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بیانات صحفیة
مجلس األمن

لجنة جزاءات تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) والقاعدة تعدل مدخلین في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم
الدولة اإلسالمیة (داعش) والقاعدة

في 27 أیار / مایو 2022 ، سنت لجنة مجلس األمن المنبثقة عن القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و
2253 (2015) بشأن تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) والقاعدة واألفراد والجماعات والشركات والكیانات المرتبطة بھم.
التغییرات التي حددتھا اإلخطارات التي یتوسطھا خط وتؤكد في اإلدخاالت أدناه على قائمة األفراد والكیانات الخاضعة للعقوبات
- تجمید األصول وحظر السفر وحظر األسلحة - عمالً بالفقرة 1 من قرار مجلس األمن 2610 (2021) والمعتمد بموجب
:الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة

الناس .1

QDi.420 االسم: 1: الحاج طھ 2 : عبد الناصر ابراھیم 3: عبد هللا بكر 4: اسم الخویط ( األبجدیة األصلیة ) : طھ
بین عامي 1965 و 1969 مكان المیالد: تلعفر ، : nd birth :التعیین nd :التعیین nd :إبراھیم عبد هللا بكر ال خویت العنوان
العراق نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم: أ) الحاج عبد الناصر ب) الحاج عبد النصر ج) الحاج عبد الناصر (المدرج سابقًا تحت
  (ھذا االسم) جودة منخفضة ویعرف أیًضا باسم: أ) طھ الخویت ب
المال طھ (م) مال خویت الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر العنوان: سجن  
الجمھوریة العربیة السوریة في العراق المدرج التاریخ: 19 نوفمبر 2018 (معدل 27 مایو 2022) معلومات أخرى: محافظ
سابق لمحافظة الجزیرة تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) ، القائد العسكري لداعش في الجمھوریة العربیة
السوریة وعضو ورئیس اللجنة المفوضة لداعش ، التي تمارس السیطرة اإلداریة على شؤون داعش. محتجز في العراق منذ
2019.   الصور متاحة لإلشعار الخاص بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة . الرابط اإللكتروني لإلشعار الخاص
-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN :لإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals .

QDi.426 االسم: 1: أمیر 2: محمد سعید 3: عبد الرحمن 4: المولى السلبي االسم (األبجدیة األصلیة): أمیر محمد
أكتوبر 1976 ب) 1 أكتوبر 1976 ج) 6 ینایر a ) 5 : الوالدة nd : سعید عبد الرحمن المولى السلبي العنوان : تاریخ التعیین
1976 مكان المیالد: أ) تلعفر العراق ب) الموصل العراق نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم: أ) أبو إبراھیم الھاشمي القرشي ب .
 .) الحاج عبد هللا ج) أبو عمر التركماني د) عبد هللا قرداش ھـ) أبو عبد هللا قرداش
  
و) الحاج عبد هللا قرداش ز) الحاج عبد هللا العفاري ح) عبد األمیر محمد سعید سلبي ط) محمد سعید عبد الرحمن المولى ج )
أمیر محمد سعید عبد العال - الرحمن محمد المال ك ) األمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى (المدرج سابقًا تحت ھذا االسم)
الملقب غیر الموثوق بھ : أ) األستاذ ب) األستاذ أحمد الجنسیة: العراق رقم جواز السفر: غیر متوفر الھویة الوطنیة: رقم
٠٠٢٧٨٦٤٠ ، صادر في ٢ أیار ٢٠١٢ ، العنوان: أ) بیت رقم ١١٠ ، شارع ٧٠٤ ، مقاطعة ٧٠٤ ، تلعفر ، العراق (العنوان
السابق) ب) بالقرب من مسجد الشھید مازن ومستشفى الخنساء ، الموصل ، العراق (العنوان السابق) ج) إدلب ، الجمھوریة
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العربیة السوریة تاریخ اإلدراج: 21 مایو 2020 (معدل 27 مایو 2022) معلومات أخرى: زعیم اإلسالم الدولة في العراق
اسم األم: سمیرة شریف ( سمیرة شریف ) أو ساھرة شریف عبد .(QDe.115) والشام ، المدرجة على أنھا القاعدة في العراق
القادر ( سھرة شریف عبد القادر ) . االرتفاع: ١٧٠ سم. بتر الساق الیمنى. الصور متاحة لإلشعار الخاص بین اإلنتربول
ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. مذكرة توقیف صادرة عن العراق في 2018. تفید التقاریر بوفاتھا في 3 فبرایر 2022. رابط
/ https://www.interpol.int/en/How -we-work :الویب لإلشعار الخاص لإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices / View-UN-Notices - االفراد .

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

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