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 SCA/2/21 (04) المرجع:

  
  2253  و   ) 2011(  1989 و   ) 1999(   1267 القرارات   �موجـب   لجـنة مجلس األمن العـامـلة یهـدي رئیس   
ــام  ) 2015(  ــأن تنظیم الدولة اإلســـــــــــــالمیة في العراق والشـــــــــــ (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بهما من أفراد    �شـــــــــــ

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

  

الجزاءات المفروضــة على تنظیم الدولة  قائمة    منأدناه   ُحذفت القیودات المبّینة،  ٢٠٢١  /١٩/٢ في
  �عد أن انتهت اللجنة من النظر في ذف هذا القیدحُ   وقد  في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة.  اإلسالمیة

ــم من  عمال �قرار مجلس األمن ئنشـــــــــــ ذي أُ أمین المظالم ال م عن طر�ق مكتبالمقدَّ  القائمة  طلب رفع االســـــــــ
�ناء علیه، لم و  القائمة. سم منرفع االل  طلبهذا الألمین المظالم �شأن   التقر�ر الشاملفي  و  ،(2009) 1904

من قرار مجلس   1تعد تدابیر تجمید األصول وحظر السفر وحظر تور�د األسلحة المنصوص علیها في الفقرة  
 .القیودات على هذا ةً سار� ، المتحدةمیثاق األمم المتخذ �موجب الفصل السا�ع من  (2017) 2368 األمن

 
 فراداأل -ألف 

QDi.138  :الشر�ف4: بن عمر ا 3: بن عبد الحكیم 2: سعید 1االسم : 

 االسم (�اللغة األصلیة): سعید بن عبد الحكیم بن عمر الشر�ف

ــفة: غیر متوفر تار�خ الوالدة:  مكان الوالدة: منزل تمیم, تونس �نیة  Jan. 1970 25اللقب: غیر متوفر الصــ
  b) Binhamoda Hokriفي تونس   Jan. 1970 25مولود عام   a) Cherif Saidكافیة لتحدید الهو�ة: 

,  Solisseفي   Jan. 1971 25مولود عام   c) Hcrif Ataf, تونس Sosaفي   Jan. 1970  25مولود عام  
  e) Atef Cherif, تونس  Tunisفي    Jan. 1970  25مولود عــام    d) Bin Homoda Chokriتونس  

, الجزائر  Arasفي    Dec. 1973  12مولود عام   f) Sherif Atafفي الجزائر    Dec. 1973  12مولود عام 
g) Ataf Cherif Said    12مولود عـام  Dec. 1973    فيTunis  تونس ,h) Cherif Said   مولود عـام

25 Jan. 1970   فيTunis تونس ,i) Cherif Said   12مولود عام Dec. 1973  في الجزائر �نیة غیر
الجنســــــــیة: تونس   a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimiكافیة لتحدید الهو�ة: 

 7(منتهي الصــــــــالحیة بتار�خ  Sep. 2001 8, الصــــــــادر بتار�خ M307968رقم جواز الســــــــفر: تونس رقم  
ــبتمبر   , إ�طالیا أدرج  Corso Lodi 59, Milanمتوفر العنوان:   ) رقم الهو�ة الوطنیة: غیر2006أیلول/ســـــــ

 .Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan  20( معــّدل بتــار�خ    Nov. 2003  12في القــائمــة بتــار�خ:  
2009, 16 May 2011, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020   .معلومات أخرى: اســــــم األم راضــــــیة مكي (

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/1904%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
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، بثماني سـنوات وعشـرة أشـهر  2008شـباط/فبرایر   7لیا، في  حكمت علیه محكمة االسـتئناف في میالنو �إ�طا
الحكَم   2009�انون الثاني/ینایر   15سجنًا لعضو�ته في جماعة إرهابیة. وأكدت المحكمة اإل�طالیة العلیا في 

. خاضع للطرد من إ�طالیا إلى تونس �عد قضاء مدة الحكم. 2008الذي أصبح نافذًا اعتبارا من شباط/فبرایر  
ل   . تم االســــــتعراض عمًال �قرار مجلس األمن 2013تشــــــر�ن الثاني/نوفمبر   27من إ�طالیا إلى تونس في  ُرحِّ

) في  2017( 2368. تم االســــتعراض عمال �قرار مجلس األمن 2010أ�ار/مایو   6) و�تار�خ  2008(  1822
 INTERPOL-UN Security Council Special Notice.  2019�انون األول/د�ســـــــــــمبر  4بتار�خ  

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

 

QDi.362  :1االسم: EMRAH: 2 ERDOGAN3: غیر متوفر4غیر متوفر : 

, تر�یا �نیة Karliovaمكان الوالدة:   Feb. 1988 2اللقب: غیر متوفر الصـــــفة: غیر متوفر تار�خ الوالدة: 
 (a) Imraan Al-Kurdy b) Imraan cهو�ة: غیر متوفر �نیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة: كافیة لتحدید ال

Imran d) Imran ibn Hassan e) Salahaddin El Kurdy f) Salahaddin Al Kudy g) 
Salahaddin Al-Kurdy h) Salah Aldin i) Sulaiman j) Ismatollah k) Ismatullah l) 

Ismatullah Al Kurdy  ة: ألمانیا رقم جواز الســفر: غیر متوفر رقم الهو�ة الوطنیة: ألمانیا الجنســیBPA 
C700RKL8R4  ــادر بتار�خ ــباط/فبرایر  17(تنتهي صـــــــــالحیتها في    Feb. 2010 18, الصـــــــ )  2016شـــــــ

معلومات   Nov. 2015  30) أدرج في القائمة بتار�خ:  2015, ألمانیا (منذ أ�ار/مایو  Werl prisonالعنوان: 
ــتان،  QDe.004المقاتلین اإلرهابیین األجانب المرتبطین بتنظیم القاعدة ( أخرى: هو أحد ) في شــــــمال وز�رســــ

). وفي  2012-2011) و�حر�ة الشــباب المجاهدین (حر�ة الشــباب) في الصــومال (2011-2010�اكســتان (
ــنو 2014عام  ــبع ســــــــــ ات. ، حكمت علیه المحكمة اإلقلیمیة العلیا في فرانكفورت/ماین، ألمانیا �الســــــــــــجن لســــــــــ

ســم؛ لد�ه   176�لغ؛ الطول:   92أوصــافه البدنیة: لون العینین: بنِّي؛ لون الشــعر: بني؛ البنیة: قو�ة؛ الوزن:  
عالمة منذ الوالدة على الجانب األ�من من ظهره. اســــــــم األم: إ�مین أردوغان. اســــــــم األب: ســــــــایت أردوغان.  
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 

Individuals -Notices-UN-work/Notices/View-we-ps://www.interpol.int/en/Howhtt  
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تنظیم  المفروضــــــــة على  �مكن االطالع على أســــــــماء األفراد والكیانات المدرجة أســــــــماؤهم في قائمة الجزاءات
ــام (داعش) وتنظیم القـاعـدة عمال �قرار من اللجـنة في الجزء الخـاص بـ  اـلدوـلة اإلســــــــــــــالمـیة في العراق والشــــــــــــ

  على العنوان التالي: للجنة ”النشرات الصحفیة“ من الموقع الشبكي

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases . 
 
ــخة محّدثة تمامًا من قائمة األفراد والكیانات المرتبطین بتنظیم الدولة اإلســـالمیة    ــول على نسـ وللحصـ

ع الدول األعضـاء على الرجوع   في العراق والشـام (داعش) وتنظیم القاعدة والخاضـعین لتدابیر الجزاءات، ُتشـجَّ
ــالــــــي:�  الــــــتـــــ الــــــعــــــنــــــوان  عــــــلــــــى  ــة  لــــــلــــــجــــــنـــــ الشــــــــــــــــــــبــــــكــــــي  الــــــمــــــوقــــــع  إلــــــى  ــة  مــــــنــــــتــــــظــــــمـــــ ــة   صــــــــــــــــــــفـــــ

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list.   وقــــــــــائــــــــــمـــــــــة
 لة اإلسـالمیة في العراق والشـام (داعش) وتنظیم القاعدة متاحٌة في شـكلالجزاءات المفروضـة على تنظیم الدو 

HTML و PDF و XML   مها الدول ــلة التي تقدِّ ــتنادًا إلى المعلومات ذات الصـــــــ و�تم تحدیثها �انتظام اســـــــ
 .األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة

لجمیع التغییرات الُمدخلة  تبعًا  تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة   أ�ضـاً   تمو�  
ــام (داعش) وتنظیم القاعدة  .على قائمة الجزاءات المفروضــــــــة على تنظیم الدولة اإلســــــــالمیة في العراق والشــــــ

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

 ة جد ت ســـــــ آخر المعلومات الم  إحالة �   تقوم األمانة العامة تلقائیاً   ، ) 2004(   1526 من القرار   19للفقرة  ووفقاً  
إلى الدول   القاعدة تنظیم  قائمة الجزاءات المفروضـــــة على تنظیم الدولة اإلســـــالمیة في العراق والشـــــام (داعش) و   في 

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

وتشــــــــــــجع اللجنة    . SC-1267-Committee@un.org:  تالي العنوان ال   لى ع البر�د اإللكتروني   ة ط بواســـــــــــ العامة 
قائمة الجزاءات المفروضـــــــــة على تنظیم الدولة    فيآخر المســـــــــتجدات    لتنفیذ  المجال  ســـــــــحفجمیع الدول على 

لى رســــــائل البر�د اإللكتروني أو اإلشــــــعارات  ع اداً مت عا  القاعدة وتنظیماإلســــــالمیة في العراق والشــــــام (داعش) 
 الموقع الشبكي. في نشراتالاإللكترونیة أو 

  
  
 

 ۱۹/۲/ ٢٠٢١ 

 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list
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

