
   

  

ــدة   ــ ــ ــ ــم ـ األمــــــ   المتحـ  ـ
 

H E A D Q U A RT E R S  •  S I E G E    N E W  Y O R K ,  N Y 1 0 0 1 7  

T E L . :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3 , 1 2 3 4  •  FA X :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3 , 4 8 7 9     
  

 
 SCA/2/21 (5) المرجع:

  
  2253  و   ) 2011(   1989  و   ) 1999(   1267  القرارات   �موجـب   لجـنة مجلس األمن العـامـلة یهـدي رئ�س   
ــام   ) 2015(  ــأن تنظ�م الدولة اإلســـــــــــــالمـ�ة في العراق والشـــــــــــ (داعش) وتنظ�م القاعدة وما یرت�ط بهما من أفراد    �شـــــــــــ

 : ي ل ی  ا �م   غ ال ب اإل   و�ود إلى الممثلین الدائمین والمراقبین لدى األمم المتحدة  ، تح�اته  وجماعات ومؤسسات و��انات 
  
لت القیود الواردة أدناه في قائمة الجزاءات ال  ــنة، ُعدِّ ــهر/الســـــ ــماءفي الیوم/الشـــــ ــم أســـــ األفراد  تي تضـــــ

الخاضـعین لتدابیر تجمید األصـول وحظر السـفر وحظر تور�د األسـلحة المنصـوص علیها في الفقرة  والك�انات
ــنوي لعام   )2017(  2368من قرار مجلس األمن   1 ــتعراض السـ  86جري وفقًا للفقرة الذي أُ   2019عقب االسـ

 .)2017( 2368 من القرار

 الواردة أدناه: القیودن�ة التال�ة على جم�ع تقت التعدیالت الدخلأُ و 

  / تشــر�ن الثاني   24:  �التالي  هو ذف نص  ف/حُ � ضــأُ   “، بتار�خ   القائمة   في  ُأدرج ”   موضــع في   (أ) 
 .2020  نوفمبر

  عمال  االســــتعراض  جزنأُ : �التالي  هو  نص  ُحذف/ُأضــــ�ف“، أخرى معلومات ”موضــــع  في  (ب) 
 .2020 تشر�ن الثاني/نوفمبر 24في  )2017( 2368�قرار مجلس األمن 
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68. QDe.089  
69. QDe.090  
70. QDe.092  
71. QDe.098  
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74. QDe.104  
75. QDe.106  
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81. QDe.113  
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89. QDe.132  
90. QDe.147  
91. QDe.148  
92. QDe.151  

 

 
 
 المفروضـــة على �مكن االطالع على أســـماء األفراد والك�انات المدرجة أســـماؤهم في قائمة الجزاءات 

تنظ�م الدولة اإلســالم�ة في العراق والشــام (داعش) وتنظ�م القاعدة عمال �قرار من اللجنة في الجزء الخاص بـ 
   على العنوان التالي: للجنة ”النشرات الصحف�ة“ من الموقع الش�كي

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases. 
 
وللحصـــول على نســـخة محّدثة تمامًا من قائمة األفراد والك�انات المرت�طین بتنظ�م الدولة اإلســـالم�ة  

ع الدول األعضـاء على الرجو  ع في العراق والشـام (داعش) وتنظ�م القاعدة والخاضـعین لتدابیر الجزاءات، ُتشـجَّ
ــالــــــي: الــــــتـــــ الــــــعــــــنــــــوان  عــــــلــــــى  ــة  لــــــلــــــجــــــنـــــ ــ�ــــــكــــــي  الشــــــــــــــــــ الــــــمــــــوقــــــع  إلــــــى  ــة  مــــــنــــــتــــــظــــــمـــــ ــة  ــفـــــ  �صــــــــــــــــــ

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  وقــــــــــائــــــــــمــــــــــة
 الدولة اإلسـالم�ة في العراق والشـام (داعش) وتنظ�م القاعدة متاحٌة في شـكلالجزاءات المفروضـة على تنظ�م 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/%20sanctions/1267/aq_sanctions_list
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HTML و PDF و XML   مها الدول ــلة التي تقدِّ ــتنادًا إلى المعلومات ذات الصـــــــ و�تم تحدیثها �انتظام اســـــــ
 .األعضاء والمنظمات الدول�ة واإلقل�م�ة

لجم�ع التغییرات الُمدخلة ت�عًا م المتحدة تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لألم أ�ضـاً  تمو� 
  .على قائمة الجزاءات المفروضــــــــة على تنظ�م الدولة اإلســــــــالم�ة في العراق والشــــــــام (داعش) وتنظ�م القاعدة

التــــــالي:   اإللكتروني  العنوان  طر�ق  عن  الموحــــــدة  القــــــائمــــــة  من  محــــــّدثــــــة  نســــــــــــــخــــــة  على  االطالع  و�مكن 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 

  ة جد ت ســـــــآخر المعلومات الم   إحالة �   تقوم األمانة العامة تلقائ�اً   ، ) 2004(   1526  من القرار   19للفقرة    ووفقاً  
إلى الدول    القاعدة تنظ�م  قائمة الجزاءات المفروضـــــة على تنظ�م الدولة اإلســـــالم�ة في العراق والشـــــام (داعش) و   في 

  في اإلقل�م�ة عن طر�ق البر�د اإللكتروني �عد وقت قصـــــــــــیر من نشـــــــــــر هذه المعلومات  والمنظمات اإلقل�م�ة ودون  
جدیدة لهذا الغرض إلى األمانة    أو   حّدثة معلومات م   الموقع الشـــــــ�كي للجنة. والدول األعضـــــــاء مدعوة إلى تقد�م أي 

ــالعامة   وتشــــــــــــجع اللجنة   . SC-1267-Committee@un.org:  العنوان التالي   لى ع البر�د اإللكتروني    ة ط بواســـــــــ
قائمة الجزاءات المفروضـــــــــة على تنظ�م الدولة  فيآخر المســـــــــتجدات   لتنفیذ  المجال  ســـــــــحفجم�ع الدول على 

لى رســــــائل البر�د اإللكتروني أو اإلشــــــعارات  ع اداً متعا   القاعدة تنظ�ماإلســــــالم�ة في العراق والشــــــام (داعش) و 
 الموقع الش�كي. في نشراتالاإللكترون�ة أو 

 

23/2/2021 

 
 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
mailto:SC-1267-Committee@un.org

	قائمة القيود المعدَّلة

