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 SCA/2/21 (07)  المرجع:
  
  2253  و   ) 2011(   1989  و   ) 1999(   1267  القرارات   �موجـب   لجـنة مجلس األمن العـامـلة یهـدي رئ�س   
ــأن تنظ�م الدولة اإلســـــــــــــالمـ�ة في العراق    ) 2015(  ــام (داعش) وتنظ�م القاعدة وما یرت�ط بهما من أفراد  �شـــــــــــ والشـــــــــــ

 : ي ل ی  ا �م   غ ال ب اإل   و�ود إلى الممثلین الدائمین والمراقبین لدى األمم المتحدة  ، تح�اته  وجماعات ومؤسسات و��انات 
  

في   سطروتحتھا  ھا خططوسكلمات بنة المبیَّ  التعدیالتاللجنة  تأدخل،  2021أبر�ل  6  في 
   األفراد والكیانات. أسماء قائمة الجزاءات الخاصة بھا التي تضم فيأدناه  القید 
 فراداأل -ألف 

  
QDi.217 :متوفر  غیر  :4  متوفر  غیر :3 ب�اصیر  :2 �كر  أبو :1  االسم 

ــفـة: متوفر  غیر  اللقـب:   وةجـا  جوم�ـانغ،  الوالدة:  مكـان  Aug. 1938 17  الوالدة:  تـار�خ  متوفر  غیر  الصـــــــ
ــرق�ة، ــ�ا الشــــ   Aug. 1938 17 عام  مولود  a( Abu Bakar Baasyir الهو�ة:  لتحدید �اف�ة �ن�ة إندون�ســــ

  في  Aug. 1938 17  عـام  مولود  b(  Abu Bakar Bashirإنـدون�ســــــــــــــ�ـا    جوم�ـانغ، جـاوة الشــــــــــــــرق�ـة،  في
 لتحدید  �اف�ة غیر �ن�ة  c( Abdus Samad d( Abdus Somad إندون�ســــــــــ�ا جوم�انغ، جاوة الشــــــــــرق�ة،

ــ�ة:  متوفر  غیر الهو�ة: ــ�ا الجنســــ ــفر: جواز رقم إندون�ســـــــ   متوفر   غیر  الوطن�ة:  الهو�ة  رقم  متوفر  غیر  الســــ
  ,Oct. 14 2015 بتار�خ  (معّدل  Apr. 21 2006  بتار�خ: القائمة في  أدرج (في السـجن) اإندون�سـ� العنوان:

24 Nov. 2020 ، 
2021 .Apr 6(  2008شـــــــّكل في عام    أخرى: معلومات  ) جماعة أنصـــــــار التوحیدJemmah Anshorut 

Tauhid (JAT) QDe.133(  . بتهمة التحر�ض على ارتكاب أعمال إرهاب�ة وجمع   ه، ُق�ض عل�2010في  و
عامًا في عام   15ه �إندون�ســــــــــ�ا وُحكم عل�ه �الســــــــــجن لمدة یتعلق �معســــــــــكر تدر�ب في آتشــــــــــِ  األموال في ما

�عد أن قضى فترة عقو�ته وفقًا للقوانین واللوائح    2021الثاني/ینایر  �انون   8طلق سراح ب�اصیر في  أُ و .2011
  ُأنجز  .2010 حز�ران/یون�ه 8 في )37T1822  )2008 األمن  مجلس  �قرار  عمالً  االســتعراض  ُأنجز  .اإلندون�ســ�ة
 الش�ك�ة   الوصلة  .2020  الثاني/نوفمبر  تشر�ن  24  في  )37T2368  )2017  األمن  مجلس �قرار  عمال  االستعراض

ــحـــــــدة:  ــتـ ــمـ الـ ــم  ــألمـ لـ ــع  ــا�ـ ــتـــــ الـ ــن  األمـ ــلـــس  ــجـ ومـ ــول  ــر�ـ ــتـ اإلنـ ــن  ــیـ بـ ــر�ـــــــة  ــتـ ــمشــــــــــــــ الـ ــخـــــــاصــــــــــــــــــــة  الـ ــرة  ــنشــــــــــــــ ــلـ   لـ
click here Individuals-Notices-UN-work/Notices/View-we-https://www.interpol.int/en/How 

  
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://www.interpol.int/ar/2/1/7
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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 الموجز السردي  

QDi.217 - ABU BAKAR BA'ASYIR 
 

 April 2011 8 للجنة: الش�كي الموقع  على متاحاً  السردي  الموجز ف�ه أص�ح الذي التار�خ
 

 السردي: للموجز تحدیث آخر تار�خ

3 February 2015 

14 October 2015 

April 2021 6 
 

 القائمة:   في   اإلدراج   سبب   

  من 2 و 1 الفقرتین �أحكام عمال 2006ن�سان/أبر�ل   21  في الموحدة القائمة فيب�اصیر   �كر أبو اسم ُأدرج
ــامة  أو القاعدة بتنظ�م مرت�ط  �شـــــــــــــخص )37T1617  )2005  القرار   �ســـــــــــــبب  الطال�ان، �حر�ة أو الدن  بن أســـــــــــ

 لهذه   التخط�ط أو” (QDe.092) اإلســـــــــــالم�ة الجماعة “بها تقوم أنشـــــــــــطة  أو  أعمال تمو�ل في المشـــــــــــار�ة”
  �اســــمها  أو  معها ذلك في  المشــــار�ة أو  ارتكابها، أو لها اإلعداد  أو بها الق�ام ت�ســــیر  أو األنشــــطة  أو األعمال

  إلیها“ نقلها أو  لها ب�عها أو  إلیها معدات  من بها یتصــل وما األســلحة ”تور�د أو  لها“  دعماً  أو  عنها  �الن�ا�ة أو
 .“بها تقوم التي األنشطة  أو لألعمال  الدعم  من أخرى   أشكال أي ”تقد�م أو
 

 إضاف�ة:   معلومات   

نغَكر  هللا عبد  مع (QDe.092) اإلســــــالم�ة  الجماعة مؤســــــســــــيْ  أحدب�اصــــــیر   �كر أبو  كان ــُ   كانون  1 في  ســــ
  الجماعة  إمارة  منصبب�اصیر   �كر  أبو  تولى  ،1999  عام  في  ُسنغَكر  هللا  عبد وفاة  و�عد  .1993  الثاني/ینایر
 .2004  عام في اإلسالم�ة

  عناصــــــــر   واســــــــتخدام  اإلرهاب�ة العمل�ات بتنفیذ اإلســــــــالم�ة،  الجماعة زع�م �صــــــــفته  ،ب�اصــــــــیر  �كر أبو  وأذن
  أعضــاء   ذ�ره  لما  ووفقاً   آســ�ا.  شــرق  جنوب منطقة  في عدة إرهاب�ة  هجمات  لشــن  ومواردها اإلســالم�ة  الجماعة
  أو  شـــخصـــ�اً  إما  علیها،ب�اصـــیر   موافقة  من بد ال اإلســـالم�ة الجماعة  بها تقوم �بیرة عمل�ة أي  فإن  الجماعة،

 التي  ،2002 أكتو�ر  األول/ تشــــر�ن 12 في �الي  تفجیرات  بتنفیذب�اصــــیر   أذن  وقد ق�ادته.  مجلس  طر�ق  عن
 تنفیذ  منه رادیُ   مخطط  لوضـــع  ومواردها اإلســـالم�ة  الجماعة  عناصـــر �اســـتخدام  وأذن  شـــخصـــًا؛  202 فیها قتل

 األولى  الســــــنو�ة الذ�رى  یوم  آســــــ�ا شــــــرق  جنوب في المتحدة الوال�ات ســــــفارات ضــــــد  �القنابل متزامنة  هجمات
ــبتمبر 11  لهجمات ــاً   وأمر منه؛  قر�ب  موعد  في أو المتحدة الوال�ات في  اإلرهاب�ة  2001  أیلول/ســـ ــن أ�ضـــ   �شـــ
  األول/د�ســــــــــــــمبر  �ـانون   24  في  إنـدون�ســــــــــــــ�ـا  في  مـدینـة  11  في  موقعـاً   38  في  �نـائس  على  �ـالقنـابـل  هجمـات
 .120 نحو و�صا�ة  شخصاً  19 مقتل  عن  أسفر مما ،2000

ب�اصــیر    عیَّن فقد  اإلســالم�ة. الجماعة بتنظ�م  وتتعلق  علیها  وافق أو  أخرى  هامة قرارات أ�ضــاً ب�اصــیر   واتخذ
  في اإلســالم�ة للجماعة رئ�ســاً  الحنبلي،  �اســم أ�ضــاً   المعروف ،(QDi.087) الدین  عصــام  رضــوان  نورجمان

 .وسنغافورة مالیز�ا

https://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
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ــیر   ودعا ــترال�ا  المتحدة  والمملكة المتحدة الوال�ات على  هجمات  شـــن إلىب�اصـ ــنغافورة  وأسـ   ،والفلبین وتایلند  وسـ
 .أخرى   عنف  أعمال ارتكاب على أت�اعه وحث

  عل�ه كموحُ   2002 عام �الي تفجیرات في  لضـــــــــلوعه  إندون�ســـــــــ�ا  فيب�اصـــــــــیر  ُأدین  ،2005  آذار/مارس وفي
 14 في  الســــجن  منب�اصــــیر   �كر أبو ســــراح  أطلقو مرتین،  العقو�ة لخفض ونت�جة  شــــهرًا.  30 لمدة  �الســــجن

 .2006 حز�ران/یون�ه

ل 2008  عـام  وفي ــار التوحـیدبـ�اصــــــــــــــیر    شــــــــــــــكـّ  Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) جمـاعـة أنصــــــــــــ
(QDe.133). 

  األموال  وجمع إرهاب�ة  أعمال  ارتكاب  على التحر�ض  بتهمةب�اصـــــــیر   على  ُق�ض،  2010  آب/أغســـــــطس وفي
  وفي  ،2010  عام في  عاماً   15 لمدة  �الســــجن عل�ه  وُحكم  �إندون�ســــ�ا  آتشــــه في  تدر�ب  �معســــكر یتعلق  ما في

 تدر�ب   معســــــــــكر تنظ�م في لدوره  عاماً   15 لمدة  �الســــــــــجن عل�ه وُحكمب�اصــــــــــیر   وُأدین  ،2011 حز�ران/یون�ه
 .آتشه  في نالمقاتلی

 .اإلندون�س�ة االنتخا�ات  تعطیل إلى مؤ�د�هب�اصیر  دعا ،2014 ن�سان/أبر�ل وفي

 الدولة  تنظ�م  مع  والقتال الدعم تقد�م إلى أت�اعه  توج�ه فيب�اصــــــــــیر   نشــــــــــط  ،2014  تموز/یول�ه  شــــــــــهر ومنذ
ــام،  العراق في اإلســــــــالم�ة ــم تنظ�م القائمة  في درجالمُ   والشــــــ   تعهد  كما .(QDe.115)  العراق في  القاعدة �اســــــ

  السامرائي  البدري   علي  إبراه�م  عواد  إبراه�م  �اسم  المدرج  ال�غدادي،  �كر  أبو داعش،  تنظ�م  لقائد  �الوالءب�اصیر  
(QDi.299). 

�عد أن قضـــــــــــى فترة عقو�ته وفقًا للقوانین واللوائح    2021�انون الثاني/ینایر  8طلق ســـــــــــراح ب�اصـــــــــــیر في وأُ 
 اإلندون�س�ة.

 
 :القائمة   في   أسماؤهم   المدرجة   الصلة   ذوو   والك�انات   فراد األ   

  تشــــر�ن  25 في الموحدة القائمة  في  اســــمها ُأدرج  ،Jemaah Islamiyah (QDe.092) اإلســــالم�ة  الجماعة
 2002  األول/أكتو�ر

 2004  األول/أكتو�ر تشر�ن 18 في اسمه في القائمة  درجأُ ،  (QDe.115)  العراق في القاعدة تنظ�م

 2012  آذار/مارس 12 في اسمها في القائمة درجأُ   ،(QDe.133) التوحید أنصار  جماعة

 2003 الثاني/ینایر �انون  28 في اسمه في القائمة ُأدرج  ،(QDi.087) الدین عصام  رضوان  نورجمان

 2005  أ�ار/مایو 16 فياسمه في القائمة  ُأدرج ،(QDi.186)  رشدان أبو

Aris Sumarsono (QDi.187) ، 2005  أ�ار/مایو 16 في اسمه في القائمةُأدرج 

 2011 تموز/یول�ه 19 فياسمه في القائمة   درجأُ   ،(QDi.293) ب�اصیر الرح�م عبد

ــامرائي البدري  علي إبراه�م  عواد إبراه�م ــمه في القائمة درجأُ ، (QDi.299)  الســـــــــ ــر�ن 5 في اســـــــــ   األول/ تشـــــــــ
 2011 أكتو�ر

 2012  آذار/مارس 12 في اسمه في القائمة درجأُ   ،(QDi.304)  عشوان  محمد
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Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir (QDi.305)،  2012  آذار/مارس 12 في اسمه في القائمةُأدرج 

Son Hadi bin Muhadjir (QDi.310)،  2012 ن�سان/أبر�ل 13 في القائمة في اسمهُأدرج 
   
 المفروضـــة على أســـماؤهم في قائمة الجزاءات�مكن االطالع على أســـماء األفراد والك�انات المدرجة  

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

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

ع الدول األعضـاء على الرجوع في العرا ق 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

. curitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_listhttps://www.un.org/se وقــــــــــائــــــــــمــــــــــة
 الجزاءات المفروضـة على تنظ�م الدولة اإلسـالم�ة في العراق والشـام (داعش) وتنظ�م القاعدة متاحٌة في شـكل

HTML و PDF و XML   مها الدول ــلة التي تقدِّ ــتنادًا إلى المعلومات ذات الصـــــــ و�تم تحدیثها �انتظام اســـــــ
 .المنظمات الدول�ة واإلقل�م�ةاألعضاء و 

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

ــة   نســــــــــــــخـــ على  االطالع  ــالي:و�مكن  التـــ اإللكتروني  العنوان  ــدة عن طر�ق  الموحـــ ــة  ــائمـــ القـــ من  ــة  ــّدثـــ  محـــ
.list-consolidated-sc-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un 

  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   . Committee@un.org-1267-SC:  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 

تروني أو اإلشــــــعارات  لى رســــــائل البر�د اإللكع اداً متعا   ) وتنظ�م القاعدةاإلســــــالم�ة في العراق والشــــــام (داعش
 الموقع الش�كي. في نشراتالاإللكترون�ة أو 
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