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بیانات صحفیة
مجلس األمن

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) والقاعدة تعدل أربعة قیود 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.187 1 :االسم: ARIS 2: SUMARSONO 3: :غیر متوفر 4: غیر متوفر  العنوان: غیر متوفر  التسمیة
، Gebang ، Masaran ، Sragen ، Central Java غیر متوفر  تاریخ المیالد: 19 أبریل 1963  مكان المیالد: قریة
Indonesia نوعیة جیدة  a.k.a. : (أ) ذو  الكرنان ب)  ذو القرنین ج) ذو القرنین د)  عارف سونارسو  ھـ )  زولكارنین و
   ( آریس سونارسو ز)  أستاد داود  زولكارنین اسم مستعار غیر موثوق بھ: أ) مرشد  ب) داود  ج) باك أود  د) مباه زول إي
زینل عارفین و) زول  ز) عبد هللا عبد الرحمن ح) عبد األول) عبد الرحمن الجنسیة:  إندونیسیا  رقم جواز السفر:              
غیر متوفر  رقم الھویة الوطنیة:  غیر متوفر  العنوان: غیر متوفر ) دیسا جیبانج ، كیكاماتان ماساران ، كابوباتن سراجین ،
جاوا تینجا ، إندونیسیا  ب ) دیسا تامان فجار ، كیكاماتان بروبولینجو ، كابوباتین المبونج تیمور ، المبونج ، إندونیسیا تاریخ
التسجیل: 16 مایو 2005 (تم تعدیلھ في 17 أبریل 2019  ، 27 مایو 2022 )  معلومات أخرى:     تم االنتھاء من المراجعة
عمالً بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 8 یونیو 2010. وتم االنتھاء من المراجعة عمالً بقرار مجلس األمن 2253
(2015) في 7 یونیو 2018. وانتھت المراجعة وفقًا لقرار مجلس األمن 2368 (2017) في یوم 15 تشرین الثاني / نوفمبر
:2021. الرابط اإللكتروني لإلشعار الخاص بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
https://www.interpol.int/en/How -we-work / Notices / View-UN-Notices-Individuals .

QDi.304 1 :االسم: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3:  غیر متوفر 4: غیر متوفر  العنوان: غیر متوفر
التسمیة: غیر متوفر  تاریخ المیالد: أ)  4 مایو 1948 ب)  4 مایو 1946  مكان المیالد: تولونجونج ، إندونیسیا  نوعیة جیدة
ویعرف أیًضا باسم . : أ)  محمد أشوان ب)  محمد أخوان ج)  مختار أخوان د)  مختار أخوان ھـ)  مختار أكوان ذو  جودة
منخفضة ویعرف أیًضا باسم: غیر متوفر  الجنسیة: إندونیسیا  رقم جواز السفر: غیر متوفر  رقم الھویة الوطنیة: أ) إندونیسیا
3573010405480001   
Jalan :صادرة باسم محمد أشوان) ب) رقم بطاقة الھویة الوطنیة اإلندونیسیة رقم 353010405480001 العنوان)              
Ir. H. Juanda 8/10، RT / RW 002/001، Jodipan، Blimbing، Malang، 65127، Indonesia  :تاریخ التسجیل
12 مارس 2012  (تم التغییر في 27 مایو 2022) معلومات أخرى : القائم بأعمال رئیس جماعة أنشروت التوحید
(QDe.133). مرتبط بأبي بكر بشیر (QDe.217) ، وعبد الرحیم باعیسیر (QDe.293) والجماعة اإلسالمیة (QDe.092).

https://www.un.org/press/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.un.org/press/fr/conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-personnes
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اختتمت المراجعة عمالً بقرار مجلس األمن 2368 (2017) في 15 تشرین الثاني / نوفمبر 2021. الموقع اإللكتروني
-https://www.interpol.int/en/How     :لإلخطارات الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals . 

QDi.386  االسم: 1: منیر 2: بن ضحو 3: بن إبراھیم 4: بن ھالل  العنوان : غیر متوفر  التسمیة: غیر متوفر
تاریخ المیالد: 10 مایو 1983  مكان المیالد: غیر متوفر نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم: غیر متوفر  بجودة منخفضة ویعرف
:  أیًضا باسم : أ ) منیر ھلیل ب) منیر ھلیل ج) أبو رحمة د) أبو مریم التونسي  الجنسیة : رقم جواز السفر: رقم الھویة الوطنیة
nd . 08619445 العنوان: - العامریة بن قردان ، مدنین ، تونس   
تاریخ التسجیل:  29 فبرایر. 2016 ( تم التغییر في 27 مایو 2022 ) معلومات أخرى:  وسیط مقاتل إرھابي                     
أجنبي لدیھ خبرة في إنشاء وتأمین الطرق. متورط جدا في الدعم المادي المقدم لتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
(QDe.014) في شمال إفریقیا. مساعدة المقاتلین اإلرھابیین األجانب على عبور شمال أفریقیا وإلى الجمھوریة العربیة السوریة
المھنة : .(QDe.115) لالنضمام إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام ، المدرج في قائمة تنظیم القاعدة في العراق
عامل زراعي. اسم األم : مباركھ ھاللي.  المراجعة عمالً بقرار مجلس األمن 2368 (2017) الُمختتم في 15 نوفمبر / تشرین
.https: //www.interpol :الثاني 2021. موقع النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
int / en / How-we-work / Notices / View-UN- إشعارات األفراد . 

QDi.395 :االسم: 1: محمد 2: شلیح 3: إبراھیم 4: غیر متوفر  العنوان: تعیین األستاذ  : غیر متوفر  تاریخ المیالد
غیر متوفر  مكان المیالد: دیماك ، إندونیسیا  نوعیة جیدة ویعرف أیًضا باسم : أ)  محمد شولھ إبراھیم ب)  محمد شولھ إبراھیم
ج)  محمد صالح إبراھیم (د)  شولھ إبراھیم (ھـ)  موح شولھ إبراھیم ذو جودة منخفضة ویعرف أیًضا باسم  : غیر متوفر 
   الجنسیة: غیر متوفر  رقم جواز السفر: غیر متوفر  رقم الھویة الوطنیة: غیر متوفر
رقم بطاقة الھویة الوطنیة اإلندونیسیة 3311092409580002 ب) رقم بطاقة الھویة الوطنیة اإلندونیسیة              
،Masjid Baitul Amin، Waringinrejo RT 01 RW 02، Grogol ( 3311092409580003 العنوان: غیر متوفر
Cemani، Sukoharjo، Jawa Tengah 57572، Indonesia b) Desa Cemani، Waringinrejo RT 001/021 ،
Kecamatan Grogol، Kabupaten Sukoharjo، Jawa Tengah، Indonesia  تاریخ اإلدراج: 20 أبریل 2016  (تم
منذ 2014 ، (QDe.133) (JAT) التغییر في 27 مایو 2022) معلومات أخرى: القائم بأعمال أمیر جمعة أنشوروت توحید
(المدرجة باسم القاعدة في العراق (القاعدة في العراق ، and the Levant (ISIL) یدعم الدولة اإلسالمیة في العراق
(QDe.115). 15 إشغال         : محاضر / مدرس خاص. المراجعة عمالً بقرار مجلس األمن 2368 (2017) الُمختتم في
:https :نوفمبر / تشرین الثاني 2021. موقع النشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
//www.interpol. int / en / How-we-work / Notices / View-UN- إشعارات األفراد . 

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 .

.لوسائل اإلعالم • وثیقة غیر رسمیة
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