا بضرب المواقع المدنیة عمداً.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
 

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, 13 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :تونس أدرج في القائمة بتاریخ (f النیجر (e المغرب

Dec. 2011, 24 Nov. 2020 ) 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

 
IRe.075 االسم: تیز بارس

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Damavand Tehran Highway, طھران, إیران (جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في
القائمة بتاریخ:  Jun. 2010 9معلومات أخرى: تیز بارس اسم وھمي لمجموعة الشھید ھمت الصناعیة. وخالل الفترة ما بین شھري نیسان/
أبریل وتموز/یولیھ 2007، حاولت تیز بارس، باسم مجموعة الشھید ھمت الصناعیة، شراء آلة لیزر خماسیة المحور للحام والقطع یمكن أن

 [E.29.I.21 المرجع القدیم رقم] .تقدم إسھاماً فعلیاً في برنامج القذائف اإلیراني
 

KPe.015 االسم: مؤسسة توسونغ التجاریة للتكنولوجیا 
22 Jan. :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: بیونغ یانغ, جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ

 2013معلومات أخرى: مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (كومید) ھي الشركة األم لمؤسسة توسونغ التجاریة للتكنولوجیا. وكانت اللجنة
قد حددت مؤسسة كومید في نیسان/أبریل 2009، وھي أھم مؤسسات تجارة األسلحة والجھة المصدرة الرئیسیة للسلع والمعدات المرتبطة

بالقذائف التسیاریة واألسلحة التقلیدیة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. 
 

CDe.008 االسم: منظمة متضامنون من أجل السالم والتنمیة (منظمة غیر حكومیة
1 Nov. :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غوما, كیفو الشمالیة, جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أدرج في القائمة بتاریخ TPD :كنیة

 2005معلومات أخرى: تتمركز المنظمة في غوما ولھا لجان إقلیمیة في محافظات كیفو الجنوبیة وكاساي الغربیة وكاساي الشرقیة ومانیما.
وقد أوقفت جمیع أنشطتھا رسمیاً منذ عام 2008. بید أن مكاتب المنظمة مفتوحة من الناحیة الفعلیة اعتباراً من حزیران/یونیھ 2011، وھي

تعالج حاالت عودة المشردین داخلیاً ومبادرات المصالحة في المجتمعات المحلیة وتسویة النزاعات حول األراضي وما إلى ذلك. ورئیس
منظمة Tous pour la paix et le développement ھو Eugene Serufuli ونائبة رئیسھا ھي Saverina Karomba. ومن ضمن

األعضاء الرئیسیین نائبا محافظة كیفو الشمالیة Robert Seninga و Bertin Kirivita.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
 

TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD االسم: شركة IQe.205
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD :(باللغة األصلیة) االسم

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: a) مجمع الراضي الطبي، جبل الحسین, عمان, األردن b) ص.ب. 212953, عمان
11121, األردن c) األردن أدرج في القائمة بتاریخ:  Jun. 2004 2معلومات أخرى: ''ارتبطت شركة خدمات التجارة والنقل المحدودة
بالشركات الوھمیة التي استخدمھا عدي صدام حسین بمثابة واجھة لنشاطاتھ [للحصول على مزید من المعلومات عن ھذه الحالة، یرجى

الرجوع إلى القید رقم 82 على قائمة األفراد]''.  
 

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

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


05/03/2022 13:02 https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html

https://scsanctions.un.org/nzzj7ar-all.html 162/163

 
CDe.009 االسم: شركة إمبكس األوغندیة المحدودة للتجارة

Tel.: +256 41) كمباال, أوغندا ,a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
( 19 Aug. 2020 معدّل بتاریخ ) 29 Mar. 2007 :578/9 533, كمباال, أوغندا أدرج في القائمة بتاریخ) b) PO BOX 22709

Kunal J. وابناه السید - “Chuni” المعروف باسم - Jamnadas V. LODHIA معلومات أخرى: شركة لتصدیر الذھب (مدیروھا السید
LODHIA و Jitendra J. LODHIA). وفي كانون الثاني/ینایر 2011، أبلغت السلطات األوغندیة اللجنة أن شركة اإلمارات للذھب

سددت المبلغ الذي كانت شركة UCI تدین بھ لمصرف كرین (Crane Bank) في كمباال بعد الحصول على إعفاء بشأن حیازاتھا المالیة، مما
سمح باإلغالق النھائي لحسابات الشركة. وقد ظل المدیرون السابقون لشركة UCI ضالعین في شراء الذھب من شرقي جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة. وقدمت شركة Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd آخر تقاریرھا المالیة السنویة في عام 2013 وأدرجتھا سلطات
جمھوریة أوغندا ضمن قائمة الشركات ”الخاملة“. 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.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. 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-Entities click here
 

QDe.015 االسم: منظمة الوفاء اإلنسانیة
االسم (باللغة األصلیة): منظمة الوفاء اإلنسانیة

(b باكستان (a :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia :كنیة
21 Mar. 2012, 6 Dec. 6 ( معدّل بتاریخ Oct. 2001 :أفغانستان أدرج في القائمة بتاریخ (d اإلمارات العربیة المتحدة (c الكویت

Sep. 2020 10 ,2019 ) معلومات أخرى: كان مقر منظمة الوفاء اإلنسانیة في قندھار، بأفغانستان، اعتباراً من عام 2001. كانت مكونا من
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

 
WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT :االسم KPe.074

,Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200 ,201-419 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان
XIN معلومات أخرى: الوصف: مدیُر السفینة ( 23 May 2018 معدّل بتاریخ ) 30 Mar. 2018 :الصین أدرج في القائمة بتاریخ

GUANG HAI ومدیُرھا التجاري، وھي سفینة حملت فحماً في تایَّان بجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة یوم 27 آب/أغسطس 2017
وكان الموعد المتوقع لوصولھا إلى كام فا بفییت نام ھو یوم 14 تشرین الثاني/نوفمبر 2017، ولكنھا لم تصل إلیھا 

 
IRe.076 االسم: مجموعة یا مھدي للصناعات 

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: غیر متوفر أدرج في القائمة بتاریخ:  Mar. 2007 24معلومات أخرى: تابعة لمؤسسة
 [E.47.A.10 المرجع القدیم رقم] .الصناعات الفضائیة الجویة ومشاِركة في عملیات الشراء الدولیة لمعدات القذائف

 
IRe.077 االسم: شركة یاس آیر للخطوط الجویة

كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, طھران, إیران
،Pars Air 20معلومات أخرى: یاس آیر ھو االسم الجدید لشركة بارس آیر Dec. 2012  :(جمھوریة - اإلسالمیة) أدرج في القائمة بتاریخ
وھي شركة مملوكة من شركة بارس لخدمات الطیران Pars Aviation Services Company، التي ذكرت بدورھا في قرار مجلس األمن
1747 (2007). وقد ساعدت یاس آیر شركة بارس لخدمات الطیران، وھي كیان حددت األمم المتحدة اسمھ، على انتھاك الفقرة 5 من القرار

 [(I.AC.50.20.12.12. (1 المرجع القدیم رقم] .(2007) 1747
 

(YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI :االسم IRe.078
a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries b) Directorate of Yazd Ammunition and :كنیة

a) Pasdaran Avenue, next to Telecommunication Industry, :كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان Metallurgy Industries
Tehran, 16588, Iran b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran d) Km 5 of Taft
YMI is a subordinate of DIO. [Old Reference :9معلومات أخرى Jun. 2010  :أدرج في القائمة بتاریخ Road, Yazd, Iran

  .[#E.29.I.22
 

YUK TUNG ENERGY PTE LTD :االسم KPe.075
,Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624 80 :كنیة: غیر متوفر كنیة سابقة: غیر متوفر العنوان

أ أ
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YUK معلومات أخرى: الوصف: مدیر السفینة ( 11 May 2020 معدّل بتاریخ ) 30 Mar. 2018 :سنغافورة أدرج في القائمة بتاریخ
ر من سفینة إلى أخرى.  TUNG ومدیرھا التجاري، وھي السفینة التي قامت بعملیة نقل منتج نفطي مكرَّ

 


