
   

  

ــدة  ــ ــ ــ ــ  المتحـ ــ ــمـاألمــ  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 (06) المرجع:

  
 2253 و )2011( 1989 و )1999( 1267 القرارات �موجب األمن العاملةلجنة مجلس یهدي رئیس  
الدولة اإلســـــــــــــالمیة في العراق والشـــــــــــــام (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بهما من أفراد �شـــــــــــــأن تنظیم  )2015(

 :يلی ا�م غالباإل و�ودإلى الممثلین الدائمین والمراقبین لدى األمم المتحدة ، تحیاته وجماعات ومؤسسات و�یانات
  
في  ســــــــــــــطروتحتها  ها خططوســــــــــــــكلمات �نة المبیَّ  التعدیالتاللجنة  تأدخل، 2021/03/23في  

 األفراد والكیانات. أسماء قائمة الجزاءات الخاصة بها التي تضم فيأدناه  اتالقیود
  

 فراداأل -ألف 
 

QDi.253  
 السبیعي :4 تركي :3 محمد: 2 خلیفة :1 :االسم

 السبیعي تركي محمد خلیفة :)األصلیة باللغة( االسم

 متوفر غیر :اللقب

 متوفرة غیر :الصفة

 Jan. 1965 1 :الوالدة تاریخ

  قطر الدوحة، :الوالدة مكان

-Khalifa Al )ج( Khalifa Mohd Turki al-Subaie )ب( Khalifa Mohd Turki Alsubaie )أ( :الھویة لتحدید كافیة كنیة
Subayi )د( Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy 

 Katrina )ب( Abu Mohammed al-Qatari )أ( : الھویة لتحدید كافیة غیر كنیة

  یةقطر :الجنسیة

 قطري سفر جواز )ب( )2022 یونیھ/حزیران 12 في صالحیتھ تنتھي( 1353275 رقم قطري سفر جواز )أ( :السفر جواز رقم
 )2011 فبرایر/شباط 4 في صالحیتھ انتھت ،2006 فبرایر/شباط 5 في الدوحة في صادر ،00685868 رقم

 26563400140 رقم القطریة الھویة بطاقة :الوطنیة الھویة رقم

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
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)
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 قطر الوعب، :العنوان

 :بتاریخ القائمة في أدرج
، و 2012تشرین الثاني/نوفمبر  15 ، و2010كانون الثاني/ینایر  25(معدَّل بتاریخ  2008تشرین األول/أكتوبر  10

 2021مارس  5و، 2015شباط/فبرایر  19
 

ل ھو :أخرى معلومات ر ممّوِ ّسِ ف) QDe.004 القاعدة تنظیم قادة كبار إلى المالي الدعم قدَّم قطر، في یقیم لإلرھاب ومی  وتصرَّ
 كانون في. آس������یا جنوب في للتنظیم التابعة التدریب معس������كرات إلى المجنَّدین نقل ذلك في بما عنھم، نیابة

ً  بإدانتھ البحرین في العلیا الجنایات محكمة حكمت ،2008 ینایر/الثاني  التدریب وتلقي اإلرھاب، بتمویل غیابیا
 منظمة إلى وانتمائھ مماثل، تدریب لتلقي الخارج إلى آخرین أش����خاص س����فر وتیس����یر اإلرھاب، أعمال على

 اس���م. عنھ وأُفرج قطر في الس���جن عقوبة قض���ى. 2008 مارس/آذار في قطر في علیھ القبض أُلقي. إرھابیة
 التابع األمن ومجلس اإلنتربول بین المش���تركة الخاص���ة للنش���رة الش���بكیة الوص���لة حیدوس أحمد حمدة ھو أمھ

-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices :ال��م��ت��ح���دة ل��ألم��م
Individuals ھنا انقر  

QDi.326 
 العلي :4 حامد :3 حمد :2 حامد :1 :االسم

 متوفر غیر :اللقب

 متوفرة غیر :الصفة

 Nov. 1960 17 :الوالدة تاریخ

 قطر )ب( الكویت )أ( :الوالدة مكان

 متوفرة غیر :الھویة لتحدید كافیة كنیة

 متوفرة غیر :الھویة لتحدید كافیة غیر كنیة

 كویتیة الكویت :الجنسیة

 101505554 رقم كویتي سفر جواز )ب( 001714467 رقم كویتي سفر جواز )أ( :السفر جواز رقم

 متوفر غیر :الوطنیة الھویة رقم

 2014 أغسطس/آب 15 :بتاریخ القائمة في أدرج

ل :أخرى معلومات ر ممّوِ  القائمة في المدرج والش��ام، العراق في اإلس��المیة الدولة تنظیم لفائدة بالكویت مس��تقر ومجنِّد ومیس��ِّ
 جبھة باسم القائمة في المدرجة النصرة، وجبھة ،)QDe.115Qaida in Iraq (-Al(( العراق في القاعدة باسم

 بإبراھیم مرتبط). QDe.137Nusrah Front for the People of the Levant (-Al(( الش��ام ألھل النص��رة
Samarrai -Badri al-Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al( الس���������امرائي الب���دري علي إبراھیم عواد

)QDi.299( (الجوالني محمد وأبو ))QDi.317Jawlani (-Abu Mohammed al .(للنشرة الشبكیة الوصلة 
 :ال���م���ت���ح���دة ل���ألم���م ال���ت���اب���ع األم���ن وم���ج���ل���س اإلن���ت���رب���ول ب���ی���ن ال���مش���������ت���رك���ة ال���خ���اص���������ة
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https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 
 ھنا انقر
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QDi.334 

 متوفر غیر :4 النعیمي :3 عمیر بن :2 الرحمن عبد :1 :االسم

 متوفر غیر :اللقب

 متوفرة غیر :الصفة

 1954 عام :الوالدة تاریخ

 متوفر غیر قطر الدوحة، :الوالدة مكان

-Abd al )ج( Abd al-Rahman al-Nu'aimi' )ب( Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi )أ( :الھویة لتحدید كافیة كنیة

Rahman bin 'Amir al-Nu'imi )د( 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi )ه( 'Abdallah 

Muhammad al-Nu'aymi )و( 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi )ز( A. Rahman al-Naimi )ح( 
Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh )ط( A. Rahman Omair J Alnaimi )ي( Abdulrahman 

Omair al Neaimi  

 متوفرة غیر :الھویة لتحدید كافیة غیر كنیة

  متوفرة غیر قطر :الجنسیة

 جواز )ب( )2024 ینایر/الثاني كانون 20 في ص���الحیتھ تنتھي( 01461558 رقم قطري س���فر جواز )أ( :السفر جواز رقم
 ) 2014 أبریل/نیسان 27 في صالحیتھ انتھت( 00868774 رقم قطري سفر

یة إثبات بطاقة )أ( :الوطنیة الھویة رقم یة إثبات بطاقة )ب( 25463400086 رقم قطریة ش������خص������  رقم قطریة ش������خص������
 )2009 2019 دیسمبر/األول كانون 6 في صالحیتھا انتھت( 25463401784

 متوفر غیر قطر الوعب، :العنوان

 )2021مارس  5و ،2017 فبرایر/شباط 15 بتاریخ معدَّل( 2014 سبتمبر/أیلول 23 :بتاریخ القائمة في أدرج

ر :أخرى معلومات ل م��یس��������ِّ   ال��ع��راق ف��ي ال��ق���اع���دة وت��ن��ظ��ی��م) QDe.004Qaida (-Al(( ال��ق���اع���دة ل��ت��ن��ظ��ی��م وم��م��ّوِ
))QDe.115Qaida in Iraq (-Al .(ومجلس اإلنتربول بین المش���تركة الخاص���ة للنش���رة الش���بكیة الوص���لة 

-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN :المتحدة لألمم التابع األمن
Individuals-Notices ھنا انقر 
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QDi.343 
 السالم عبد عثمان :4 یوسف :3 محمد :2 أشرف :1 :االسم

 السالم عبد عثمان یوسف محمد أشرف ):األصلیة باللغة( االسم

 متوفر غیر :اللقب

 متوفرة غیر :الصفة

 1984 :الوالدة تاریخ

 العراق :الوالدة مكان

 Ashraf)ب( Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman' Abd-al-Salam )أ( :الھویة لتحدید كافیة كنیة
Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam )ج( Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-

Salam 

 )الخّطاب ابن( Khattab-Ibn al )ب( )خّطاب( Khattab )أ( :الھویة لتحدید كافیة غیر كنیة

  أردنیة األردن :الجنسیة

  األردن في صادر ،486298 )ب( األردن في صادر ،K048787 )أ( : السفر جواز رقم

  قطر في صادر ،2844000526  متوفر غیر :الوطنیة الھویة رقم

 )2014 دیسمبر/األول كانون حتى وجوده مكان( السوریة العربیة الجمھوریة :العنوان

 )2021مارس  5و ،2019 مایو/أیار 1 بتاریخ معدَّل( 2015 ینایر/الثاني كانون 23 :بتاریخ القائمة في أدرج

 الجمھوریة في ومقاتل ،2012 عام منذ) Qaida (QDe.004)-Al( القاعدة تنظیم في عض�����و :أخرى معلومات
ر .2014 عام أوائل منذ الس������وریة العربیة م میس������ِّ  والتكنولوجي والمادي المالي الدعم قدم یقدِّ
Front for the  Nusrah-Al( الش������ام ألھل النص������رة وجبھة )QDe.004( القاعدة لتنظیم

)QDe.137People of the Levant ( (العراق في القاعدة وتنظیم )Qaida in Iraq -Al
(QDe.115)) .21 بت��اریخ )2015( 2253 األمن مجلس بقرار عمال االس������تعراض أُنجز 

 األمن ومجلس اإلنتربول بین المشتركة الخاصة للنشرة الشبكیة الوصلة. 2019 فبرایر/شباط
-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View :المتحدة لألمم التابع

Individuals-Notices-UN ھنا انقر 

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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QDi.344 
 البکر :4 محمد :3 حاجي عیسی :2 ابراھیم :1 :االسم

 البکر محمد حاجي عیسی ابراھیم ):األصلیة باللغة( االسم

 متوفر غیر :اللقب

 متوفرة غیر :الصفة

 Jul. 1977 12 :الوالدة تاریخ

 قطر :الوالدة مكان

 Ibrahim Issa )ج( Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr )ب( Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar )أ( :الھویة لتحدید كافیة كنیة

Hijji Mohd Albaker )د( Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker )��ھـ( Ibrahim 'Issa al-Bakar 
  Ibrahim al-Bakr )و(

 Abu-Khalil :الھویة لتحدید كافیة غیر كنیة

  یةقطر :الجنسیة

 )2017 ینایر/الثاني كانون 11 في صالحیتھ انتھت( قطر في صادر ،01016646 رقم قطري سفر جواز :السفر جواز رقم

 متوفر غیر 27763401255 رقم قطریة شخصیة إثبات بطاقة :الوطنیة الھویة رقم

 متوفر غیر قطر الریان، :العنوان

 )2021مارس  5و بتاریخ معدَّل( 2015 ینایر/الثاني كانون 23 :بتاریخ القائمة في أدرج

ر :أخرى معلومات  .لدعمھ وخدمات )QDe.004Qaida (-Al(( القاعدة لتنظیم المالیة والخدمات المالي الدعم یوفر میس������ِّ
لة تابع األمن ومجلس اإلنتربول بین المش������تركة الخاص�������ة للنش������رة الش������بكیة الوص������  :المتحدة لألمم ال

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 
 ھنا انقر
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 QDi.346 

 السالم عبد عثمان :4 یوسف :3 محمد :2 الملك عبد :1 :االسم

 السالم عبد عثمان یوسف محمد عبدالملك ):األصلیة باللغة( االسم

 متوفر غیر :اللقب

 متوفرة غیر :الصفة

 Jul. 1989 13 :الوالدة تاریخ

 متوفر غیر :الوالدة مكان

 Abd al-Malik Muhammad Yusif ‘Abd-al-Salam‘ :الھویة لتحدید كافیة كنیة

 Umar al-Tayyar )ب( Umar al-Qatari )أ( : الھویة لتحدید كافیة غیر كنیة

 أردنیة األردن :الجنسیة

 في ص������الحیتھ انتھت( األردن في 2009 أغس������طس/آب 31 بتاریخ ص������ادر ،K475336 رقم :السفر جواز رقم
 )2014 أغسطس/آب 30

 قطر في صادرة ،28940000602 متوفر غیر :الوطنیة الھویة رقم

 متوفر غیر :العنوان

 )2019 مایو/أیار 1 بتاریخ معدَّل( 2015 ینایر/الثاني كانون 23 :بتاریخ القائمة في أدرج

ر :أخرى معلومات ) QDe.004Qaida (-(Al((( القاعدة لتنظیم والتكنولوجي والمادي المالي الدعم یقدم میس������ِّ
ھة Nusrah Front for the People of the Levant -Al( الش�������ام ألھل النص������رة وجب

)QDe.137( .(2253 األمن مجلس بقرار عمال االستعراض أُنجز )شباط 21 بتاریخ )2015/ 
 التابع األمن ومجلس اإلنتربول بین المش��تركة الخاص��ة للنش��رة الش��بكیة الوص��لة. 2019 فبرایر
-https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN :المتح���دة لألمم

Individuals-Notices ھنا انقر 

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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QDi.380 

 الكواري :4 محمد صالح :3 هللا عبد بن :2 اللطیف عبد :1 :االسم

 الكواري محمد صالح عبدهللا بن عبداللطیف ):األصلیة باللغة( االسم

 متوفر غیر :اللقب

 متوفرة غیر :الصفة

 Sep. 1973 28 :الوالدة تاریخ

 متوفر غیر :الوالدة مكان

 )ج( Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari )ب( Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari )أ( :الھویة لتحدید كافیة كنیة
Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari )د( Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari )ه( Abu Ali al-

Kawari  

  متوفرة غیر :الھویة لتحدید كافیة غیر كنیة

  یةقطر :الجنسیة

 20 في ص�������ادر ،00754833 رقم قطري س������فر جواز )ب( 01020802 رقم قطري س������فر جواز )أ( :السفر جواز رقم
 جواز )د( 2001 یولیھ/تموز 28 في ص����ادر ،00490327 رقم قطري س����فر جواز )ج( 2007 مایو/أیار
 )2025 مارس/آذار 14 في صالحیتھ تنتھي( 01538029 رقم قطري سفر

 27363400684 رقم قطریة شخصیة إثبات بطاقة :الوطنیة الھویة رقم

 Laqtah, Qatar-Al قطر الخریطیات، :العنوان

 )2021مارس  5و ،2019 مایو/أیار 1 بتاریخ معدَّل( 2015 سبتمبر/أیلول 21 :بتاریخ القائمة في أدرج

ر :أخرى معلومات م قطر في مس�����تقر میس�����ِّ  أُنجز .لدعمھ خدمات أو) QDe.004Qaida (-Al(( القاعدة لتنظیم مالیة خدمات یقدِّ
 الش���بكیة الوص���لة. 2019 فبرایر/ش���باط 21 بتاریخ )2015( 2253 األمن مجلس بقرار عمال االس���تعراض
 :ال��م��ت��ح���دة ل��ألم��م ال��ت���اب��ع األم��ن وم��ج��ل��س اإلن��ت��رب��ول ب��ی��ن ال��مش��������ت��رك���ة ال��خ���اص���������ة ل��ل��نش��������رة

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

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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QDi.382 

 الكعبي :4 شریان محمد :3 سعد بن :2 سعد :1 :االسم

 الكعبي شریان محمد سعد بن سعد ):األصلیة باللغة( االسم

 متوفر غیر :اللقب

 متوفرة غیر :الصفة

 Feb. 1972 15 :الوالدة تاریخ

 متوفر غیر :الوالدة مكان

 )ج( Sa'd Sa'd MuhammadShiryanal-Ka'bi )ب( Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi )أ( :الھویة لتحدید كافیة كنیة
Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi  

 Abu Suad )ھـ( Abu Sa'd )د( Umar al-Afghani )ج( 'Abu Hazza )ب( 'Abu Haza )أ( :الھویة لتحدید كافیة غیر كنیة

  یةقطر :الجنسیة

 )2016 فبرایر/شباط 16 في صالحیتھ انتھت( 00966737 رقم قطري سفر جواز :السفر جواز رقم

 متوفر غیر 27263401275 رقم قطریة شخصیة إثبات بطاقة :الوطنیة الھویة رقم

 متوفر غیر قطر صالل، أم :العنوان

 )و ،2019 مایو/أیار 1 بتاریخ معدَّل( 2015 سبتمبر/أیلول 21 :بتاریخ القائمة في أدرج

ر :أخرى معلومات Nusrah Front for the People -Al( الشام ألھل النصرة لجبھة مالیة خدمات یقدم قطر في مستقر میّسِ

)QDe.137of the Levant ( (2253 األمن مجلس بقرار عمال االس������تعراض أُنجز .لدعمھا خدمات أو 
 اإلنتربول بین المش����تركة الخاص����ة للنش����رة الش����بكیة الوص����لة. 2019 فبرایر/ش����باط 21 بتاریخ )2015(

-https://www.interpol.int/en/How-we :ال����م����ت����ح����دة ل����ألم����م ال����ت����اب����ع األم����ن وم����ج����ل����س
Individuals-Notices-UN-work/Notices/View ھنا انقر 

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

تنظیم الدولة اإلســالمیة في العراق والشــام (داعش) وتنظیم القاعدة عمال �قرار من اللجنة في الجزء الخاص بـ 
  على العنوان التالي: للجنة من الموقع الشبكي“ النشرات الصحفیة”

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

ع الدول األعضاء على الرجو  ع في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة والخاضعین لتدابیر الجزاءات، ُتشجَّ
ـــــــالــــــي: ـــــــة عــــــلــــــى الــــــعــــــنــــــوان الــــــت ـــــــة مــــــنــــــتــــــظــــــمـــــــة إلــــــى الــــــمــــــوقــــــع الشــــــــــــــــــــبــــــكــــــي لــــــلــــــجــــــن  �صــــــــــــــــــــف

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  وقــــــــــائــــــــــمــــــــــة
 الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة متاحٌة في شكل

https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list
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HTML و PDF و XML  مها الدول و�تم تحدیثها �انتظام اســـــــــتنادًا إلى المعلومات ذات الصـــــــــلة التي تقدِّ
 .األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة

لجمیع التغییرات الُمدخلة تبعًا ئمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة تحدیث القا أ�ضاً  تمو� 
 .على قائمة الجزاءات المفروضــــــــة على تنظیم الدولة اإلســــــــالمیة في العراق والشــــــــام (داعش) وتنظیم القاعدة

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

 ةجدتســـــــآخر المعلومات الم إحالة� تقوم األمانة العامة تلقائیاً  ،)2004( 1526 من القرار 19للفقرة  ووفقاً  
إلى الدول  القاعدةتنظیم 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 حّدثةمعلومات م الموقع الشـــــــبكي للجنة. والدول األعضـــــــاء مدعوة إلى تقد�م أي

وتشــــــــــــجع اللجنة  .SC-1267-Committee@un.org: العنوان التالي لىعالبر�د اإللكتروني  ةطبواســـــــــــالعامة 
قائمة الجزاءات المفروضـــــــــة على تنظیم الدولة  فيآخر المســـــــــتجدات  لتنفیذ المجال ســـــــــحفعلى جمیع الدول 

لى رســــــائل البر�د اإللكتروني أو اإلشــــــعارات ع اداً متعا  القاعدة تنظیمو اإلســــــالمیة في العراق والشــــــام (داعش) 
 الموقع الشبكي. في نشراتالاإللكترونیة أو 

 

 
 

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

