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القائمة التي تتولى اللجنة المنشأة عمال بالقرار 1267/1989/2253 تحديدها وتعهّدها

15 November 2019 :ت فيأُعد

”عبارة صادرة في تشير إلى تاريخ اطّالع المستخدم على القائمة، وليس إلى آخر تاريخ تم فيه تحديث محتوياتها. ويمكن االطّالع في موقع
المجلس/اللّجنة على المعلومات المتعلّقة بعمليات تحديث محتويات القائمة“

تكوين القائمة

القائمة مكونة من القسمين المحددين أدناه:
A. ألف - األفراد

B. باء - الكيانات والجماعات األخرى

يمكن االطّالع على المعلومات المتعلّقة برفع األسماء من القائمة في المواقع التالية:
https://www.un.org/sc/suborg/ar/ombudsperson (بالنسبة للّجنة المنشأة بموجب القرار 1267)

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting (بالنسبة للّجان األخرى)
https://www.un.org/ar/sc/2231/list.shtml (بالنسبة للّجنة المنشأة بموجب القرار 2231)

A. ألف - األفراد

KHALIL  :4 SALIH :3  NAZMI :2 IYAD :1  :االسم QDi.400
االسم (باللغة األصلية): إياد نظمي صالح خليل

a) Ayyad  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1974 مكان الوالدة: الجمهورية العربية السورية  كنية كافية لتحديد الهوية
a) Iyad al-Toubasi  b) Iyad al-Tubasi  c)  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Nazmi Salih Khalil  b) Eyad Nazmi Saleh Khalil

Abu-Julaybib al-Urduni  e) Abu-Julaybib (Abu al-Darda'  d  الجنسية: األردن رقم جواز السفر:  a) األردن 654781 (صادر في
األردن حوالي عام b  (2009) األردن 286062 (صادر في 5 نيسان/أبريل 1999 في الزرقاء، األردن، تاريخ انتهاء الصالحية: 4 نيسان/ أبريل

2004)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجمهورية العربية السورية (المنطقة الساحلية. موقعه اعتبارا من نيسان/أبريل 2016) 
أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2017 22  معلومات أخرى: قائد جبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137) للمنطقة الساحلية من الجمهورية

https:// :العربية السورية منذ آذار/مارس 2016.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.420 االسم:  1: حجي 2: عبد الناصر 3: غير متوفر 4: غير متوفر
a)  :العراق  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tall 'Afar :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  بين 1965 و 1969 مكان الوالدة
Hajji Abdelnasser b) Hajji Abd al-Nasr كنية غير كافية لتحديد الهوية: Taha al-Khuwayt الجنسية: العراق رقم جواز السفر: غير

متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجمهورية العربية السورية  أدرج في القائمة بتاريخ: Nov. 2018 19  معلومات أخرى:  القائد
العسكري لتنظيم الدولة اإلسالمية في الجمهورية العربية السورية وكذلك رئيس اللجنة المفوضة لتنظيم الدولة اإلسالمية، التي تمارس الرقابة

اإلدارية على شؤون تنظيم الدولة اإلسالمية.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.346 االسم:  1: عبد الملك 2: محمد 3: يوسف 4: عثمان عبد السالم
االسم (باللغة األصلية): عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السالم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jul. 1989 13 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: عبدالملك محمد
يوسف عبد السالم كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) عمر القطري b) عمر الطيار الجنسية: األردن رقم جواز السفر: K475336, الصادر

بتاريخ Aug. 2009 31, الصادر في األردن (وتنتهي صالحيته في 30 آب/أغسطس 2014)  رقم الهوية الوطنية: 28940000602, الصادر
في قطر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. 2015 23 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: عبد الملك محمد

يوسف عثمان عبد السالم هو ميسر أردني يوفر الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لتنظيم القاعدة (QDe.004) وجبهة النصرة ألهل
الشام (QDe.137). أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/ فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

http://www.un.org/sc/committees
https://www.un.org/sc/suborg/ar/ombudsperson
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting
https://www.un.org/ar/sc/2231/list.shtml
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.343 االسم:  1: أشرف 2: محمد 3: يوسف 4: عثمان عبد السالم
االسم (باللغة األصلية): اشرف محمد يوسف عثمان عبد السالم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1984 مكان الوالدة: العراق  كنية كافية لتحديد الهوية: اشرف محمد يوسف عبد السالم
,b) 486298 الصادر في األردن ,a) K048787  :ابن الخطاب الجنسية: أردني رقم جواز السفر (b خطاب (a  :كنية غير كافية لتحديد الهوية

الصادر في األردن رقم الهوية الوطنية: 28440000526, الصادر في قطر العنوان: الجمهورية العربية السورية (حتى كانون األول/ديسمبر
2014)  أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. 2015 23  معلومات أخرى: قام أشرف محمد يوسف عثمان عبد السالم، وهو يقاتل في الجمهورية
العربية السورية منذ أوائل عام 2014، بتوفير الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لتنظيم القاعدة (QDe.004) وجبهة النصرة ألهل الشام
(QDe.137) وتنظيم القاعدة في العراق (QDe.115).الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.012 االسم:  1: نشوان 2: عبد الرزاق 3: عبد الباقي 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

a) Abdal Al-Hadi  :العراق  كنية كافية لتحديد الهوية ,Mosul :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1961 مكان الوالدة
a) Abu  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi c) Omar Uthman Mohammed d) Abdul Hadi Arif Ali

Abdallah b) Abdul Hadi al-Taweel c) Abd al-Hadi al-Ansari d) Abd al-Muhayman e) Abu Ayub الجنسية: العراق رقم جواز
السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: رقم البطاقة التموينية: 004195 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2001 6 (معدّل
بتاريخ May 2007, 27 Jul. 2007 14)  معلومات أخرى: انضم إلى تنظيم القاعدة في عام 1996 وكان في ذلك الوقت عنصر اتصال هام

مع حركة الطالبان في أفغانستان( ). وتلقى أمواال من أنصار اإلسالم (QDe.098) بغرض شن هجمات في كركوك ونينوى في العراق
خالل فصلي الربيع والصيف من عام 2005( ). وهو مسؤول كبير في تنظيم القاعدة. وكان رهن االعتقال لدى الواليات المتحدة األمريكية

في آب/أغسطس 2014. واسم األب: عبد الرزاق عبد الباقي. واسم األم: نادرة أيوب أسعد. ويمكن إدراج الصورة المتاحة في اإلخطار
الخاص المشترك بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة( ). واختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنه عمال بقرار مجلس األمن 1822

https:// :(2008) في 15 حزيران/يونيه ٢٠١٠.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.192 االسم:  1: عبد هللا 2: محمد 3: رجب 4: عبد الرحمن
االسم (باللغة األصلية): عبد هللا محمد رجب عبد الرحمن

a)  :مصر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Kafr Al-Shaykh :3 مكان الوالدة Nov. 1957 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر

رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  (يُعتَقَد أن يكون في باكستان أو أفغانستان)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2005 29 (معدّل
بتاريخ Dec. 2011, 1 May 2019 13)  معلومات أخرى: عضو الجهاد اإلسالمي المصري (QDe.003) تم االستعراض عمًال بقرار مجلس

األمن 1822 (2008) وبتاريخ 1 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.054 االسم:  1: مجيد 2: عبدول شودري 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 15 Apr. 1939 b) 1938 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: 

a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم
1 May 24 (معدّل بتاريخ Dec. 2001 :جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ

2019)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 1 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال
بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.018 االسم:  1: عبد المنان 2: آغا 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبد المنان آغا

اللقب: حاجي   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: Abdul Manan كنية غير
كافية لتحديد الهوية:  a) Abdul Man’am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (مدرج سابقا بهذا االسم)  الجنسية: غير متوفر رقم جواز

26 Jun. 17 (معدّل بتاريخ Oct. 2001 :السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
May 2019 1 ,2013)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 15 حزيران/يونيه 2010. أُنجز

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.295 االسم:  1: محمد 2: جبريل 3: عبد الرحمن 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): محمد جبريل عبد الرحمن

a) 28 May 1984 b) 3 Dec. 1979 c) 3 Mar. 1979 (from false passport/出  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
自假护照/sur un faux passeport/según pasaporte falso )  مكان الوالدة: East Lombok, West Nusa Tenggara, إندونيسيا 

a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman c) Mohammad Jibriel  :كنية كافية لتحديد الهوية
S335026)  8 (يظهر في الجواز اإلندونيسي المزيف برقم Aug. 1980 مولود عام Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan
e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril كنية غير كافية لتحديد
الهوية:  Muhammad Yunus b) Heris Syah (a الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:  a) إندونيسيا

a) Jalan M. Saidi RT 010 RW  :رقم الهوية 2181558 العنوان (b 3219222002.2181558 األندونيسية رقم بطاقة الهوية الوطنية
b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block  001, جنوب جاكارتا, إندونيسيا Pesanggrahan, South Petukangan
C, Pamulang, Banten, إندونيسيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2011 12  معلومات أخرى: عضو أقدم في الجماعة اإلسالمية

(QDe.092) ومشارك مباشرة في توفير التمويل للهجمات اإلرهابية. محكوم عليه في إندونيسيا بخمس سنوات سجناً بتاريخ 29 حزيران/يونيه
2010. اسم األب محمد إقبال عبد الرحمن (QDi.086).الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.229 االسم:  1: علي 2: سليمان 3: مسعود 4: عبد السيد
االسم (باللغة األصلية): علي سليمان مسعود عبد السيد

a) Ibn El Qaim b)  :ليبيا  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tripoli :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1969 مكان الوالدة
Mohamed Osman كنية غير كافية لتحديد الهوية: Adam الجنسية: ليبيا رقم جواز السفر: ليبيا رقم No. 96/184442 رقم الهوية الوطنية:

13 Dec. 2011, 1 May 8 (معدّل بتاريخ Jun. 2007 :ليبيا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Ghout El Shamal, Tripoli :غير متوفر العنوان
2019)  معلومات أخرى: عضو في جماعة القتال اإلسالمية الليبية (QDe.011). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.309 االسم:  1: عبد الرحمن 2: غير متوفر 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبد الرحمن

a)  :باكستان  كنية كافية لتحديد الهوية ,Mirpur Khas :3 مكان الوالدة Oct. 1965 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) Abdul Rehman el Sandi (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman

(Abdullah Sindhi) عبدهللا السندي (al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi)  c
,CV9157521 الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: باكستان رقم Abdur Rehman Muhammad Yamin :كنية غير كافية لتحديد الهوية

الصادر بتاريخ Sep. 2008 8 (وتنتهي صالحيته في 7 أيلول/سبتمبر 2013)  رقم الهوية الوطنية: باكستان 44103-5251752-5 العنوان:
Karachi, باكستان  أدرج في القائمة بتاريخ: Mar. 2012 14 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: قدم تيسيرات وخدمات

مالية للقاعدة (QDe.004). مرتبط بحركة الجهاد اإلسالمي (QDe.130) وجيش محمد (QDe.019)، وصندوق األختر االستئماني الدولي
(QDe.121). أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.363 االسم:  ABDURAKHMANOV :3 MAGHOMEDZAKIROVICH :2 MAGHOMED :1 4: غير متوفر
Абдурахманов Магомед Магомедзакирович :(باللغة األصلية) االسم

Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, :24 مكان الوالدة Nov. 1974 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Abu Banat b) Abu al  :االتحاد الروسي  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية ,Republic of Dagestan

Banat الجنسية: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: االتحاد الروسي رقم 515458008 (جواز سفر أجنبي، تنتهي 30 مايو 2017)  رقم الهوية
الوطنية: رقم جواز السفر الوطني 8200203535 العنوان:  a) تركيا (ممكن موقع)  b) الجمهورية العربية السورية (موقع أكدت السابق منذ

سبتمبر 2012)  أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2015 2  معلومات أخرى: في آب/ أغسطس 2015، كان زعيم جماعة أبو بنات اإلرهابية، التي
،(QDe.115) تشكل جزءا من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق

وهي تعمل في ضواحي مدينتي حلب وإدلب في الجمهورية العربية السورية، كما تقوم بابتزاز أموال السكان السوريين المحليين وبخطفهم
وإعدامهم علنا. أوصافه البدنية: العينان: بنيتان؛ الشعر: داكن؛ البنية: قوية؛ مستقيم األنف؛ الطول: بين 180 و 185 سم؛ يتكلم الروسية واإلنكليزية

والعربية. مطلوب من سلطات االتحاد الروسي الرتكابه جرائم إرهابية على أراضيه. الصورة متاحة ويمكن إدراجها في النشرات الخاصة
لإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.086 االسم:  1: محمد 2: إقبال 3: عبد الرحمن 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): محمد إقبال عبد الرحمن

a) Korleko-Lombok  :مكان الوالدة a) 17 Aug. 1957 b) 17 Aug. 1958  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Rahman, Mohamad Iqbal b)  :مدينة ترباس سيلونغ, لمبوك الشرقية, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية (b  إندونيسيا ,Timur
A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti f) Abdul Rahman,

Mohamad Iqbal كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:
3603251708570001 العنوان: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, إندونيسيا  أدرج في
القائمة بتاريخ: Jan. 2003 28 (معدّل بتاريخ Nov. 2004, 16 May 2011, 10 Jun. 2011 26)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

QDi.414 االسم:  ABUBAKAR :3 ESCALON :2 ABDULPATTA :1 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 3 Mar. 1965 b) 1 Jan. 1965 c) 11 Jan. 1965 مكان الوالدة: تُبوران, إقليم

a) Abdulpatta Abubakar Escalon b) Abdul Patta Escalon Abubakar c) Abdul  :باسيالن, الفلبين  كنية كافية لتحديد الهوية
Patta Abu Bakar كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر:  a) الفلبين رقم EC6530802 (تنتهي

صالحيته في 19 كانون الثاني/يناير b  (2012) الفلبين رقم EB2778599 رقم الهوية الوطنية:  a) المملكة العربية السعودية 2135314355
b) المملكة العربية السعودية 202112421 العنوان:  a) الفلبين  b) جدة, المملكة العربية السعودية (عنوان سابق)  c) داينة, المملكة

العربية السعودية (عنوان سابق)  أدرج في القائمة بتاريخ:  NaN  معلومات أخرى: ميسر عمليات تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام،
المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). الجنس: ذكر. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
here

QDi.304 االسم:  1: محمد 2: أشوان 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 4 May 1948 b) 4 May 1946 مكان الوالدة: Tulungagung, إندونيسيا 

a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e)  :كنية كافية لتحديد الهوية
Mochtar Akwan كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: إندونيسيا

Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, :3573010405480001 (معروف أصًال باسم محمد أشوان )  العنوان
Blimbing, Malang, إندونيسيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Mar. 2012 12  معلومات أخرى: يعمل نائباً عن األمير لجماعة أنشروا التوحيد

(QDe.133). مرتبط بأبو بكر باعسير (QDi.217) وعبد الرحيم باعسير (QDi.293) والجماعة اإلسالمية (QDe.092).الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.316 االسم:  1: إياد 2: أغ غالي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): اياد اغ غالي

Sidi :منطقة كيدال, مالي  كنية كافية لتحديد الهوية ,Abeibara :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1958 مكان الوالدة
Mohamed Arhali مولود عام Jan. 1958 1 في Bouressa, منطقة بورم, مالي  كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:

مالي رقم جواز السفر: مالي رقم A1037434, الصادر بتاريخ Aug. 2001 10 (تنتهي في 31 ديسمبر 2014)  رقم الهوية الوطنية: غير
متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2013 25 (معدّل بتاريخ Sep. 2014, 1 May 2019 23)  معلومات أخرى: مؤسس

وزعيم أنصار الدين. عضو قبيلة أيفوجاس الطوارق. مرتبط بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014) وبحركة التوحيد والجهاد في
غرب أفريقيا (QDe.134). أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.424 االسم:  1: اه 2: أغ موسى  3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 1 Jan. 1958 b) 31 Dec. 1952 c) 28 Oct. 1956 مكان الوالدة: غير متوفر

كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Ag Mossa  b) Ammi Salim كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر:
 (20 Aug. 2019 معدّل بتاريخ) 14 Aug. 2019 :غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ

معلومات أخرى: عضو مؤسس ألنصار الدين (QDe.135)، وقائد عملياتي لجماعة نصرة اإلسالم والمسلمين (QDe.159). الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.203 االسم:  1: فرهاد 2: كنابي 3: أحمد 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): فرهاد كنابي أحمد

a) Kaua  :العراق  كنية كافية لتحديد الهوية ,Arbil :1 مكان الوالدة Jul. 1971 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (المدرجة سابقا)  c) Kawa Omar Ahmed كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:

العراق رقم جواز السفر: ألمانيا رقم A 0139243 (إلغاء كما في سبتمبر 2012, (“Reiseausweis”) وثيقة السفر األلمانية)  رقم الهوية
الوطنية: غير متوفر العنوان:  أربيل، قوشتبة، رقم المنزل SH 11، الزقاق , العراق  أدرج في القائمة بتاريخ: Dec. 2005 6 (معدّل بتاريخ
Jul. 2006, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012, 1 May 2019 31)  معلومات أخرى: فريدة حسين خضر. وأطلق سراحه
من االعتقال في ألمانيا في 10 كانون األول/ديسمبر 2010 ونقل إلى العراق في 6 كانون األول/ديسمبر 2011. واختُتِم االستعراض الذي

أُجري بشأنه عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 5 تشرين األول/أكتوبر 2009. . أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253
https:// :(2015) في 21 شباط/فبراير 2019الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.226 االسم:  1: نجم الدين 2: فرج 3: أحمد 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): نجم الدين فرج أحمد

Olaqloo Sharbajer, Al- :مكان الوالدة a) 7 Jul. 1956 b) 17 Jun. 1963  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj  :العراق  كنية كافية لتحديد الهوية ,Sulaymaniyah Governorate
Ahmad Najmuddin كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: العراق رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: رقم

البطاقة التموينية: 0075258 العنوان: Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, النرويج  أدرج في القائمة بتاريخ: Dec. 2006 7  معلومات
أخرى: معصومة عبد الرحمن. ويمكن إدراج الصورة المتاحة في اإلخطار الخاص المشترك بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

المتحدة. واختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنه عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 20 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.391 االسم:  1: تركي 2: مبارك 3: عبد هللا 4: أحمد البنعلي
a) Turki Mubarak  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية
a) Abu  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak al-Binali c) Turki al-Benali d) Turki al-Binali

Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr al-Athari c) Abu Hazm al-Salafi d) Abu Hudhayfa al-Bahrayni e)
Abu Khuzayma al-Mudari f) Abu Sufyan al-Sulami g) Abu Dergham h) Abu Human al-Athari الجنسية: البحرين (أُسقطت

عنه في كانون الثاني/يناير 2015) رقم جواز السفر:  a) البحرين رقم 2231616 , الصادر بتاريخ Jan. 2013 2 (وتنتهي صالحيته في 2
كانون الثاني/يناير b  (2023) البحرين رقم 1272611, الصادر بتاريخ Apr. 2003 1 (جوازه السابق، )  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2016 20  معلومات أخرى: رئيس الشرطة الدينية ومجند للمقاتلين اإلرهابيين األجانب في
صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، اعتباراً من منتصف

https://www.interpol.int/en/ :أيار/مايو 2015.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.237 االسم:  1: جابر 2: عبد هللا 3: جابر 4: أحمد الجالهمة
االسم (باللغة األصلية): جابر عبد هللا جابر أحمد الجالهمة

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Sep. 1959 24 مكان الوالدة: Al-Khitan area, الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية: 
a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir 'Abdallah
Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad الجنسية:

válido hasta el 16 de febrero de 2017valid until 16 Feb.) 2541451 الكويت رقم (a) 101423404 b  :الكويت رقم جواز السفر
c  (2017) الكويت رقم 002327881 رقم الهوية الوطنية: الكويت 259092401188 العنوان: الكويت (السكن في آذار/مارس 2009 وحتى

كانون األول/ديسمبر 2013)  أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. 2014 3  معلومات أخرى: مُدرج سابقاً بين 16 كانون الثاني/يناير 2008 و3
كانون الثاني/يناير 2014 (معدّل بتاريخ 1 تموز/يوليه 2008 و23 تموز/يوليه 2008 و25 كانون الثاني/يناير 2010). تم االستعراض عمًال بقرار

مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2009.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.014 االسم:  1: طارق 2: أنور 3: السيد 4: أحمد
االسم (باللغة األصلية): طارق أنور السيد احمد

a)  :مصر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Alexandria :15 مكان الوالدة Mar. 1963 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

6 Oct. 2001 :الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
(معدّل بتاريخ Nov. 2004, 18 Jul. 2007, 16 May 2011, 1 May 2019 26)  معلومات أخرى: يفاد بأنه توفي في تشرين األول/أكتوبر

2001. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 29 تموز/يوليه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.193 االسم:  1: زكي 2: عزت 3: زكي 4: أحمد
االسم (باللغة األصلية): زكي عزت زكي احمد

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1960 21 مكان الوالدة:  a) Sharqiyah, مصر  b) Zaqaziq, مصر  كنية كافية
لتحديد الهوية:  a) Rif'at Salim b) Abu Usama كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم

الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  (ربما يكون على الحدود الباكستانية األفغانية)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2005 29 (معدّل بتاريخ
Dec. 2011, 1 May 2019 13)  معلومات أخرى: اسم األب أحمد عزت زكي. عضو الجهاد اإلسالمي المصرية (QDe.003). تم االستعراض

عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 1 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21
https://www.interpol.int/ :شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.313 االسم:  1: جمال 2: عكاشة  3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عكاشة جمال

a)  :الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Rouiba, Algiers :9 مكان الوالدة May 1978 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر:

غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2013 5 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات
(QDe.014) ق الجماعات المرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالميأخرى: اسم األب سليماني. اسم األم خديجة عقروف. منس

في شمالي مالي. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.325 االسم:  1: أبو محمد 2: العدناني 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  تقريباً 1977 مكان الوالدة: Binnish, الجمهورية العربية السورية  كنية كافية لتحديد

الهوية:  a) ياسر خلف نزال الراوي b) جابر طه فلح c) أبو خطاب d) أبو صادق الراوي e) طه البنشي f) أبو محمد العدناني g) طه صبحي
فالحة h) ياسر خلف حسين نزال الراوي i) أبو بكر الخطاب j) أبو صادق الراوي k) طه البنشي l) أبو محمد العدناني m) أبو محمد العدناني

الشامي n) الحاج إبراهيم كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: العراق رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير
متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2014 15 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: أبو محمد العدناني هو
الناطق باسم تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، الـمُدرَج على القائمة تحت اسم القاعدة في العراق (QDe.115)، والناطق سابقا
باسم دولة العراق اإلسالمية، المعروفة أيضا بالمختصر AQI. ُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير

https://www.interpol.int/en/How- :2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.328 االسم:  1: حجاج 2: بن 3: فهد 4: العجمي
االسم (باللغة األصلية): حجاج بن فهد العجمي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) حجاج فهد حجاج
محمد صاحب العجمي b) حجاج فهد حجاج محمد صاحب العجمي c) الحجاج بن فهد العجمي d) الشيخ حجاج العجمي e) حجاج العجمي

f) حجاج العجمي كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الكويت رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر
العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2014 15  معلومات أخرى: أُدرج اسم حجاج بن فهد العجمي في القائمة في [15 آب/

أغسطس 2014] عمال بالفقرتين 2 و 3 من القرار 2161 (2014) بوصفه شخصا مرتبطا بتنظيم القاعدة بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال
أو أنشطة يقوم بها“ تنظيم جبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137)، أو في ”التخطيط لهذه األعمال أو األنشطة أو تيسير القيام بها أو اإلعداد

لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعما لـه“. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.324 االسم:  1: عبد المحسن 2: عبد هللا 3: إبراهيم 4: الشرخ
االسم (باللغة األصلية): عبد المحسن عبد هللا إبراهيم الشرخ

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: الصقرة, المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد الهوية: 
a) عبد المحسن عبد هللا إبراهيم الشرخ b) سيف النصر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المملكة العربية السعودية رقم

1 May 15 (معدّل بتاريخ Aug. 2014 :جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
2019)  معلومات أخرى: أُدرج اسم عبد المحسن عبد هللا إبراهيم الشارخ في القائمة في [15 آب/أغسطس 2014] عمال بالفقرتين 2 و 3

من القرار 2161 (2014) بوصفه شخصا مرتبطا بتنظيم القاعدة بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها“ تنظيم جبهة النصرة
ألهل الشام، الـمُدرَج على القائمة تحت اسم جبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137)، أو في ”التخطيط لهذه األعمال أو األنشطة أو تيسير

القيام بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعما لـه. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.228 االسم:  1: محمد 2: الغبرة 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jun. 1980 1 مكان الوالدة: Damascus, الجمهورية العربية السورية  كنية كافية

لتحديد الهوية:  a) Mohammed El’ Ghabra b) Danial Adam كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم 094629366 رقم الهوية

12 Dec. :المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  أدرج في القائمة بتاريخ ,East London :الوطنية: غير متوفر العنوان
2006 (معدّل بتاريخ Dec. 2011, 20 Jul. 2015, 1 May 2019 13)  معلومات أخرى: اسم األب محمد أيمن غبرة. اسم األم دالل. تم

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 5 تشرين األول/أكتوبر 2009. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253
https:// :(2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.327 االسم:  1: عبد الرحمن 2: محمد ظافر  3: الدّبيدي 4: الجهنـي
االسم (باللغة األصلية): عبد الرحمان محمد ظافر الدّبيدي الجهنـي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 4 Dec. 1971 b) 1977 مكان الوالدة: خرج, المملكة العربية السعودية  كنية
كافية لتحديد الهوية:  a) عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني b) عبد الرحمن محمد د. الجهني c) أبو الوفاء d) أبو أنس e) أبو وفا

السعودي f) أبو الوفا g) عبد الرحمن محمد ظافر الجهني h) عبد الرحمن محمد الجهني كنية غير كافية لتحديد الهوية: أبو وفاء السعودي
Saudi Arabian national identification number :رقم الهوية الوطنية F508591 :الجنسية: المملكة العربية السعودية رقم جواز السفر
1027508157 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2014 15  معلومات أخرى: عبد الرحمان محمد ظافر الدّبـيـدي الجَهَني
من كبار زعماء تنظيم القاعدة (QDe.004) السابقين. فهو قد اضطلع بمهام إدارية شتى لفائدة تنظيم القاعدة، بما في ذلك ترتيب عمليات
تحويل األموال، وإيصال الرسائل، وعقد اجتماعات لوجهاء التنظيم. وعمل الجهني في الفترة الفاصلة بين عامي 2006 و 2009 على توفير

الدعم اللوجستي للقاعدة في أفغانستان. وتولى المسؤولية عن شبكة القاعدة لالتصاالت البريدية في وزيرستان في أواخر العام 2008، ثم
المسؤولية عن الشؤون اإلدارية للتنظيم في عدة مناطق بشمال وجنوب وزيرستان في منتصف 2009. وقبل مغادرته باكستان باتجاه سورية

في عام 2012، عمل الجهني بمجلس الشورى المركزي لتنظيم القاعدة وكرئيس ألمن التنظيم مسؤول عن االستخبارات المضادة.الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.361 االسم:  1: عمرو 2: العبسي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
a)  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  تقريباً 1979 مكان الوالدة: المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد الهوية
a) Abu al-Athir b) Abu al-Asir c) Abu Asir d) Abu  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Amr al Absi b) Abu al Athir Amr al Absi

Amr al Shami e) Abu al-Athir al-Shami f) Abu-Umar al-Absi الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:
29 Sep. 2015 :الجمهورية العربية السورية (مكان اإلقامة في أيلول/سبتمبر 2015)  أدرج في القائمة بتاريخ ,Homs :غير متوفر العنوان

(معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: عضو مجلس الشورى لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة
تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، والمسؤول عن الفرع اإلعالمي في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام. وزعيم

التنظيم في محافظة حمص، بالجمهورية العربية السورية في منتصف عام 2014. أطلق عليه اسم ”المسؤول عن الخطف“ في التنظيم. أُنجز
االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.338 االسم:  1: شافي 2: سلطان 3: محمد 4: العجمي
االسم (باللغة األصلية): شافي سلطان محمد العجمي

اللقب: الدكتور   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: Warah, الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) شافي العجمي
b) الشيخ شافي العجمي كنية غير كافية لتحديد الهوية: الشيخ أبو سلطان الجنسية: الكويت رقم جواز السفر: 0216155930 رقم الهوية
الوطنية: غير متوفر العنوان: Area 3, Street 327, Building 41, العقيلة, الكويت  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23  معلومات

أخرى: شافي سلطان محمد العجمي واحد من أكبر الناشطين الكويتيين الذين يعملون على جمع األموال لصالح جبهة النصرة ألهل الشام
(QDe.137)، ويدير حمالت منتظمة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي للحصول على التبرعات لصالح المقاتلين السوريين. وفي تموز/
يوليه 2014، اعترف علناً بأنه قام ورفاقه بجمع األموال في إطار أنشطة خيرية وسلم األموال شخصياً إلى جماعات من بينها جبهة النصرة.

واعترف العجمي أيضاً بشراء أسلحة وبتهريبها إلى الجماعات نفسها على ما يبدو.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

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


Res. 1267/1989/2253 List

Page 8 of 74

QDi.236 االسم:  1: حامد 2: عبد هللا 3: أحمد 4: العلي
االسم (باللغة األصلية): حامد عبد هللا أحمد العلي

a) Dr. Hamed  :20 مكان الوالدة: الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية Jan. 1960 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad

Abu Salim :كنية غير كافية لتحديد الهوية Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali
الجنسية: الكويت رقم جواز السفر: الكويت رقم 1739010, الصادر بتاريخ May 2003 26, الصادر في الكويت (وانتهت في 25 مايو 2008) 

رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الكويت (residence as at Mar. 2009)  أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. 2008 16 (معدّل بتاريخ
Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010, 1 May 2019 1)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2008. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.092 االسم:  1: محرز 2: بن محمود 3: بن ساسي 4: العمدوني
a)  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Asima-Tunis :18 مكان الوالدة Dec. 1969 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

c) Fabio  18 في تونس Dec. 1968 مولود عام b) Fabio Fusco  إيطاليا ,Naples 25 في May 1968 مولود عام Fabio Fusco
d) Mohamed Hassan e) Meherez Hamdouni f) Amdouni Mehrez ben Tah  25 في الجزائر May 1968 مولود عام Fusco
مولود عام Jul. 1969 14 في تونس  g) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni كنية غير كافية لتحديد الهوية: Abu Thale الجنسية:

تونس رقم جواز السفر: تونس رقم G737411, الصادر بتاريخ Oct. 1990 24 (وينتهي بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 1997)  رقم الهوية
26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 25 (معدّل بتاريخ Jun. 2003 :الوطنية: غير متوفر العنوان: إيطاليا  أدرج في القائمة بتاريخ

Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 12 Jul. 2010, 16 May 2011 16 ,2007)  معلومات أخرى: اسم األب محمود بن ساسي. اسم األم
مريم بنت التيجاني. غير مسموح له بدخول منطقة شنغن. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 نيسان/أبريل

https://www.interpol.int/en/How-we- :2010الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.389 االسم:  1: أبو عبيدة،  2: يوسف،  3: العَنابي،  4: غير متوفر
a) Abou  :7 مكان الوالدة: عنابــة, الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية Feb. 1969 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

a) Mebrak Yazid b) Youcef Abu  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Obeida Youssef Al-Annabi b) Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi
Obeida c) Mibrak Yazid d) Yousif Abu Obayda Yazid e) Yazid Mebrak f) Yazid Mabrak g) Yusuf Abu Ubaydah h)
Abou Youcef الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ:

Feb. 2016 29  معلومات أخرى: زعيم تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (QDe.014). والصورة متاحة إلدراجها في اإلخطارات
الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن لألمم المتحدة.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.060 االسم:  1: محمد 2: بن بلقاسم 3: عبد هللا 4: العوادي
االسم (باللغة األصلية): محمد بن بلقاسم بن عبد هللا العوادي

a)  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tunis :11 مكان الوالدة Dec. 1974 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Mohamed Ben Belkacem Aouadi b) Fathi Hannachi كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: تونس رقم جواز السفر:
تونس رقم L 191609, الصادر بتاريخ Feb. 1996 28 (انتهت يوم 27 فبراير 2001)  رقم الهوية الوطنية:  a)  (04643632، صادر بتاريخ

50th Street, Number 23, Zehrouni, :(قانون الضرائب)  العنوان b) ITALY DAOMMD74T11Z352Z  (1999 18 حزيران/يونيه
10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 24 (معدّل بتاريخ Apr. 2002 :تونس  أدرج في القائمة بتاريخ ,Tunis

Jul. 2006, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014 31)  معلومات أخرى: رئيس جناح األمن في تنظيم أنصار الشريعة في تونس
(QDe.143) (AAS-T). اسم األم هو أوريده بنت محمد. تم ترحيله من إيطاليا إلى تونس في 1 كانون األول/ديسمبر 2004. وألقي عليه
القبض في تونس في آب/أغسطس 2013. وأحتجز في السجن المدني ببرج العامري في 13 أيلول/سبتمبر 2013. تم االستعراض عمًال
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

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


Res. 1267/1989/2253 List

Page 9 of 74

QDi.291 االسم:  1: إبراهيم 2: حسن 3: طالع 4: العسيري
االسم (باللغة األصلية): إبراهيم حسن طالع العسيري

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  18 Apr. 1982 c)  (24/06/1402 (Hijri Calendar (19 Apr. 1982 b (a))  مكان
b) (إبراهيم حسن طالع عسيري) a) Ibrahim Hassan Tali Asiri  :المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد الهوية ,Riyadh :الوالدة

Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f)
Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri كنية غير كافية

لتحديد الهوية:  a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah الجنسية: المملكة العربية السعودية رقم جواز السفر: المملكة العربية
السعودية رقم F654645, الصادر بتاريخ Apr. 2005 30 (وينتهي بتاريخ 7 آذار/مارس 2010 وتاريخ اإلصدار بالتقويم الهجري 24/6/1426
وتاريخ االنتهاء الهجري هو 21/3/1431)  رقم الهوية الوطنية: Saudi Arabia 1028745097 العنوان: اليمن  أدرج في القائمة بتاريخ: 24
Mar. 2011 (معدّل بتاريخ Apr. 2014, 15 Jun. 2015, 9 May 2018 15)  معلومات أخرى: عنصر نشط في القاعدة في شبه الجزيرة

العربية. Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129)) وأحد أبرز صناع القنابل فيه. يعتقد أنه مختبئ في اليمن حتى آذار/
Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah) مارس 2011. مطلوب من المملكة العربية السعودية. مرتبط أيضا بناصر عبد الكريم عبد هللا الوحيشي
Anwar) وأنور ناصر عبد هللا العولقي (Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) (متوفى) وقاسم يحيى مهدي الريمي (Al-Wahishi

Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283)).الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.283 االسم:  1: أنور 2: ناصر 3: عبد هللا 4: العولقي
االسم (باللغة األصلية): انور ناصر عبدهللا العولقي

,Las Cruces, New Mexico :مكان الوالدة a) 21 Apr. 1971 b) 22 Apr. 1971  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar  :الواليات المتحدة األمريكية  كنية كافية لتحديد الهوية

Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر
الجنسية:  a) الواليات المتحدة األمريكية b) Yemeni رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر

أدرج في القائمة بتاريخ: Jul. 2010 20 (معدّل بتاريخ Nov. 2011, 1 May 2019 30)  معلومات أخرى: تأكدت وفاته بتاريخ 30 أيلول/
سبتمبر 2011 في اليمن. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.344 االسم:  1: إبراهيم 2: عیسی حاجي 3: محمد 4: البکر
االسم (باللغة األصلية): ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: قطر  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) ابراهیم عیسی حاجي
البکر b) ابراهیم عیسی حاجي مهد البکر c) إبراهيم عیسی حاجي محمد البکر d) إبراهيم عيسى البكر e) إبراهيم البكر كنية غير كافية

لتحديد الهوية: أبو خليل الجنسية: قطري رقم جواز السفر: 01016646, الصادر في قطر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر
أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. 2015 23  معلومات أخرى: يوفر إبراهيم عيسى حاجي محمد البكر الدعم المالي والخدمات المالية لحساب
https:// :ودعما له.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة (QDe.004) تنظيم القاعدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.138 االسم:  1: سعيد 2: بن عبد الحكيم 3: بن عمر ا 4: الشريف
االسم (باللغة األصلية): سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف

a)  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Manzil Tmim :25 مكان الوالدة Jan. 1970 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
c) Hcrif  تونس ,Sosa 25 في Jan. 1970 مولود عام b) Binhamoda Hokri  25 في تونس Jan. 1970 مولود عام Cherif Said

e) Atef  تونس ,Tunis 25 في Jan. 1970 مولود عام d) Bin Homoda Chokri  تونس ,Solisse 25 في Jan. 1971 مولود عام Ataf
g) Ataf Cherif Said  الجزائر ,Aras 12 في Dec. 1973 مولود عام f) Sherif Ataf  12 في الجزائر Dec. 1973 مولود عام Cherif

مولود عام Dec. 1973 12 في Tunis, تونس  h) Cherif Said مولود عام Jan. 1970 25 في Tunis, تونس  i) Cherif Said مولود عام
Dec. 1973 12 في الجزائر  كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi الجنسية: تونس

رقم جواز السفر: تونس رقم M307968, الصادر بتاريخ Sep. 2001 8 (منتهي الصالحية بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2006)  رقم الهوية الوطنية:
20 Dec. 2005, 21 Dec. 12 (معدّل بتاريخ Nov. 2003 :إيطاليا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Corso Lodi 59, Milan :غير متوفر العنوان

Jan. 2009, 16 May 2011 30 ,2007)  معلومات أخرى: اسم األم راضيه مكي. محكوم عليه بثماني سنوات وعشرة أشهر سجناً لعضويته
في جمعية إرهابية. الحكم صادر عن محكمة استئناف ميالنو بإيطاليا في 7 شباط/فبراير 2008. تأكد الحكم بواسطة المحكمة اإليطالية العليا

بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2009 وأصبح نافذاً من تاريخ شباط/فبراير 2008. خاضع للطرد من إيطاليا إلى تونس بعد قضاء مدة الحكم.
تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 6 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.231 االسم:  1: سالم 2: نور الدين 3: أمحمد 4: الدبيسكي
االسم (باللغة األصلية): سالم نور الدين امحمد الدبيسكي

a) Abu Al-Ward  :ليبيا  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tripoli :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1963 مكان الوالدة
b) Abdullah Ragab كنية غير كافية لتحديد الهوية:  Abu Naim b) Abdallah al- Masri (a الجنسية: ليبيا رقم جواز السفر:  a) ليبيا
Bab Ben Ghasheer, Tripoli, :ليبيا رقم 345751 رقم الهوية الوطنية: ليبيا الهوية الوطنية 220334 العنوان (b 1990/345751 رقم
Libyan Arab Jamahiriya  أدرج في القائمة بتاريخ: Jun. 2007 8 (معدّل بتاريخ Dec. 2011, 1 May 2019 13)  معلومات أخرى:
اسم األم كلثوم عبد السالم الشفطري. عضو أقدم في جماعة القتال اإلسالمية الليبية (QDe.011) وعضو في القاعدة (QDe.004). تم

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

QDi.278 االسم:  1: مثنى 2: حارث 3: الضاري 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): مثنى حارث الضاري

a) Dr. Muthanna  :16 مكان الوالدة: العراق  كنية كافية لتحديد الهوية Jun. 1969 :الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة   Doctor :اللقب
Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e)

Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h)
Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth

al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai كنية غير كافية
لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: العراق رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: رقم البطاقة التموينية: 1729765 العنوان: 

a) Amman, األردن  b) Khan Dari, العراق (سابق)  Asas Village, Abu Ghurayb (c, العراق (سابق)  d) مصر (سابق)  أدرج في
القائمة بتاريخ: Mar. 2010 25  معلومات أخرى: اسم األم: هبة خميس داري. وفر التوجيه العملياتي والدعم المالي وخدمات أخرى إلى

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، الذي أدرج في القائمة باعتباره تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) (AQI)، أو دعما له. وهو
متورط في تهريب النفط. وهو مطلوب للقوات األمنية العراقية. ويمكن إدراج الصورة المتاحة في اإلخطار الخاص المشترك بين اإلنتربول
https:// :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدةالوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.149 االسم:  1: نور الدين 2: بن علي 3: بن بلقاسم 4: الدريسي
االسم (باللغة األصلية): نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي

Drissi :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tunis :30 مكان الوالدة Apr. 1964 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Noureddine كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abou Ali b) Faycal الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم L851940, الصادر

بتاريخ Sep. 1998 (que caducó el 8 de septiembre de 2003expired on 8 Sep. 2003 9)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر
20 Dec. 2005, 31 Jul. 12 (معدّل بتاريخ Nov. 2003 :إيطاليا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Via Plebiscito 3, Cermona :العنوان

Dec. 2007, 16 May 2011 21 ,2006)  معلومات أخرى: خاضع إلجراء الضبط اإلداري في إيطاليا حتى 5 أيار/مايو 2010. وغير مسموح
له بدخول منطقة شنعن. اسم األم خديجة الدريسي. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 نيسان/أبريل

https://www.interpol.int/en/How- :2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.379 االسم:  1: عبد العزيز 2: عدي 3: زمين  4: الفضلي
a) Abd al-Aziz  :27 مكان الوالدة: الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية Aug. 1981 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d) Abdalaziz Ad'ai

Samin Fadhli al-Fadhali كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: 
281082701081 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2015 21 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: ميسر يتخذ
(QDe.129) ولتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (QDe.137) من الكويت مقرا له حيث يقدم خدمات مالية لجبهة النصرة ألهل الشام

أو لدعمهما. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.059 االسم:  1: خالد 2: عبد الرحمن  3: حمد 4: الفواز
االسم (باللغة األصلية): خالد عبد الرحمن حمد الفواز

a) Khaled Al-  :24 مكان الوالدة: الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية Aug. 1962 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Fauwaz b) Khaled A. Al-Fauwaz c) Khalid Al-Fawwaz d) Khalik Al Fawwaz e) Khaled Al-Fawwaz f) Khaled Al

Fawwaz g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المملكة العربية السعودية رقم جواز
السفر: 456682, الصادر بتاريخ Nov. 1990 6 (منتهي الصالحية بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1995)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:

26 Nov. 2004, 23 Apr. 2007, 21 Oct. 2010, 24 (معدّل بتاريخ Apr. 2002 :الواليات المتحدة األمريكية  أدرج في القائمة بتاريخ
Aug. 2014 4)  معلومات أخرى: تم ترحيله من المملكة المتحدة إلى الواليات المتحدة األمريكية في 5 تشرين األول/ أكتوبر 2012. تم

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.292 االسم:  1: عثمان 2: أحمد 3: عثمان 4: الغامدي
االسم (باللغة األصلية): عثمان أحمد عثمان الغامدي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: May 1979 27 مكان الوالدة: المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد الهوية: 
27 May مولود عام b) Uthman al-Ghamdi  27 في المملكة العربية السعودية May 1979 مولود عام a) Othman al-Ghamdi

d) Othman  27 في المملكة العربية السعودية May 1979 مولود عام c) Uthman al-Ghamidi  1979 في المملكة العربية السعودية
bin Ahmed bin Othman Alghamdi e) Othman Ahmed Othman Al Omairah (المولود بتاريخ 1973 في شبوه، اليمن بجنسية

a) Al  :كنية غير كافية لتحديد الهوية f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi g) Othman Ahmed Othman al-Omirah  (يمانية و
Umairah al-Ghamdi b) Othman Bin Ahmed Bin Othman الجنسية: المملكة العربية السعودية رقم جواز السفر: غير متوفر رقم

15 Apr. 16 (معدّل بتاريخ Jun. 2011 :الهوية الوطنية: المملكة العربية السعودية 1089516791 العنوان: اليمن  أدرج في القائمة بتاريخ
2014)  معلومات أخرى: قائد عمليات القاعدة في شبه الجزيرة العربية (QDe.129). كان ضالعاً في جمع األموال وتخزين األسلحة لصالح
عمليات القاعدة في شبه الجزيرة العربية وأنشتطها في اليمن. معروف ارتباطه بقاسم يحيي مهدي الريمي (QDi.282) وفهد محمد أحمد

القوسو (QDi.288). اسم األب عثمان العميرة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.332 االسم:  1: إبراهيم 2: سليمان 3: حمد 4: الحبلين
االسم (باللغة األصلية): إبراهيم سليمان حمد الحبلين

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1984 17 مكان الوالدة: البريدة, المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد
الهوية: إبراهيم سليمان الحبلين كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) أبو جبل b) أبو جبل الجنسية: سعودي رقم جواز السفر: المملكة العربية
السعودية رقم F800691 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23  معلومات أخرى:
إبراهيم سليمان حمد الحبلين مواطن سعودي مطلوب من حكومة المملكة العربية السعودية بسبب ممارسة اإلرهاب. وتشير وثيقة صادرة

في 10 شباط/فبراير 2009 عن جهات إنفاذ القانون إلى أنشطته المتعلقة باإلرهاب وصالته بتنظيم القاعدة (QDe.004). وإبراهيم سليمان
حمد الحبلين خبير متفجرات ويعمل لحساب كتائب عبد هللا عزام (QDe.144). الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
here

QDi.140 االسم:  1: كمال 2: بن المولدي 3: بن حسن  4: الحمراوي
االسم (باللغة األصلية): كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي

a) Hamroui  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Beja :21 مكان الوالدة Oct. 1977 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
21 Nov. 1977 مولود عام c) Hamraoui Kamel  21 في المغرب Nov. 1977 مولود عام Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel

في تونس  d) Hamraoui Kamel مولود عام Oct. 1977 20 في تونس  كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Kamel b) Kimo الجنسية:
تونس رقم جواز السفر: تونس رقم P229856, الصادر بتاريخ Nov. 2002 1 (تنتهي في 31 أكتوبر 2007)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

العنوان:  a) Via Bertesi Number 27, Cremona, إيطاليا  b) Via Plebiscito Number 3, Cremona, إيطاليا  أدرج في القائمة
بتاريخ: Nov. 2003 12 (معدّل بتاريخ Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 16 May 2011 20)  معلومات أخرى: اسم األم

خميسة الكثيري. خاضع لمرسوم صادر بالطرد ولكن أوقفت العمل به بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2007 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. أعيد
القبض عليه في إيطاليا بتاريخ 20 أيار/مايو 2008. غير مسموح له بدخول منطقة شنغن. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822
https:// :(2008) وبتاريخ 6 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.399 االسم:  AL-HASRI :3  AHMAD :2 BASSAM :1  4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية):  بسام أحمد الحصري

a) Qalamun, Damascus  :تقريباً 1971  مكان الوالدة  (a) 1 Jan. 1969 b  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
,c) Tadamon, Rif Dimashq  الجمهورية العربية السورية ,b) Ghutah, Damascus Province  الجمهورية العربية السورية ,Province
a) Abu Ahmad Akhlaq  :كنية غير كافية لتحديد الهوية  Bassam Ahmad Husari :الجمهورية العربية السورية  كنية كافية لتحديد الهوية
Abu Ahmad al-Shami (b  الجنسية:  a) الجمهورية العربية السورية b) دولة فلسطين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:

 22 Feb. 2017 :غير متوفر العنوان: الجمهورية العربية السورية (الجنوب. موقعه اعتبارا من تموز/يوليه 2016)  أدرج في القائمة بتاريخ
معلومات أخرى: قائد جبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137) في جنوب الجمهورية العربية السورية منذ تموز/يوليه 2016.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.176 االسم:  1: عماد 2: بن البشير 3: بن حمدا 4: الجمالي
االسم (باللغة األصلية): عماد بن البشير بن حمدا الجمالي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jan. 1968 25 مكان الوالدة: Manzal Tmim, Nabul, تونس  كنية كافية لتحديد
23 Apr. الصادر بتاريخ ,K693812 الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم

expired on 22 Apr. 2004) 1999)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: Al-Habib Thamir Street 4, منزل تميم، نابل, تونس
20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 13 Dec. 23 (معدّل بتاريخ Jun. 2004 :أدرج في القائمة بتاريخ  (home address)

Feb. 2016 23 ,2011)  معلومات أخرى: الرمز الضريبي اإليطالي JMM MDI 68A25 Z352D. أصدرت السلطات القضائية اإليطالية أمر
قبض بحقه ولم يتم تنفيذه حتى أيلول/ سبتمبر 2007. احتجز في سجن سوسة في 28 تموز/يوليه 2002 وحكم عليه بالسجن والمراقبة
اإلدارية لمدة 10 سنوات. وأطلق سراحه في 31 كانون الثاني/يناير 2011 في إطار عفو عام. اسم األم هو جميلة. تم االستعراض عمًال

click here .2010 بقرار مجلس األمن 1822 (2008) بتاريخ 9 نيسان/أبريل

QDi.317 االسم:  1: أبو محمد 2: الجوالني 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): أبو محمد الجوالني

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  بين 1975 و 1979 مكان الوالدة: الجمهورية العربية السورية  كنية كافية لتحديد الهوية:
a) Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani,
Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (وهي تمثل صيغاً لفظية من االسم في

صيغته األصلية))  b) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi مولود عام 1980 في الجمهورية العربية السورية (اسم األم: فاطمة علي
al Fatih, Sheikh al Fatih (transliterations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih ) :كنية غير كافية لتحديد الهوية c) Abu Ashraf  (مجور

Nom de guerre) (Translation: The Conqueror))  الجنسية: الجمهورية العربية السورية رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية
الوطنية: غير متوفر العنوان:  (ناشط في سورية اعتباراً من حزيران/يونيه 2013)  أدرج في القائمة بتاريخ: Jul. 2013 24 (معدّل بتاريخ 2
Jun. 2014, 1 May 2019)  معلومات أخرى: الوصف: بشرة داكنة الطول: 1.70 متر. وهو منذ كانون الثاني/يناير 2012 زعيم تنظيم جبهة
النصرة ألهل الشام (QDe.137) وهو جماعة موجودة في سورية أدرجت في القائمة في أيار/مايو 2014، وكانت مدرجة سابقا باعتبارها

اسم شهرة لتنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) (AQI) في الفترة بين 30 أيار/مايو 2013 و 13 أيار/مايو 2014. وهو مرتبط بأيمن
محمد ربيع الظواهري (QDi.006). وهو مطلوب للقوات األمنية العراقية. ويمكن إدراج الصورة المتاحة في اإلخطار الخاص المشترك بين

اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.337 االسم:  1: ميسر علي 2: موسى 3: عبد هللا 4: الجبوري
االسم (باللغة األصلية): ميسر علي موسى عبد هللا الجبوري

اللقب: أمير   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة:  a) محافظة نينوى, العراق  b) Al-Shura, Mosul, العراق  كنية
(b الشمري (a  :محمد خالد حسن كنية غير كافية لتحديد الهوية (d ميسر الشمري (c ميسر هررة (b ميسر الجبوري (a  :كافية لتحديد الهوية

مصعب القحطاني c) أبو ماريا القطري الجنسية: عراقي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر
أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23  معلومات أخرى: أصبح ميسر علي موسى عبد هللا الجبوري أمير الشريعة في جبهة النصرة ألهل

الشام (QDe.137) في مطلع عام 2014. وفي وقت سابق من عام 2013، سافر الجبوري إلى معسكر تدريب جبهة النصرة في شمال
سورية إللقاء المحاضرات الدينية أمام المقاتلين المتدربين في المعسكر. وأصبح الجبوري عضواً في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة

في منتصف عام 2013. وفي أواخر كانون األول/ديسمبر 2013، كان الجبوري ال يزال أحد كبار المسؤولين في جبهة النصرة. انتقل الجبوري
من الموصل، العراق، إلى سورية في أواخر عام 2011 الستغالل البيئة األمنية المتسمة بقدر أكبر من التساهل في سورية، سعياً إلى نقل

أيديولوجية تنظيم القاعدة (QDe.004) إلى سورية وتشكيل جماعات إرهابية تشاطر تلك األيديولوجية. وفي منتصف عام 2012، أصبح
الجبوري القائد الديني والعسكري الرئيسي لجبهة النصرة في شرق سورية وتولى أيضاً إدارة معسكر تدريب لتلك الشبكة.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.382 االسم:  1: سعد 2: بن سعد  3: محمد شريان  4: الكعبي
االسم (باللغة األصلية): سعد بن سعد محمد شریان الكعبي

a) Sa'd bin Sa'd  :15 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية Feb. 1972 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Muhammad Shiryan al-Ka'bi b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi كنية غير كافية لتحديد
الهوية:  a) Abu Haza' b) Abu Hazza' c) Umar al-Afghani d) Abu Sa'd e) Abu Suad الجنسية: قطر رقم جواز السفر: قطر رقم

 (1 May 2019 معدّل بتاريخ) 21 Sep. 2015 :00966737 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
معلومات أخرى: ميسر يتخذ من قطر مقرا له حيث يقدم خدمات مالية لجبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137) أو لدعمها. أُنجز االستعراض

عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

QDi.318 االسم:  1: محمد 2: جمال 3: عبد الكريم أحمد 4: الكاشف
االسم (باللغة األصلية): محمد جمال عبدالرحيم أحمد الكاشف

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 1 Jan. 1964 b) 1 Feb. 1964 مكان الوالدة: Cairo, مصر  كنية كافية لتحديد
a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal Abd-Al  :الهوية

Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal Abdu f) Muhammad
c)  (االسم الحركي) b) Abu Ahmad  (االسم الحركي) a) Muhammad Jamal Abu Ahmad  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Jamal
f)  (االسم الحركي) d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal Abdo Ahmed  (االسم الحركي) Abu Jamal

Muhammad Jamal Abduh (االسم الحركي)  g) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (االسم الحركي)  h) Riyadh (االسم الحركي) 
الجنسية: مصر رقم جواز السفر:  a) مصر رقم 6487, الصادر بتاريخ Jan. 1986 30 (صادر بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 1986 باسم

محمد جمال عبده)  b) مصر (جواز سفر مصري صادر في 1993 باسم محمد جمال عبد الرحيم أحمد الكاشف )  c) اليمن رقم 388181
(جواز سفر يمني برقم 388181 باسم محمد جمال عبد الرحيم الكاشف)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: مصر  أدرج في القائمة

بتاريخ: Oct. 2013 21 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: تم تدريبه لدى القاعدة في أفغانستان في أواخر عقد الثمانينيات
(QDe.004) من أجل تصنيع القنابل. كان في السابق القائد العسكري األعلى للجهاد اإلسالمي المصري (QDe.003). منذ عام 2011 أنشأ

شبكة محمد جمال (QDe.136) ومعسكرات لتدريب اإلرهابيين في مصر وليبيا ونفذ أنشطة إرهابية للشبكة المذكورة بدعم من القاعدة في
شبه الجزيرة العربية (QDe.129). يفاد بأنه شارك في الهجوم على بعثة الواليات المتحدة في بنغازي، ليبيا بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2012،
وترأس خلية مدينة نصر اإلرهابية في مصر في عام 2012. مرتبط بأيمن الظواهري (QDi.006) وبقيادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية

ومنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). تم القبض عليه وإيداعه السجن عدة مرات بواسطة السلطات المصرية منذ حوالي
عام 2000 وأفرج عنه في عام 2011. ولكن أعيد القبض عليه بواسطة السلطات المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأودع السجن
في مصر بانتظار المحاكمة في أيلول/سبتمبر 2013. اسم زوجته سماح علي الدهباني (جنسية يمنية). أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس

األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

AL-KAWARI :4 SALIH MUHAMMAD :3 BIN ABDALLAH :2 ABD AL-LATIF :1  :االسم QDi.380
االسم (باللغة األصلية): عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري

a) Abd-al-Latif  :28 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية Sep. 1973 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Abdallah Salih al-Kawari b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari d) Abd-al-

Abu Ali al-Kawari (Latif Abdallah al-Kawari e كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: قطر رقم جواز السفر:  a) قطر
رقم b  01020802) قطر رقم 00754833, الصادر بتاريخ May 2007 c 20) قطر رقم 00490327, الصادر بتاريخ Jul. 2001 28 رقم

 (1 May 2019 معدّل بتاريخ) 21 Sep. 2015 :قطر  أدرج في القائمة بتاريخ ,Al-Laqtah :الهوية الوطنية: قطر 27363400684 العنوان
معلومات أخرى: ميسر يتخذ من قطر مقرا له حيث يقدم خدمات مالية لتنظيم القاعدة (QDe.004) أو لدعمه. أُنجز االستعراض عمًال بقرار

مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

AL-KUBAYSI :4 IRHAYYIM :3 MAHMUD :2 UMAR :1  :االسم QDi.412
االسم (باللغة األصلية): عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967 مكان الوالدة: مدينة القائم, محافظة األنبار,
a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi  b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar  :العراق  كنية كافية لتحديد الهوية

Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud
Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-Kubaysi كنية غير

كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: العراق رقم جواز السفر: العراق رقم A4059346, الصادر بتاريخ May 2013 29, الصادر في
Baghdad, العراق (تنتهي صالحيته في ٢٧ أيار/مايو ٢٠٢١)  رقم الهوية الوطنية:  a) العراق بطاقة هوية وطنية عراقية رقم 00405771,
الصادر بتاريخ May 2013 20, الصادر في العراق (االسم بالحرف العربي: عمر محمود إرحيم الفياض)  b) العراق شهادة جنسية عراقية

رقم 540763, الصادر بتاريخ Feb. 1984 13 (االسم بالحرف العربي: عمر محمود إرحيم)  العنوان: مدينة القائم, محافظة األنبار, العراق 
أدرج في القائمة بتاريخ: Mar. 2018 6  معلومات أخرى: ميسّر مالي لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام المدرج تحت اسم تنظيم

القاعدة في العراق (QDe.115). مدير شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية (QDe.157). األوصاف البدنية: الجنس: ذكر؛ لون
الشعر: أسود؛ الطول: 175 سم. يتحدث اللغة العربية. .الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.177 االسم:  1: حبيب 2: بن 3: أحمد 4: اللوبيري
االسم (باللغة األصلية): حبيب بن احمد اللوبيري

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Nov. 1961 17 مكان الوالدة: Manzal Tmim, Nabul, تونس  كنية كافية لتحديد
الهوية: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس

Salam Marnaq :20 (تنتهي في 19 أكتوبر 2006)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان Oct. 2001 الصادر بتاريخ ,M788439 رقم
20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 23 (معدّل بتاريخ Jun. 2004 :سيدي مسعود, تونس  أدرج في القائمة بتاريخ ,,Ben Arous district
Aug. 2009, 13 Dec. 2011, 23 Feb. 2016)  معلومات أخرى: الرمز الضريبي اإليطالي: LBR HBB 61S17 Z352F. محتجز في تونس
اعتباراً من كانون األول/ديسمبر 2009. اسم األم هو Fatima al-Galasi. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) بتاريخ 9

https://www.interpol.int/ :نيسان/أبريل 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.074 االسم:  1: طارق 2: بن الحبيب 3: بن التومي 4: المعروفي
االسم (باللغة األصلية): طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي

a)  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Ghardimaou :23 مكان الوالدة Nov. 1965 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: تونس

رقم جواز السفر: تونس رقم E590976, الصادر بتاريخ Jun. 1987 (expired on 18 Jun. 1992 19)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر
العنوان: Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, بلجيكا  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2002 3 (معدّل بتاريخ

Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 3 Jul. 2007, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 23 Dec. 2010 26)  معلومات أخرى:
تم سحْب الجنسية البلجيكية بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2009. محتجز في Nivelles، بلجيكا اعتباراً من تشرين األول/أكتوبر 2010. تم

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

AL-MANSUR :4 MUHAMMAD :3 MUSTAFA :2 SALIM :1  :االسم QDi.411
االسم (باللغة األصلية): سالم مصطفى محمد ال منصور

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  1959 (20 Feb. 1962 b (a مكان الوالدة:  a) بغداد, العراق  b) تلعفر, محافظة
a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur  :نينوى, العراق  كنية كافية لتحديد الهوية

Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: العراق رقم جواز السفر:
العراق رقم A6489694, الصادر بتاريخ Sep. 2013 2 (تنتهي صالحيته في ٣١ آب/أغسطس ٢٠٢١؛ االسم بالحرف العربي: سالم مصطفى

محمد ال منصور)  رقم الهوية الوطنية:  a) العراق بطاقة هوية وطنية عراقية رقم 00813602, الصادر بتاريخ Sep. 2011 18 (االسم
بالحرف العربي: سالم مصطفى محمد ال منصور)  b) العراق شهادة جنسية عراقية رقم 300397, الصادر بتاريخ Jun. 2013 25 (االسم

بالحرف العربي: سالم مصطفى محمد)  العنوان:  a) حي 17 تموز, الموصل, العراق (عنوان سابق)  b) حي سعد، تلعفر, الموصل, العراق
(عنوان سابق)  أدرج في القائمة بتاريخ: Mar. 2018 6  معلومات أخرى: أمير وزارة المالية“ في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
المدرج تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). األوصاف البدنية: لون الشعر: أسود؛ لون العينين: عسلي؛ الطول: ١٧٠ سم. يتحدث

https://www.interpol.int/en/ :اللغة العربية.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.320 االسم:  1: عبد الحميد 2: المصلي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبدالحميد المصلي

a)  :ليبيا  كنية كافية لتحديد الهوية ,b) Danar  ليبيا ,a) Darnah  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1976 مكان الوالدة
Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli كنية غير كافية لتحديد الهوية: 
a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) Hamzah Dirnawi f) Hamza

Darnavi g) Hamza al-Darnavi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-Darnawi الجنسية: ليبيا رقم جواز السفر: غير متوفر
رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  (يفاد بأنه يقع في وزير ستان، مناطق القبائل المدارة اتحادياً، باكستان)  أدرج في القائمة بتاريخ:

Nov. 2013 26 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: قائد ومدرب لورشة إلكترونيات ومتفجرات تابعة للقاعدة وتنتج عناصر
األجهزة المتفجرة المرتجلة. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here
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QDi.330 االسم:  1: عزام 2: عبد هللا 3: زريق 4: المولد الصبحي
االسم (باللغة األصلية): عزام عبد هللا زريق المولد الصبحي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1976 12 مكان الوالدة: البركة, المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد
الهوية:  a) منصور الحربي b) عزام الصبحي c) أبو مسلم المكي d) أبو سليمان الحربي e) أبو عبد هللا الحربي كنية غير كافية لتحديد الهوية:

غير متوفر الجنسية: سعودي رقم جواز السفر: المملكة العربية السعودية رقم C389664, الصادر بتاريخ Sep. 2000 15 رقم الهوية
الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23  معلومات أخرى: عزام عبد هللا زريق المولد الصبحي
مواطن سعودي وعضو في تنظيم القاعدة (QDe.004). المولد الصبحي مطلوب من حكومة المملكة العربية السعودية بسبب ممارسة

اإلرهاب. وفي عام 2009، أصدرت جهات إنفاذ القانون وثيقة لتحديد صالته بتنظيم القاعدة واإلرهاب، فضًال عن صالته باألعضاء اآلخرين في
تنظيم القاعدة. سافر المولد الصبحي في التسعينات إلى أفغانستان لالنضمام إلى تنظيم القاعدة وهو مسؤول عن التدريب البدني للمقاتلين،

وعن تنسيق أنشطة المقاتلين األجانب الذين يسافرون إلى أفغانستان لمحاربة القوة الدولية للمساعدة األمنية والقوات الدولية األخرى في
أفغانستان. وهو متخصص في الحرب واألساليب التكتيكية المستخدمة في المناطق الجبلية. المولد الصبحي مرتبط بالعديد من كبار قادة

تنظيم القاعدة، بمن فيهم سيف العدل (QDi.001). وكان سيف العدل يضطلع بمهام نائب القائد في تنظيم القاعدة، وهو أحد كبار الخبراء
االستراتيجيين في المجال العسكري، وقد تولى مهام القائد المؤقت بعد مقتل أسامة بن الدن (متوفى) في أبوت آباد، باكستان، في أيار/مايو

2011. ويُعتقد بأن المولد الصبحي ضالع في التلقين العقائدي لقادة الجماعات اإلرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.276 االسم:  1: أكرم 2: تركي 3: هاشم 4: المزيدة
االسم (باللغة األصلية): أكرم تركي هاشم المزيده

Akram Turki :مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية a) 1974 b) 1975  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Al-Hishan كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abu Jarrah b) Abu Akram الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية

الوطنية: غير متوفر العنوان:  a) محافظة دير الزور, الجمهورية العربية السورية  b) العراق  أدرج في القائمة بتاريخ: Mar. 2010 11 (معدّل
بتاريخ Jan. 2016, 1 May 2019 15)  معلومات أخرى: 1979. وهو ابن عم Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (QDi.277). وهو

ميسر مالي لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، الذي أدرج في القائمة باعتباره تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115 (AQI)) في
عام 2015. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

QDi.277 االسم:  1: غازي 2: فيزا 3: هاشم 4: المزيدة
االسم (باللغة األصلية): غازي فيزا هاشم المزيده

a) Ghazy  :مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية a) 1974 b) 1975  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy الجنسية:

غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية  b) العراق  أدرج في القائمة
.(Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi.276 معلومات أخرى: هو ابن عم أكرم  (1 May 2019 معدّل بتاريخ) 11 Mar. 2010 :بتاريخ
AQI)) وهو منظم هجمات إرهابية في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، الذي أدرج في القائمة باعتباره تنظيم القاعدة في العراق

QDe.115)) في عام 2015 أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.377 االسم:  1: مهند 2: النجدي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: May 1984 19 مكان الوالدة: الدوادمي، المملكة, المملكة العربية السعودية  كنية
كافية لتحديد الهوية: 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi كنية غير كافية لتحديد الهوية: Ghassan al-Tajiki الجنسية: المملكة

 29 Feb. 2016 :العربية السعودية رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
معلومات أخرى: ميسر تابع لتنظيم القاعدة (QDe.004) مقيم في الجمهورية العربية السورية. يشارك في صنع أجهزة متفجرة مرتجلة

الستخدامها في أفغانستان والجمهورية العربية السورية منذ عام 2010 على األقل.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.334 االسم:  1: عبد الرحمن  2: بن عمير  3: النعيمي 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبد الرحمن بن عمير النعيمي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1954 مكان الوالدة: الدوحة, قطر  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) عبد الرحمن بن عمير
النعيمي b) عبد الرحمن النعيمي c) عبد هللا محمد النعيمي d) عبد الرحمن النعيمي e) عبد الرحمن عمير الجابر النعيمة f) عبد الرحمن

عمير النعيمي كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: قطر رقم جواز السفر: Qatari passport number 00868774 (وتنتهي
صالحيته في 27 نيسان/أبريل 2014)  رقم الهوية الوطنية: Qatari identification number 25463401784 (ينتهي في 6 ديسمبر 2019) 

العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23 (معدّل بتاريخ Feb. 2017 15)  معلومات أخرى: في عام 2013، نظم عبد
الرحمن بن عمير النعيمي عملية نقل حوالي 000 600 دوالر إلى تنظيم القاعدة (QDe.004) عن طريق أبو خالد السوري (متوفى)، أحد
ممثلي تنظيم القاعدة في سورية، وكان النعيمي يعتزم نقل مبلغ إضافي يقدر بحوالي 000 50 دوالر. ويسر النعيمي قدراً كبيراً من الدعم

المالي لتنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، واضطلع بدور المحاور بين قادة تنظيم القاعدة في العراق والمانحين المقيمين في قطر.
وأُفيد بأن النعيمي قد أشرف على نقل أكثر من مليونَي دوالر شهرياً إلى تنظيم القاعدة في العراق على مدى فترة من الزمن. الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.273 االسم:  1: فضيل الطول 2: شيخ أبو محمد 3: أمين 4: البيشاواري
Shunkrai :تقريباً 1973  مكان الوالدة  (c  1961 ًتقريبا  (b  1967 ًتقريبا  (a  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

a) Shaykh Aminullah b) Sheik Aminullah  :أفغانستان  كنية كافية لتحديد الهوية ,village, Sarkani District, Konar Province
c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah
Al-Bishauri f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari كنية غير كافية لتحديد
,Ganj District, Peshawar :الهوية: غير متوفر الجنسية: أفغانستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان

باكستان  أدرج في القائمة بتاريخ: Jun. 2009 29 (معدّل بتاريخ Jul. 2013, 1 May 2019 24)  معلومات أخرى: مرتبط بالقاعدة
(QDe.004). رئيس مدرسة غانج المعروفة باسم مدرسة جمعية تعليم القرآن والحديث، المعروفة أيضاً باسم مدرسة تعليم القرآن والسنّة

وتقع في منطقة Ganj Gate, Phandu Road، بيشاور، باكستان. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/
https://www.interpol.int/en/ :فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.339 االسم:  1: عبد الرحمن 2: محمد 3: مصطفى 4: القادولي
االسم (باللغة األصلية): عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 1959 b) 1957 مكان الوالدة: الموصل, محافظة نينوى, العراق  كنية كافية لتحديد
الهوية:  a) عبد الرحمن محمد مصطفى شيخ الري b) عمر محمد خليل مصطفى c) عبد الرحمن محمد البياتي d) طاهر محمد خليل

مصطفى البياتي e) رعد أحمد كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) أبو شعيب b) حجي إيمان c) أبو إيمان d) أبو عالء e) أبو حسن f) أبو محمد
g) أبو زينة الجنسية: عراقي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 23
Sep. 2014  معلومات أخرى: عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي مسؤول كبير في الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرجة في
القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). انخرط في صفوف الدولة اإلسالمية في العراق والشام بعد اإلفراج عنه من

السجن في مطلع عام 2012. سافر إلى سورية للعمل في إحدى شبكات الدولة اإلسالمية في العراق والشام القائمة في سورية. وفي عام
2004، انضم القادولي إلى تنظيم القاعدة في العراق بقيادة زعيم تنظيم القاعدة في العراق آنذاك، أبو مصعب الزرقاوي، المعروف أيضاً
باسم أحمد فاضل نزال الخاليلة (متوفى). وتولى القادولي مهام نائب الزرقاوي وأمير التنظيم في الموصل بمحافظة نينوى، العراق. وعمل

القادولي مساعداً للزرقاوي عندما كان في تنظيم القاعدة في العراق، وتولى في السابق مهام ممثل تنظيم القاعدة في العراق لدى القيادة
العليا لتنظيم القاعدة في باكستان (QDe.004). وفي شباط/فبراير 2006، سافر القادولي باسم الزرقاوي إلى باكستان إلجراء مقابلة كان

يتعين إرسالها بعد ذلك إلى قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

AL-QAYSI :4  SALIM :3 SALIH :2 NAYIF :1  :االسم QDi.402
االسم (باللغة األصلية): نايف صالح سالم القيسي

Naif Saleh :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1983 مكان الوالدة: محافظة البيضاء, اليمن  كنية كافية لتحديد الهوية
Salem al Qaisi  كنية غير كافية لتحديد الهوية: Nayif al-Ghaysi  الجنسية: اليمن رقم جواز السفر: يـمني 04796738 رقم الهوية

الوطنية: غير متوفر العنوان:  a) Al-Baydah Governorate, اليمن  b) Sana’a, اليمن (previous location)  أدرج في القائمة بتاريخ:
Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP)) 22  معلومات أخرى: مسؤول كبير في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب Feb. 2017

QDe.129))) ومساندٌ مالي له. سهّل توسيع نطاق هذا التنظيم في محافظة البيضاء، اليمن. شارك في التخطيط لعمليات مقاتلي تنظيم
القاعدة في اليمن وقام بتمويل معسكرات تدريب التنظيم في عام 2015. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :األمن التابع لألمم المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.282 االسم:  1: قاسم 2: يحيى محمد  3: مهدي 4: الريمي
االسم (باللغة األصلية): قاسم محمد مهدي الريمي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jun. 1978 5 مكان الوالدة: Raymah village, Sanaa Governorate (ريمة) ,
a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami e) Qasim  :اليمن  كنية كافية لتحديد الهوية

a) Qasim Yahya Mahdi  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Mohammed Mahdi Al Remi  f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi
Abd al-Rimi b) Abu Hurayah al-Sana'ai c) Abu 'Ammar d) Abu Hurayrah'  الجنسية: اليمن رقم جواز السفر: اليمن رقم

00344994, الصادر بتاريخ Jul. 1999 3, الصادر في في صنعاء رقم الهوية الوطنية:  غير متوفر بطاقة هوية وطنية يمنية رقم 973406،
(15 Apr. 2014, 24 Jun. 2016 معدّل بتاريخ) 11 May 2010 :صادرة بتاريخ 3 تموز/يوليه 1996( العنوان: اليمن  أدرج في القائمة بتاريخ

معلومات أخرى: غير متوفرة اسم أمه: فاطمة مثنى يحيى. صورته متاحة إلدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس
األمن التابع لألمم المتحدة( ). زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129))) منذ حزيران/
يونيه 2015، وقد أعلن والءه أليمن الظواهري Aiman al-Zawahiri (QDi.006)))الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
here

QDi.369 االسم:  1: معتصم 2: يحيى 3: علي 4: الرميش
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jan. 1973 4 مكان الوالدة: Jeddah, المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد
a) Rayhanah b) Abu-Rayhanah c) Handalah d) Abu-Rayhanah al-'Ansari  :الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية

al-Jeddawi الجنسية: اليمن رقم جواز السفر: اليمن رقم 01055336 رقم الهوية الوطنية: رقم القيد في سجل األجانب في المملكة
العربية السعودية 2054275397, الصادر بتاريخ Jul. 1998 22 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2015 29  معلومات

أخرى: ميسر الشؤون المالية وشؤون المقاتلين األجانب لدى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم
القاعدة في العراق (QDe.115). عضو في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (QDe.129) منذ حزيران/يونيه ٢٠١٤ على األقل.الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.415 االسم:  1: عدنان  2: أبو وليد  3: الصحراوي 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عدنان أبو وليد الصحراوي

a) Lahbib  :كنية كافية لتحديد الهوية Laayoune :16 مكان الوالدة Feb. 1973 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d) Adnan Abu

Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani كنية غير كافية لتحديد
الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: ميناكا , منطقة غاو , مالي  أدرج
في القائمة بتاريخ: Aug. 2018 9  معلومات أخرى: * المتحدث الرسمي السابق لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). أمير

جماعة ”المرابطون“ (QDe.141) في مالي. وقد أعلن والءه لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم
القاعدة في العراق (QDe.115) في أيار/مايو 2015. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

AL-SHAMMARI :4 DAHI SARHAN :3 AWAD :2 HAMAD :1  :االسم QDi.381
االسم (باللغة األصلية): حمد عوض ضاحي سرحان الشمري

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير
كافية لتحديد الهوية: Abu Uqlah al-Kuwaiti الجنسية: الكويت رقم جواز السفر: الكويت رقم 155454275 رقم الهوية الوطنية: الكويت

284013101406 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2015 21 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: ميسر
مستقر في الكويت يقدم خدمات مالية لتنظيم القاعدة (QDe.004) ولجبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137) أو خدمات لدعمهما. أُنجز

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.384 االسم:  1: علي موسى  2: الشواخ 3: غير متوفر 4: غير متوفر
a) 'Ali  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1973 مكان الوالدة: الجمهورية العربية السورية  كنية كافية لتحديد الهوية

Musa al-Shawagh b) 'Ali Musa al-Shawagh c) Ali al-Hamoud al-Shawakh d) Ibrahim al-Shawwakh e) Muhammad
a) Abu Luqman b) Ali Hammud c) Abdullah Shuwar al-Aujayd d) Ali Awas  :كنية غير كافية لتحديد الهوية 'Ali al-Shawakh
e) 'Ali Derwish f) 'Ali al-Hamud g) Abu Luqman al-Sahl h) Abu Luqman al-Suri i) Abu Ayyub الجنسية: الجمهورية العربية

29 Feb. :السورية رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجمهورية العربية السورية  أدرج في القائمة بتاريخ
2016  معلومات أخرى: أحد قادة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق

(QDe.115). وحتى حزيران/يونيه 2015، كان الشواخ والي تنظيم الدولة اإلسالمية على حلب.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.385 االسم:  1: حسن 2: الصالحين 3: صالح 4:  الشاعري
Husayn al-Salihin Salih :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1975 مكان الوالدة: درنة, ليبيا  كنية كافية لتحديد الهوية

al-Sha‘iri كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abu Habib al-Libi b) Hasan Abu Habib الجنسية: ليبيا رقم جواز السفر: ليبيا رقم
542858 رقم الهوية الوطنية: ليبيا 55252, الصادر في Derna, ليبيا العنوان: ليبيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2016 29  معلومات

أخرى: ميسر تابع لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115).الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.253 االسم:  1: خليفة 2: محمد 3: تركي 4: السبيعي
االسم (باللغة األصلية): خليفة محمد تركي السبيعي

a) Khalifa  :قطر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Doha :1 مكان الوالدة Jan. 1965 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad

bin al-Suaiy كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abu Mohammed al-Qatari b) Katrina الجنسية: قطر رقم جواز السفر: قطر
رقم 00685868, الصادر بتاريخ Feb. 2006 5, الصادر في Doha (صالح لغاية 4 شباط/فبراير 2011)  رقم الهوية الوطنية: قطر

25 Jan. 2010, 15 Nov. 2012, 19 10 (معدّل بتاريخ Oct. 2008 :قطر  أدرج في القائمة بتاريخ ,Doha :26563400140 العنوان
Feb. 2015)  معلومات أخرى: خليفة محمد تركي السبيعي هو ممول وميسر لإلرهاب يقيم في قطر، قدم الدعم المالي إلى كبار قادة

تنظيم القاعدة (QDe.004) وتصرف نيابة عنهم. ومنذ منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرين، ما فتئ يقدم الدعم المالي إلى
كبار قادة تنظيم القاعدة في جنوب آسيا. وقد عمل أيضا مع كبار ميسري تنظيم القاعدة لنقل المجندين المتطرفين إلى معسكرات التدريب

العائدة للتنظيم في جنوب آسيا وساعد على توفير األموال لهم. كما عمل كمبعوث وصلة اتصال بين تنظيم القاعدة وأطراف ثالثة في الشرق
األوسط. وفي 3 تشرين األول/أكتوبر 2007، وجه المدعي العام في البحرين غيابيا إلى السبيعي، وإلى أربعة أشخاص آخرين، بمن فيهم

عبد الرحمن محمد جعفر علي (QDi.254)، تهمة القيام عمدا بتقديم الدعم والتمويل إلى جماعات إرهابية في عامي 2006 و 2007. وفي
16 كانون الثاني/يناير 2008، حكمت محكمة الجنايات العليا في البحرين بإدانة السبيعي غيابا بتمويل اإلرهاب وتيسير سفر آخرين إلى الخارج

لتلقي التدريب على أعمال اإلرهاب. وألقي القبض عليه في قطر في آذار/مارس 2008 وقضى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر في قطر.
وعاود السبيعي، بعد اإلفراج عنه، االتصال بممولي تنظيم القاعدة وميسريه في الشرق األوسط واستأنف تنظيم جمع األموال دعما لتنظيم
القاعدة. واستمر انخراطه مع ميسرين مقيمين في إيران في عامي 2009 و 2011 وطوال عام 2012 في تأمين تدفق األموال إلى قادة
تنظيم القاعدة في باكستان. ومنذ أوائل عام 2011، قدم السبيعي آالف الدوالرات الموجهة إلى كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في باكستان

واستمرت أنشطته التمويلية دعما لتنظيم القاعدة في عام 2013. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.015 االسم:  1: محفوظ 2: ولد 3: الوليد 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): محفوظ ولد الوليد

a) Abu Hafs the  :1 مكان الوالدة: موريتانيا  كنية كافية لتحديد الهوية Jan. 1975 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: موريتانيا رقم

1 Jun. 6 (معدّل بتاريخ Oct. 2001 :جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
Jun. 2011 10 ,2007)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 15 حزيران/يونيه 2010.الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.329 االسم:  1: أحمد 2: عبد هللا 3: صالح الخزمري 4: الزهراني
االسم (باللغة األصلية): أحمد عبد هللا صالح الخزمري الزهراني

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Sep. 1978 15 مكان الوالدة: الدمام, المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد
الهوية:  a) أبو مريم الزهراني b) أبو مريم السعودي c) أحمد عبد هللا الزهراني d) أحمد عبد هللا صالح الزهراني e) أبو مريم األسدي

f) أحمد بن عبد هللا صالح بن الزهراني g) أحمد عبد هللا صالح الزهراني الخزمري كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:
سعودي رقم جواز السفر: المملكة العربية السعودية رقم E126785, الصادر بتاريخ May 2002 (expired on 3 Apr. 2007 27)  رقم

الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  (Located in Syria)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23  معلومات أخرى: أحمد عبد هللا صالح
الخزمري الزهراني مواطن سعودي وأحد كبار األعضاء في تنظيم القاعدة (QDe.004). الزهراني مطلوب من حكومة المملكة العربية

السعودية بسبب ممارسة اإلرهاب. وفي عام 2009، أصدرت جهات إنفاذ القانون وثيقة لتحديد صالته بتنظيم القاعدة. وقدم أحد الميسرين
في إيران مساعدته إلى الزهراني للسفر إلى أفغانستان من أجل االنضمام إلى تنظيم القاعدة. وفي عام 2009، وُصِف الزهراني بأنه ”ينتمي

إلى الجيل الجديد اإلرهابي تنظيم القاعدة“. وسافر الزهراني إلى أفغانستان وباكستان من المملكة العربية السعودية لالنضمام إلى تنظيم
القاعدة قبل عام 2007، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من كبار القادة اآلخرين في تنظيم القاعدة. وفي عام 2013، غادر الزهراني

منطقة الحدود األفغانية/الباكستانية متوجهاً إلى سورية.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.392 االسم:  1: فيصل 2: أحمد 3: بن علي 4: الزهراني
Faisal Ahmed Ali :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية

Alzahrani كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير
متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2016 20 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات
أخرى: كان هو المسؤول الرئيسي عن قسم النفط والغاز في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم

القاعدة في العراق (QDe.115)، في محافظة البركة بالجمهورية العربية السورية، اعتباراً من أيار/مايو 2015. أُنجز االستعراض عمًال بقرار
مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.401 االسم:  AL-ZAIDI :3 ABDULLAH :2 GHALIB :1  4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): غالب عبدهللا الزيدي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 1975 b) 1970 مكان الوالدة: منطقة الرقة، محافظة مأرب، اليمن, اليمن  كنية
Ghalib al :كنية غير كافية لتحديد الهوية  a) Ghalib Abdallah al-Zaydi  b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi  :كافية لتحديد الهوية

22 Feb. :الجنسية: اليمن رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ  Zaydi
2017  معلومات أخرى:  أحد قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129))) في

محافظة مأرب باليمن. زود تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باألسلحة واألموال والمجندين.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDi.006 االسم:  1: أيمن 2: محمد 3: ربيع 4: الظواهري
االسم (باللغة األصلية): أيمن محمد ربيع الظواهري

اللقب:  a) الدكتور  b) دكتور   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jun. 1951 19 مكان الوالدة: Giza, مصر  كنية كافية لتحديد الهوية: 
a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri

Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman
Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu
a) Abu Fatma b) Abu Mohammed  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Mohammed l) Ayman Al Zawahari m) Ahmad Fuad Salim

الجنسية: مصر رقم جواز السفر:  a) مصر رقم b) 19820215 1084010 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج
 (2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007, 16 Dec. 2010, 22 May 2015 معدّل بتاريخ) 25 Jan. 2001 :في القائمة بتاريخ
معلومات أخرى: زعيم تنظيم القاعدة Al-Qaida (QDe.004))). سابقاً، كان قائد العمليات والقائد العسكري للجهاد اإلسالمي المصري

Egyptian Islamic Jihad (QDe.003))) وكان معاونا مقربا من أسامة بن الدن (متوفى). يعتقد أنه موجود في منطقة حدود أفغانستان/
باكستان. اختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنه عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 21 حزيران/يونيه ٢٠١٠.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.156 االسم:  1: عبد المجيد 2: عزيز 3: الزنداني 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبد المجيد عزيز الزنداني

a) Abdelmajid Al-Zindani  :الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1950 مكان الوالدة: اليمن  كنية كافية لتحديد الهوية   Sheikh :اللقب
b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:

P.O. Box 8096, :13 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان Aug. 1995 الصادر بتاريخ ,A005487 اليمن رقم جواز السفر: اليمن رقم
Sana'a, اليمن  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2004 27 (معدّل بتاريخ Jul. 2006, 10 Jun. 2011, 1 May 2019 25)  معلومات أخرى:

تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2006) وبتاريخ 2 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253
https:// :(2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.326 االسم:  1: حامد 2: حمد 3: حامد 4: العلي
االسم (باللغة األصلية): حامد حمد حامد العلي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Nov. 1960 17 مكان الوالدة:  a) الكويت  b) قطر  كنية كافية لتحديد الهوية:
غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الكويت رقم جواز السفر:  a) الكويت رقم b 001714467) الكويت رقم

101505554 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2014 15  معلومات أخرى: يقدّم حامد
حمد حامد العلي الدعم المالي لجبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137) في سورية. وقد أشار العلي إلى نفسه على أنه ”كوماندو القاعدة“
الذي جمع األموال والدعم لجبهة النصرة ولتنظيم القاعدة (QDe.004). فاعتبارا من سنة 2013 قام العلي بالتنسيق مع جبهة النصرة في
سورية لتلبية احتياجاتها من األموال والمعدات، وأسدى توجيهاته للمانحين في الكويت لكي يرسلوا الدعم المالي والمادي إلى هذا التنظيم

اإلرهابي. وبحلول منتصف 2013، كان العلي قد جمع عشرات اآلالف من الدوالرات لمساعدة جبهة النصرة على شراء األسلحة والعتاد. وقام
العلي بزيارة سورية في مناسبات عديدة خالل سنة 2013 من أجل إيصال األموال إلى الجبهة. وفي نفس السنة قام بتيسير سفر أفراد كانوا

يرغبون في القتال مع جبهة النصرة إلى سورية وزوّدهم بأموال لتسليمها إلى التنظيم اإلرهابي. وفي سنة 2014 استغلّ العلي مجموعة
من الطالب في الكويت إليصال أموال إلى الجبهة، وحاول أيضا تيسير إجراء حوار بين زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام،
أبو بكر البغدادي، المدرج في القائمة تحت اسم إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي (QDi.299)، وبين زعيم جبهة النصرة، أبو

محمد الجوالني (QDi.317)، وذلك من أجل تسوية النـزاع القائم بين الفريقيْن. وخالل صائفة 2013، سافر العلي إلى سورية عدة مرّات
https:// :من أجل لقاء الزّعيميْن اإلرهابيـيـن.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.335 االسم:  1: عبد الرحمن 2: خلف 3: عبيد 4: العنيزي
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1973 6 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية:  a) عبد الرحمن

خلف عبيد العنيزي b) عبد الرحمن خلف عبيد العنيزي كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) أبو أسامة الرحمن b) أبو شيماء كويتي c) أبو أسامة
الكويتي d) أبو أسامة e) يوسف الجنسية: كويتي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجمهورية العربية

السورية (منذ عام 2013)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23 (معدّل بتاريخ Feb. 2017, 1 May 2019 15)  معلومات أخرى: منذ
(QDe.115) رين في تنظيم القاعدة في العراقعام 2008 على أقل تقدير، عمل عبد الرحمن خلف ”عبيد جُدي“ العنيزي مع أحد كبار الميس

وأحد المسؤولين الماليين في تنظيم القاعدة في العراق من أجل تحويل األموال من الكويت إلى سورية. وعمل أيضاً مع أحد الميسرين
في تنظيم القاعدة في العراق بهدف دفع نفقات سفر مقاتلين إرهابيين أجانب من سورية إلى العراق. وعمل العنيزي على تهريب عدد من
المقاتلين اإلرهابيين األجانب من الكويت إلى أفغانستان، على األرجح لالنضمام إلى تنظيم القاعدة (QDe.004) وشارك في أنشطة تيسير

مع ميسرين في تنظيم القاعدة يعملون انطالقاً من إيران، بما في ذلك تيسير انتقال مقاتلين إرهابيين أجانب إلى أفغانستان عن طريق إيران.
والعنيزي موجود في سورية منذ عام 2013. ومن المعروف جيداً أنه ميسر لجبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137) ويساعد على إرسال

العناصر واللوجستيات إلى سورية انطالقاً من منطقة الخليج. وهو يقدم منذ مطلع عام 2014 مجموعة واسعة من أشكال الدعم إلى الدولة
اإلسالمية في العراق والشام، المدرجة في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق، ويقدم هذا الدعم في سورية والعراق. أُنجز

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.154 االسم:  1: سليمان 2: جاسم 3: سليمان 4: علي أبو غيث
االسم (باللغة األصلية): سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1965 14 مكان الوالدة: الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير
كافية لتحديد الهوية: Abo Ghaith الجنسية: سحب الجنسية الكويتية في 2002 رقم جواز السفر: الكويت رقم 849594, الصادر بتاريخ 27

Nov. 1998, الصادر في الكويت (وانتهت في 24 يونيو 2003)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:
Jan. 2004 16 (معدّل بتاريخ Jul. 2008, 10 Jun. 2011 23)  معلومات أخرى: غادر الكويت إلى باكستان في حزيران/يونيه 2001. تم

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.299 االسم:  1: إبراهيم 2: عواد 3: إبراهيم 4: علي البدري السامرائي
االسم (باللغة األصلية): إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي

Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim :الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1971 مكان الوالدة: العراق  كنية كافية لتحديد الهوية   .Dr :اللقب
’Ali al-Badri al-Samarrai’ (born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim ‘Awad
Abu Du’a; Abu) أبو دعاء (a  :كنية غير كافية لتحديد الهوية  ((Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i

Abu Bakr al-) أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي (Duaa’) (prominently known by this nom de guerre)  b) Dr. Ibrahim c
Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi الجنسية: العراق رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:  رقم

البطاقة التموينية: 0134852 العنوان:  a) العراق  b) الجمهورية العربية السورية  أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2011 5 (معدّل بتاريخ
Jul. 2012 20)  معلومات أخرى: الوصف: الطول: 1.65 متر الوزن: 85 كغ لون الشعر والعينين: أسود. لون البشرة: بيضاء. وهو زعيم

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، الذي أدرج في القائمة باعتباره تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) (AQI). وهو موجود
حاليا في العراق وسورية. وقد أعلن نفسه ’’خليفة“ في الموصل في عام 2014. وهو مسؤول عن إدارة وتوجيه عمليات واسعة النطاق
لتنظيم القاعدة في العراق. واسم الزوجة: سجا حامد الدليمي. واسم الزوجة: أسماء فوزي محمد القبيسي. وهو مطلوب للقوات األمنية
العراقية. ويمكن إدراج الصورة المتاحة في اإلخطار الخاص المشترك بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.296 االسم:  1: مطيع الرحمن 2: علي محمد 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): مطیع الرحمن علی محمد

Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  تقريباً 1977 مكان الوالدة
a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur  :باكستان  كنية كافية لتحديد الهوية ,Bahawalpur District, Punjab Province
Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial i) Ustad Talha

j) Qari Mushtaq كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Tariq b) Hussain الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية
الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2011 22 (معدّل بتاريخ May 2012, 17 Oct. 2013 10)  معلومات

أخرى: الوصف الجسماني: 5 أقدام وبوصتان؛ 157.4 سنتيمتر. اسم األب: علي محمد مطيع الرحمن وهو رئيس قيادة عمليات لشقر جانفي
(QDe.096). مرتبط بحركة الجهاد اإلسالمي (QDe.130).الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.370 االسم:  1: طراد 2: محمد 3: الجربا 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Nov. 1979 20 مكان الوالدة: العراق  كنية كافية لتحديد الهوية: Tarad Aljarba كنية
غير كافية لتحديد الهوية: Abu-Muhammad al-Shimali الجنسية: المملكة العربية السعودية رقم جواز السفر: E704088, الصادر بتاريخ
Aug. 2003 26 (انتهت صالحيته في 2 تموز/يوليه 2008)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 29
Sep. 2015  معلومات أخرى: أمير حدود تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق (QDe.115)، منذ نيسان/أبريل 2015 وقائد التنظيم المسؤول عن العمليات المنفذة خارج الجمهورية العربية السورية والعراق

منذ منتصف عام 2014. يسر سفر المقاتلين الراغبين في االنضمام إلى تنظيم الدولة اإلسالمية، من أستراليا وأوروبا والشرق األوسط،
من تركيا إلى الجمهورية العربية السورية. وتولى إدارة دار الضيافة التابعة للتنظيم في أعزاز، الجمهورية العربية السورية، اعتبارا من عام

https://www.interpol.int/en/How- :2014.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.076 االسم:  1: عصام 2: علي 3: محمد 4: علوش
االسم (باللغة األصلية): عصام علي محمد علوش

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 1972 b) 21 Mar. 1974 مكان الوالدة: Baghdad, العراق  كنية كافية لتحديد
الهوية: Mansour Thaer مولود عام Mar. 1974 21 في Baghdad, العراق  كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: األردن رقم
18 Aug. 3 (معدّل بتاريخ Sep. 2002 :جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ

Jan. 2009 30 ,2006)  معلومات أخرى: تم ترحيله من ألمانيا إلى األردن في شباط/فبراير 2005. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

QDi.422 االسم:  1: محمد 2: مسعود 3: أظهر 4: علوي
االسم (باللغة األصلية): محمد مسعود اظہر علوی

Bahawalpur, Punjab :مكان الوالدة a) 10 Jul. 1968 b) 10 Jun. 1968  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Masud Azhar b) Wali Adam Isah c) Wali  :باكستان  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية ,Province

Adam Esah الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:
May 2019 1  معلومات أخرى: مؤسس تنظيم جيش محمد (QDe.019). الزعيم السابق لحركة المجاهدين (QDe.008).الوصلة الشبكية

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.152 االسم:  1: سيفي 2: عماري 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): سيفي عماري

b)  الجزائر ,a) Kef Rih  :مكان الوالدة a) 1 Jan. 1968 b) 24 Apr. 1968  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Abdalarak b) El Para (nombre de guerracombat name)  c) Abderrezak Le  :الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Guelma

Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra كنية غير كافية لتحديد
الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ:

Dec. 2003 4 (معدّل بتاريخ Apr. 2008, 16 May 2011 7)  معلومات أخرى: رهن االحتجاز في الجزائر منذ تشرين األول/أكتوبر 2004.
عضو سابق في منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 27

https://www.interpol.int/ :تموز/يوليه 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.216 االسم:  1: عبد هللا 2: أنشوري 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1958 مكان الوالدة: Pacitan, East Java, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية: 

a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز
السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2006 21  معلومات أخرى: تم

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.323 االسم:  1: سعيد 2:  عريف 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): سعيد عريف

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 25 Jun. 1964 b) 5 Dec. 1965 مكان الوالدة: أوران, الجزائر  كنية كافية لتحديد
الهوية:  a) سعيد محمد عريف b) أبو غريب c) عبد الرحمن d) عبد هللا الجزائري e) سليمان شباني f) سليمان كنية غير كافية لتحديد الهوية:

غير متوفر الجنسية: جزائري رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 15
Aug. 2014  معلومات أخرى: سعيد عريف ضابط في الجيش الجزائري فرّ من الخدمة في التسعينات وسافر إلى أفغانستان. هناك تدرب

في معسكرات تنظيم القاعدة (QDe.004) على األسلحة والمتفجرات. ويشتبه في أنّه قد تلقى تدريبات في جورجيا على إنتاج األسلحة
الكيميائية والبيولوجية وذلك بقيادة كبير زعماء تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي، المعروف أيضا باسم أحمد فاضل نزال الخاليلة (متوفـى).
وقد كان عريف أحد رجال الزرقاوي المقرّبين، وهو من المشتبه في صلتهم بمخطط ”بجماعة فرانكفورت“ (غير مدرجة على القائمة) لتفجير

كاتدرائية ستراسبورغ وسوق أعياد الميالد في ستراسبورغ، بفرنسا، في كانون األوّل/ديسمبر 2000. أما العقل المدبّر لهذه العملية فهو أبو
ضحى (غير مدرج على القائمة)، أحد كبار أعضاء تنظيم القاعدة.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.398 االسم:  1:ُ ستام 2: ماغوميدوفِتش 3: أسيلديروف 4: غير متوفر
Рустам Магомедович Асельдеров :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1981 9 مكان الوالدة: قرية إيكي , بورول، مقاطعة إيكي بورولسكي، جمهورية
كالميكيا، االتحاد الروسي, االتحاد الروسي  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abu Muhammad (أبو
Абу Мухаммад :(أبو محمد الكاداري) (باللغة األصلية Абу Мухаммад) b) Abu Muhammad Al-Kadari :محمد) (باللغة األصلية

Аль-Кадари) c) Muhamadmuhtar (محمد مختار) (باللغة األصلية: Мухамадмухтар) الجنسية: االتحاد الروسي رقم جواز السفر:
جواز السفر الروسي رقم 8208 عدد 555627 (الصادر عن مكتب لِنينسكي في مديرية دائرة الهجرة االتحادية لالتحاد الروسي في جمهورية

9 Aug. 2017, 1 12 (معدّل بتاريخ Dec. 2016 :داغستان)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
May 2019)  معلومات أخرى: قاد مجموعة مؤلفة من أكثر من 160 مقاتال إرهابياً، تنشط في جمهوريات داغستان والشيشان وإنغوشيا

باالتحاد الروسي. قُتل يوم 3 كانون األول/ديسمبر 2016 في مدينة محج قلعة بجمهورية داغستان في االتحاد الروسي. صورته متاحة
إلدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. ُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253
https:// :(2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.184 االسم:  1: محسن 2: فاضل 3: عايد 4: عاشور الفضلي
االسم (باللغة األصلية): محسن فاضل عايد عاشور الفضلي

a) Muhsin Fadhil  :24 مكان الوالدة: الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية Apr. 1981 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia‘ كنية غير كافية لتحديد الهوية:

and expired) الكويت رقم 1420529, الصادر في الكويت (b 106261543 الكويت رقم (a  :غير متوفر الجنسية: الكويت رقم جواز السفر
Block Four, Street 13, House #179 , Kuwait City, Al-Riqqa :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان  (on 31 Mar. 2006

area, الكويت  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2005 17 (معدّل بتاريخ Jul. 2008 23)  معلومات أخرى: مطلوب للسلطات األمنية الكويتية.
ومطلوب للقوات األمنية السعودية. وهو فار منذ تموز/يوليه ٢٠٠٨. واختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنه عمال بقرار مجلس األمن 1822
https:// :(2008) في 1 حزيران/يونيه ٢٠١٠.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.265 االسم:  1: حاجي 2: محمد 3: أشرف 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): حاجي محمد أشرف

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 1 Mar. 1965 b) 1955 مكان الوالدة: Faisalabad, باكستان  كنية كافية لتحديد
الهوية:  a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير

(b  (2013 انتهت 11 مارس) 12 Mar. 2008 الصادر بتاريخ ,AT0712501 باكستان رقم (a  :متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر
باكستان رقم A-374184 رقم الهوية الوطنية:  a) باكستان b 6110125312507) باكستان 24492025390 العنوان:  غير متوفر أدرج في

القائمة بتاريخ: Dec. 2008 10 (معدّل بتاريخ Jul. 2009, 24 Jul. 2013, 1 May 2019 17)  معلومات أخرى: رئيس مالية لشقر طيبة
(QDe.118). اسم والده نور محمد. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.364 االسم:  ATABIEV :3 SEIT-UMAROVICH :2  ISLAM :1 4: غير متوفر
Ислам Сеит-Умарович Атабиев :(باللغة األصلية) االسم

Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- :29 مكان الوالدة Sep. 1983 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Cherkessia كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: Abu Jihad الجنسية: االتحاد الروسي رقم جواز السفر:

االتحاد الروسي رقم 620169661 (جواز السفر إلى الخارج)  رقم الهوية الوطنية: االتحاد الروسي 9103314932, الصادر بتاريخ 15
a)  :(جواز سفر وطني، صادر عن دائرة دائرة الهجرة االتحادية لالتحاد الروسي لجمهورية كرتاشييفو-شركيسيا)  العنوان Aug. 2003

Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, االتحاد الروسي  b) الجمهورية
العربية السورية (تقع في كما في أغسطس 2015)  c) العراق (ممكن موقع بديل كما في أغسطس 2015)  أدرج في القائمة بتاريخ: 2

Oct. 2015  معلومات أخرى: في آب/أغسطس 2015، أمير مقاتلي داعش الناطقين بالروسية، المدرج في القائمة تحت تنظيم القاعدة
في العراق (QDe.115). يسيطر على مدينتي الدانا وإدلب في الجمهورية العربية السورية بصفته قائدا تابعا لداعش. مطلوب من سلطات

االتحاد الروسي الرتكابه جرائم إرهابية على أراضيه. الصورة متاحة ويمكن إدراجها في النشرات الخاصة لإلنتربول - مجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/ :لألمم المتحدة.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.042 االسم:  1: حسن 2: ظاهر 3: عويس 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): حسن ظاهرعويس

a) Ali,  :العقيد   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1935 مكان الوالدة: الصومال  كنية كافية لتحديد الهوية (b  الشيح (a  :اللقب
Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e)

Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir
Awes كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys الجنسية: الصومال

a)  (Active in Southern Somalia as of Nov. 2012.)  b)  (Also  :رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان
21 Dec. 2007, 11 May 2010, 9 (معدّل بتاريخ Nov. 2001 :أدرج في القائمة بتاريخ  (.reported to be in Eritrea as of Nov. 2007

May 2011, 18 Mar. 2013 16)  معلومات أخرى: الخلفية العائلية: من عشيرة هاوي هابرجيدير أير ومن كبار زعماء االتحاد اإلسالمي
(QDe.002) وحزب اإلسالم في الصومال. منذ 12 نيسان/أبريل 2010 كان خاضعاً لتدابير الجزاءات الواردة في قرار مجلس األمن 1844

(2008) فيما يتصل بالصومال وأفريقيا (انظر https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.248 االسم:  1: ريكاردو 2: بيريز 3: إيراس 4: غير متوفر
Paraiso Street, Barangay Poblacion, 24 :15 مكان الوالدة Sep. 1973 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Mandaluyong City, الفلبين  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras كنية غير كافية لتحديد
الهوية:  a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير

b) Barangay Tigib,  الفلبين ,a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon  :متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان
Ayungon, Negros Oriental, الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ: Jun. 2008 4 (معدّل بتاريخ Dec. 2011 13)  معلومات أخرى: عضو

في حركة راجا سليمان (QDe.128). قبضت عليه السلطات الفيليبينية بتاريخ 14 آذار/مارس 2011. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاريخ 13 أيار/مايو 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

QDi.371 االسم:  1: عبد الباسط  2: عزوز  3: غير متوفر 4: غير متوفر
a) Abdelbassed  :7 مكان الوالدة: دوما،, ليبيا  كنية كافية لتحديد الهوية Feb. 1966 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Abdul Baset Azouz (Azouz b كنية غير كافية لتحديد الهوية: initials) AA)  الجنسية: ليبيا رقم جواز السفر:  a) ليبيا رقم 223611
b) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland رقم C00146605 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: ليبيا (آخر
.(QDe.004) 29  معلومات أخرى: أحد العمالء الرئيسيين في تنظيم القاعدة Feb. 2016 :مكان إقامة معروف)  أدرج في القائمة بتاريخ
قام، بتوجيه من أيمن الظواهري (QDi.006)، بتجنيد 200 مقاتل في الجزء الشرقي من ليبيا.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Anggih Tamtomo :4 Naim :3 Bahrum :2 Muhammad :1  :االسم QDi.404
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Sep. 1983 6 مكان الوالدة:  a) سوراكارتا, إندونيسيا  b) بيكالونغان, إندونيسيا  كنية

a) Abu Rayyan b) Abu Rayan c) Abu  :كنية غير كافية لتحديد الهوية a) Bahrun Naim b) Anggih Tamtomo  :كافية لتحديد الهوية
(b  حلب, الجمهورية العربية السورية (a  :الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان Aisyah

الرقة, الجمهورية العربية السورية  أدرج في القائمة بتاريخ: Jul. 2017 20  معلومات أخرى: مواطنٌ إندونيسي مقيم في سورية ويعمل
في مجموعة متنوعة من األدوار دعماً لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق

https://www.interpol.int/en/ :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة(QDe.115)
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.305 االسم:  1: عبد الرشيد 2: ريزو 3: بشير 4: غير متوفر
a)  :إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية ,Sukoharjo :31 مكان الوالدة Jan. 1974 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba’aysir c) Rashid Rida Bashir كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:
Podok :إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:  (معروف أصًال باسم عبد الرشيد ريزو بشير ) غير متوفر العنوان

 12 Mar. 2012 :إندونيسيا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java
معلومات أخرى: اسم األب أبو بكر بياصير (QDi.217) شقيق عبد الرحيم بياصير (QDi.293). ينتمي إلى قيادة جماعة نشر التوحيد مشارك

في التجنيد وجمع األموال لصالحها (QDe.133). مرتبط بالجماعة اإلسالمية (QDe.092).الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDi.217 االسم:  1: أبو بكر 2: بياصير 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Aug. 1938 17 مكان الوالدة: Jombang, East Java, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد

الهوية:  a) Abu Bakar Baasyir مولود عام Aug. 1938 17 في Jombang, East Java, إندونيسيا  b) Abu Bakar Bashir مولود
عام Aug. 1938 17 في Jombang, East Java, إندونيسيا  c) Abdus Samad d) Abdus Somad كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير

21 Apr. :متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
2006  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.293 االسم:  1: عبد الرحيم 2: بياصير 3: غير متوفر 4: غير متوفر
b)  إندونيسيا ,a) Solo  :مكان الوالدة a) 16 Nov. 1977 b) 16 Nov. 1974  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd  :إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية ,Sukoharjo, Central Java
Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h)

Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir
m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman Bashir كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:

إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: إندونيسيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Jul. 2011 19  معلومات
أخرى: قائد أقدم في الجماعة اإلسالمية (QDe.092). اسم األب أبو بكر بياصير (QDi.217). الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
click here

QDi.080 االسم:  1: سعيد 2: باهاجى 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): سعيد باهاجى

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jul. 1975 15 مكان الوالدة: Haselünne, Lower Saxony, ألمانيا  كنية كافية
a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Zouheir Al Maghribi :لتحديد الهوية

الجنسية:  a) ألمانيا b) المغرب رقم جواز السفر:  a) ألمانيا رقم 28642163, الصادر في Hamburg (مؤقت)  b) المغرب رقم 954242,
Bunatwiete :المغرب (منتهي الصالحيه)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان ,Meknas 28, الصادر في Jun. 1995 الصادر بتاريخ

26 Nov. 2004, 9 Sep. 30 (معدّل بتاريخ Sep. 2002 :23, ألمانيا (مقيم سابقا في)  أدرج في القائمة بتاريخ, Hamburg, 21073
Jul. 2007, 23 Dec. 2010, 9 Sep. 2014, 1 May 2019 2 ,2005)  معلومات أخرى: نائب رئيس لجنة اإلعالم لدى تنظيم القاعدة

(QDe.004) حتى نيسان/أبريل 2010. وأصدرت السلطات األلمانية أمرا بإلقاء القبض عليه في 21 أيلول/سبتمبر 2001. واختُتِم االستعراض
الذي أُجري بشأنه عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 20 أيار/مايو 2010. وقيل إنه تُوفي في أيلول/سبتمبر 2013 في منطقة

الحدود بين أفغانستان وباكستان. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.266 االسم:  1: محمود 2: محمد 3: أحمد 4: بهازيق
a)  :مكان الوالدة: الهند  كنية كافية لتحديد الهوية a) 1943 b) 1943 c) 1944  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-‘Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:
المملكة العربية السعودية رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: المملكة العربية السعودية 4-6032-0048-1 العنوان:  غير متوفر

أدرج في القائمة بتاريخ: Dec. 2008 10 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: ممول لجماعة لشقر طيبه (مُدرَج تحت رقم إحالة
دائم وهو QDe.118). عَمِل قائداً لجماعة لشقر طيبة في المملكة العربية السعودية. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253

https:// :(2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.311 االسم:  1: أيوب 2: بشير 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): ایوب بشیر

اللقب: الحاج   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد
الهوية:  Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub (a كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:  a) أوزبكستان

Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal :أفغانستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان (b
Administered Tribal Area, باكستان  أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2012 18 (معدّل بتاريخ Jul. 2018, 1 May 2019 17)  معلومات

أخرى: عضو مجلس القيادة في أوائل عام 2010 ومدير المالية للحركة اإلسالمية في أوزبكستان (QDe.010). قام بتنسيق الدعم المالي
واللوجستي في أفغانستان وباكستان لصالح الحركة اإلسالمية في أوزبكستان بين عامي 2009 و 2012. وقام بنقل وتسليم أموال إلى

فضل رحيم (QDi.303). أُبلغ عن مقتله في غارة جوية على شهاردرة، بوالية قندوز في أفغانستان، في كانون األول/ ديسمبر ٢٠١٥.
تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) بتاريخ ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٨. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253

https:// :(2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.055 االسم:  1: محمود 2: سلطان 3: بشير الدين 4: غير متوفر
a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i)  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin  :1945 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية

c) Mekmud, Sultan Baishiruddin كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية
الوطنية: غير متوفر العنوان: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, أفغانستان  أدرج في القائمة بتاريخ: Dec. 2001 24 (معدّل بتاريخ

May 2019 1)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 1 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض
عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

QDi.345 االسم:  1: طارخان 2: تايومورازوفيتش 3: باتيراشفيلي 4: غير متوفر
Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 11 Jan. 1986 b) 1982 مكان الوالدة: Akhmeta, Village Birkiani, جورجيا 
(d عمر الشيشاني (c أبو عمر الشيشاني (b عمر شيشاني (a  :كنية كافية لتحديد الهوية: طرخان باتيرشفيلي كنية غير كافية لتحديد الهوية

أبو عمر e) أبو حذيفة الجنسية: جورجيا رقم جواز السفر: 09AL14455, الصادر في جورجيا (وتنتهي صالحيته في 26 حزيران/يونيه 2049) 
رقم الهوية الوطنية: 08001007864, الصادر في جورجيا العنوان: الجمهورية العربية السورية (حتى كانون األول/ديسمبر 2014)  أدرج في
القائمة بتاريخ: Jan. 2015 23  معلومات أخرى: على مدى السنوات القليلة الماضية، تولى طارخان تايومورازوفيتش باتيراشفيلي، الجورجي
الجنسية والموجود في الجمهورية العربية السورية، عددا من المناصب العسكرية الرفيعة داخل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام،

المدرج باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، وقاد عددا من الهجمات. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.279 االسم:  1: محمد 2: بلكالم 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): محمد بلكالم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1969 19 مكان الوالدة: Hussein Dey, Algiers, الجزائر  كنية كافية لتحديد
الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر) b) El Harrachi (الحراشي) الجنسية:

الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2010 22 (معدّل بتاريخ
Apr. 2014 15)  معلومات أخرى: محكوم عليه غيابياً من المحكمة الجزائرية بتاريخ 28 آذار/مارس 1996 برقم قبض دولي جزائري 03/09
في 9 حزيران/يونيه 2009 صادر عن محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، الجزائر، وطلب تسليم جزائري برقم 2307/09 بتاريخ 3 أيلول/

سبتمبر 2009 مقدم إلى السلطات في مالي. اسم األب على بلكالم. اسم األم فاطمة سعدودي. عضو منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي
https://www.interpol.int/en/ :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة (QDe.014)

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.136 االسم:  1: مختار 2: بلمختار 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): مختار بلمختار

a) Abou  :الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Ghardaia :1 مكان الوالدة Jun. 1972 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou
El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor
i) Mukhtar Belmukhtar كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Belaoua b) Belaour الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم

12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 11 (معدّل بتاريخ Nov. 2003 :الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 9 Sep. 2014, 1 May 2019)  معلومات أخرى: اسم أبيه محمد. اسم أمه زهرة شمخة.

عضو مجلس تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014))). رئيس تنظيم
Al) وتنظيم المرابطون ((Al Moulathamoun (QDe.140) مونوتنظيم الملث ((Al Mouakaoune Biddam (QDe.139) عون بالدمالموق
Mourabitoun (QDe.141)). أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 30 تموز/يوليه 2009. أُنجز االستعراض عمًال

بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.375 االسم:  BEN AL-HAKIM :3 BEN HABIB :2 BOUBAKER :1 4: غير متوفر
a) Boubakeur  :فرنسا  كنية كافية لتحديد الهوية ,Paris :1 مكان الوالدة Aug. 1983 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

a) Abou al Moukatel b) Abou Mouqatel c) Abu-Muqatil  :كنية غير كافية لتحديد الهوية el-Hakim b) Boubaker el Hakim
El Hakim Boubakeur (al-Tunisi d  الجنسية:  a) فرنسا b) تونس رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

 (24 Jun. 2016 معدّل بتاريخ) 29 Sep. 2015 :العنوان: الجمهورية العربية السورية (في أيلول/سبتمبر 2015)  أدرج في القائمة بتاريخ
معلومات أخرى: مقاتل إرهابي أجنبي فرنسي - تونسي في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة بوصفه تنظيم

https:// :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.(QDe.115) القاعدة في العراق
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.355 االسم:  1: سفيان 2: بن غومو 3: غير متوفر 4: غير متوفر
SOFIANE BEN GOUMO :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jun. 1959 26 مكان الوالدة: درنة, ليبيا  كنية كافية لتحديد الهوية: سفيان بن كومو
كنية غير كافية لتحديد الهوية: أبو فارس الليبي الجنسية: ليبي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: ليبيا  أدرج

في القائمة بتاريخ: Sep. 2015 3  معلومات أخرى: سفيان بن غومو من قدماء المحاربين في صفوف الجماعة اإلسالمية المقاتلة الليبية
(QDe.011)، وقد قاتل أيضا في أفغانستان وتدرب في أحد المعسكرات التي كانت تحت قيادة أسامة بن الدن (متوفى). وبعد أن سُجن
بسبب أنشطته اإلرهابية في أفغانستان، أُفرج عنه من سجن أبو سليم في ليبيا في عام 2010. وفي نهاية عام 2011، بدأ بإنشاء جماعة

أنصار الشريعة - درنة (QDe.145). وهو الزعيم الحالي ألنصار الشريعة - درنة، وبذلك فهو مسؤول بشكل عام عن أعمال الجماعة. الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.333 االسم:  1: سيف هللا 2: بن عمر  3: بن محمد  4: بن حسين
االسم (باللغة األصلية): سيف هللا بن عمر بن محمد بنحسين

a) Seif Allah  :8 مكان الوالدة: تونس, تونس  كنية كافية لتحديد الهوية Nov. 1965 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah ‘Umar bin Hassayn d) Seifallah ben Amor ben Hassine  e) Sayf

a) Abu Iyyadh al-Tunisi  b) Abou Iyadh el-Tounsi  c) Abu Ayyad al-Tunisi  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Allah bin Hussayn
d) Abou Aayadh  e) Abou Iyadh  الجنسية: تونسي رقم جواز السفر: تونس رقم G557170, الصادر بتاريخ Nov. 1989 16 رقم

الهوية الوطنية: بطاقة هوية تونسية رقم 05054425, الصادر بتاريخ May 2011 3 (صادرة في حمام ليف)  العنوان:  a) 60 شارع ليبيا,
حمام األنف, بن عروس, تونس  b) ليبيا (مكان وجوده المحتمل في تموز/يوليه 2017)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23 (معدّل

Tunisian Combatant Group) س تنظيم الجماعة المقاتِلة التونسية15)  معلومات أخرى: مؤس Feb. 2017, 26 Dec. 2017 بتاريخ
QDe.090))) وزعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143))). أصدرت محكمة ابتدائية
تونسية مذكرة اعتقال في حقه في 23 آب/أغسطس 2013.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.386 االسم:  1: منير 2: بن دحو  3: بن إبراهيم  4: بن هالل
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: May 1983 10 مكان الوالدة: بن قردان, تونس  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Mounir Helel b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d) Abu Maryam al-Tunisi الجنسية: تونس رقم
جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2016 29  معلومات أخرى: ميسر

النضمام المقاتلين اإلرهابيين األجانب وخبير في تحديد وتأمين طرق السفر. له ضلع كبير في توفير الدعم المادي لتنظيم القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي (QDe.014) في شمال أفريقيا. ساعد مقاتلين إرهابيين أجانب في السفر في جميع أنحاء شمال أفريقيا وإلى الجمهورية

العربية السورية لالنضمام إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق
https://www.interpol.int/en/ :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.(QDe.115)

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.388 االسم:  BENGHALEM :2 SALIM :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jul. 1980 6 مكان الوالدة: بورغ ال رين, فرنسا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: فرنسا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجمهورية
العربية السورية (في أيلول/سبتمبر2015)  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2016 29  معلومات أخرى: متطرف فرنسي يمارس العنف انطالقا

.(QDe.115) من سورية وعضو في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة بوصفه تنظيم القاعدة في العراق
وهو مطلوب بموجب أمر أوروبي بإلقاء القبض.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

QDi.307 االسم:  1: حافظ 2: عبد السالم 3: بطاوي 4: غير متوفر
اللقب:  a) Maulavi b) Mullah   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1940 مكان الوالدة: Gujranwala, Punjab Province, باكستان 

a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi d) Abdul  :كنية كافية لتحديد الهوية
Salam Budvi e) Abdul Salam Bhattwi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h) Molvi Abdursalam
Bhattvi كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: 
غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Mar. 2012 14  معلومات أخرى: عضو مؤسس لجماعة لشقر طيبة (QDe.118) ونائب زعيم لشقر

https:// :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.(QDi.263) طيبة حافظ محمد سعيد
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.421 االسم:  1: حمزة 2: أسامة 3: محمد 4: بن الدن
االسم (باللغة األصلية): حمزة أسامة محمد بن الدن

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: May 1989 9 مكان الوالدة: جدة, المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد الهوية:
غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: 

غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  NaN (معدّل بتاريخ Mar. 2019 13)  معلومات أخرى: نجلُ أسامة بن الدن (المتوفى). أعلنه أيمن
محمد ربيع الظواهري (QDi.006) عضواً رسمياً في تنظيم القاعدة (QDe.004). وقد دعا أتباع تنظيم القاعدة إلى تنفيذ هجمات إرهابية.

ويُعتبر الشخص األوفر حظاً لخالفة الظواهري. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.009 االسم:  1: بالل 2: بن مروان 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): بالل بن مروان

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1947 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية
لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في

القائمة بتاريخ: Jan. 2001 25 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: معاون أقدم ألسامة بن الدن. تم االستعراض عمًال بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/

https://www.interpol.int/en/ :فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.417 االسم:  1: محمد 2: رافي 3: بن عدين 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jun. 1966 3 مكان الوالدة: Negri Sembilan, ماليزيا  كنية كافية لتحديد الهوية:

a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn al Malizi c) Muhammad Ratin d) Muhammad  :غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية
Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h) Muhammad Ratin Bin Nurdin

الجنسية:  a) ماليزيا b) إندونيسيا رقم جواز السفر: ماليزيا رقم A31142734, الصادر بتاريخ Nov. 2013 6 (صادر عن وزارة الهجرة في
ماليزيا، تاريخ انتهاء الصالحية 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015)  رقم الهوية الوطنية: ماليزيا بطاقة الهوية الوطنية 660603-05-5267 (صادرة

a)  B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off  :عن إدارة التسجيل الوطنية في ماليزيا؛ صادرة ألجل محمد رافي بن عدين )  العنوان
Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, كوااللمبور, كوااللمبور والية بيرسيكوتوان , ماليزيا (حتى 30 كانون الثاني/يناير

b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100  (2014, كوااللمبور, كوااللمبور والية بيرسيكوتوان , ماليزيا (حتى 23 نيسان/
أبريل c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100  (2010, كوااللمبور, كوااللمبور والية بيرسيكوتوان , ماليزيا (حتى

6 نيسان/أبريل d  (2007) الجمهورية العربية السورية (الموقع حتى 2014)  أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2018 23  معلومات أخرى:
أحد كبار تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة بوصفه تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). مارس التجنيد
لفائدة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام وأصدر تعليمات لألفراد بارتكاب أعمال إرهابية عن طريق شريط فيديو على اإلنترنت.

األوصاف الجسدية: لون العينين: بني؛ لون الشعر: بني؛ البشرة: داكنة. يتحدث الماليزية واإلنكليزية وقليال من العربية. الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.081 االسم:  1: رمزي 2: محمد 3: عبد هللا 4: بن الشيبة
االسم (باللغة األصلية): رمزي محمد عبد هللا بن الشيبة

a) Gheil Bawazir,  :مكان الوالدة a) 1 May 1972 b) 16 Sep. 1973  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b)  :السودان  كنية كافية لتحديد الهوية ,b) Khartoum  اليمن ,Hadramawt

Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi
Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi

Ramzi Omar :كنية غير كافية لتحديد الهوية Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar
الجنسية: اليمن رقم جواز السفر: 00085243, الصادر بتاريخ Nov. 1997 17, الصادر في Sanaa, اليمن رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 27 Jul. 30 (معدّل بتاريخ Sep. 2002 :العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
Dec. 2010 23 ,2007)  معلومات أخرى: قُبِض عليه في كراتشي، باكستان بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2002. محتجز في الواليات المتحدة
األمريكية اعتباراً من أيار/مايو 2010. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 25 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.063 االسم:  1: المختار 2: بن محمد 3: بن المختار 4: بوشوشة
االسم (باللغة األصلية): المختار بن محمد بن المختار بوشوشة

Bushusha, :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tunis :13 مكان الوالدة Oct. 1969 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
26 May 1999 الصادر بتاريخ ,K754050 كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم Mokhtar

Via Milano Number 38, :14 العنوان Sep. 1984 رقم الهوية الوطنية: 04756904, الصادر بتاريخ  ((expired on 25 May 2004
10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 24 (معدّل بتاريخ Apr. 2002 :إيطاليا  أدرج في القائمة بتاريخ ,(Spinadesco, (CR
Jun. 2007, 23 Dec. 2010 7)  معلومات أخرى: رقم ضريبي إيطالي: BGHFCL66R28Z352G. اسم األم هدية بنّور. تم االستعراض

عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :األمن التابع لألمم المتحدة

QDi.188 االسم:  1: فيصل 2: بو غانمي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): فيصل بوغانمي

a) Faical  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tunis :28 مكان الوالدة Oct. 1966 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Boughanmi b) Faysal al-Bughanimi كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: تونس رقم جواز السفر: غير متوفر رقم
29 Jul. 2005 :إيطاليا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Number 5/B viale Cambonino, Cremona :الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان

(معدّل بتاريخ Jun. 2007, 10 Aug. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 1 May 2019 7)  معلومات أخرى: رقم ضريبي إيطالي
BGHFCL66R28Z352G. محكوم عليه بالسجن 7 سنوات في إيطاليا بتاريخ 29 حزيران/يونيه 2007 بواسطة محكمة استئناف برسكيا

الثانية. رهن االحتجاز في إيطاليا في تاريخ حزيران/يونيه 2009. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 20 تموز/
يوليه 2009. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

QDi.058 االسم:  BOULGHITI :2 BOUBEKEUR :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Feb. 1970 13 مكان الوالدة: الرويبة, الجزائر العاصمة, الجزائر  كنية كافية لتحديد
b)  (أُدرج سابقاً باسمه العربي: أبوبكر الجزائري) a) Abu Bakr al-Jaziri  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Boubakeur Boulghit :الهوية

b) الجزائر (a  :الجنسية Abou Bakr Al Djazairi c) Abou Yasser El Djazairi d) Yasir Al-Jazari e) Abou Yasser Al-Jaziri
11 Jan. 2002 :رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ PALESTINE

(معدّل بتاريخ Jul. 2007, 1 Feb. 2008, 16 May 2011, 20 Jun. 2017, 1 May 2019 18)  معلومات أخرى: رئيس مالية لجنة الدعم
األفغانية Afghan Support Committee (QDe.069))). يعمل ميسرا وخبيرا لتنظيم القاعدة (QDe.004) في مجال االتصاالت. يعتقد
أنه كان في الجزائر في نيسان/أبريل 2010. اسمُ ابيه محمد واسمُ أمه فاطمة عريبي. اختُتِم االستعراض الذي أُجري بشأنه عمال بقرار

مجلس األمن 1822 (2008) في 21 حزيران/يونيه ٢٠١٠. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير
https://www.interpol.int/en/How- :2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.143 االسم:  1: حمّادي 2: بن عبد العزيز 3: بن علي 4: بو يحيى
االسم (باللغة األصلية): حمّادي بن عبد العزيز بن على بو يحيى

a) Gamel  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tunis :29 مكان الوالدة May 1966 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
9 May 1986 مولود عام b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa  25 في المغرب May 1966 مولود عام Mohamed
في مصر  c) Mahmoud Hamid كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم L723315, الصادر
بتاريخ May 1998 5 (انتهت يوم 4 مايو 2003)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: Corso XXII Marzo Number 39, Milan, إيطاليا

أدرج في القائمة بتاريخ: Nov. 2003 12 (معدّل بتاريخ Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 30 Jan. 2009, 16 May 2011 20)  معلومات
أخرى: أودع بالسجن في إيطاليا حتى 28 تموز/يوليه 2011. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/
https://www.interpol.int/en/ :يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.396 االسم:  1: أسالن 2: أفغازاروفِتش 3: بيوتوكاييف 4: غير متوفر
Аслан Авгазарович Бютукаев :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Oct. 1974 22 مكان الوالدة: كيتايِفكا، مقاطعة نوفوسيليتسكي، منطقة ستافروبول,
Амир Хазмат)  :باللغة األصلية) a) Amir Khazmat  :االتحاد الروسي  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية

b) Abubakar (باللغة األصلية: Абубакар)  الجنسية: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:
Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chechnya, االتحاد الروسي  أدرج في القائمة

بتاريخ: Aug. 2016 3  معلومات أخرى: أدرج في القائمة بتاريخ معلومات أخرى: مطلوب لدى سلطات االتحاد الروسي الرتكاب جرائم
إرهابية. وهو يتولى قيادة كتيبة انتحارية تابعة لتنظيم كتيبة رياض الصالحين لشهداء الشيشان لالستطالع والتخريب (QDe.100). الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.405 االسم:  Barkhanoev :3 Ruslanovich :2 Malik :1 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1992 14 مكان الوالدة: أوردجونيكيدزيفسكايا , مقاطعة سوندجينسكيي بإقليم

a) Saifuddin b) Saifuddin al-Ingushi c)  :إنغوشيتيا, االتحاد الروسي  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية
Saifuddin Ingushi الجنسية: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الموصل, العراق  أدرج
في القائمة بتاريخ: Jul. 2017 20  معلومات أخرى: التحق بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة
باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) في أيلول/سبتمبر الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.365 االسم:  1: أخمد  2: راجابوفيش 3: شاتاييف 4: غير متوفر
Ахмед Ражапович Чатаев :(باللغة األصلية) االسم

Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic :4 مكان الوالدة Jul. 1980 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
of Chechnya, االتحاد الروسي  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Akhmad Shishani b) David Mayer c) Elmir Sene كنية غير كافية

لتحديد الهوية: Odnorukiy الجنسية: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: االتحاد الروسي جواز سفر وطني
9600133195, الصادر في Vedensiky District, Republic of Chechnya, االتحاد الروسي (صادر عن إدارة الشؤون الداخلية)  العنوان:

a) الجمهورية العربية السورية (تقع في كما في أغسطس 2015)  b) العراق (ممكن موقع بديل كما في أغسطس 2015)  أدرج في
القائمة بتاريخ: Oct. 2015 2 (معدّل بتاريخ Dec. 2015, 10 Dec. 2015 30)  معلومات أخرى: في آب/ أغسطس 2015، أحد قادة تنظيم

الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)، المدرج في القائمة تحت تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، يأتمر بإمرته مباشرة 130
مقاتال. أوصافه البدنية: العينان: بنيان، الشعر: أسود، البنية: صلبة؛ عالمات فارقة: وجه بيضوي، له لحية، فقد يده اليمنى وساقه اليسرى، يتكلم

الروسية والشيشانية وربما األلمانية والعربية. مطلوب من سلطات االتحاد الروسي الرتكابه جرائم إرهابية على أراضيه المرتكبة في اإلقليم.
الصورة متاحة ويمكن إدراجها في النشرات الخاصة لإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

QDi.312 االسم:  1: عامر 2: علي 3: شودري 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عامر علی چوہدری

a) Aamir Ali  :3 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية Aug. 1986 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry كنية غير كافية لتحديد الهوية: Huzaifa الجنسية: باكستان رقم جواز السفر:

باكستان رقم BN 4196361, الصادر بتاريخ Oct. 2008 28 (وتنتهي صالحيته في 27 تشرين األول/أكتوبر 2013)  رقم الهوية الوطنية:
باكستان 33202-7126636-9 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2012 18 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى:
خبير إلكترونيات ومتفجرات يعمل لصالح منظمة تحريك الطالبان، باكستان. مشارك في تخطيط الهجمات التي تشنها تحريك طالبان باكستان.

قدم الدعم المالي واللوجستي للمنظمة المذكورة كما شارك في التدريب العسكري الذي تتبناه المنظمة. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس
األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.070 االسم:  1: ياسين 2: شكوري 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): ياسين شكوري

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Oct. 1966 6 مكان الوالدة: Safi, المغرب  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية
H-135467 رقم الهوية الوطنية: المغرب F46947 غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم

7 Jun. 2007, 23 3 (معدّل بتاريخ Sep. 2002 :7, المغرب  أدرج في القائمة بتاريخth Street, Number 7, Hay Anas Safi :العنوان
Dec. 2010)  معلومات أخرى: اسم األم فو حلما بنت بركا واسم األب عبد الرحمن محمد بن عزّوز. تم ترحيله من إيطاليا إلى المغرب بتاريخ

26 شباط/فبراير 2004. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.376 االسم:  CHERIF :2 PETER :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Aug. 1982 26 مكان الوالدة: Paris, 20th district, فرنسا  كنية كافية لتحديد الهوية:

غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: فرنسا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:
Al Mukalla, Hadramawt province, اليمن  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2015 29 (معدّل بتاريخ Jun. 2016 24)  معلومات أخرى:

عضو في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (QDe.129). وقد أدين غيابيا وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في فرنسا في عام
2012. وهو مطلوب للسلطات الفرنسية من عام 2015.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.419 االسم:  1: أنجم 2: شودري 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jan. 1967 18 مكان الوالدة: ويلِن، لندن, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا

الشمالية  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: Abu Luqman الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland رقم 516384722, الصادر بتاريخ

May 2013 6 (صادر عن مكتب جوازات السفر في غالسغو، تنتهي صالحيته في 6 حزيران/يونيه 2023)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر
11 Oct. 15 (معدّل بتاريخ Oct. 2018 :المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  أدرج في القائمة بتاريخ ,London :العنوان

2019)  معلومات أخرى: أعلن والئه لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق
(QDe.115) في حزيران يونيه 2014. سُجن في المملكة المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2014 ثم أفرج عنه إفراجا مشروطا في تشرين األول/

أكتوبر 2018 وتنتهي مدة اإلفراج المشروط في تموز/يوليه 2021.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

QDi.300 االسم:  1: منير 2: شوكا 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jul. 1981 30 مكان الوالدة: Bonn, ألمانيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

كنية غير كافية لتحديد الهوية: Abu Adam الجنسية:  a) ألمانيا b) المغرب رقم جواز السفر: ألمانيا رقم 5208323009, الصادر بتاريخ 2
Feb. 2007, الصادر في Stadt Bonn, ألمانيا (وتنتهي صالحيته في 1 شباط/فبراير 2012)  رقم الهوية الوطنية: ألمانيا رقم الهوية الوطنية
5209530116, الصادر بتاريخ Jun. 2006 21, الصادر في Stadt Bonn, ألمانيا (وتنتهي صالحيته في 20 حزيران/يونيه 2011)  العنوان:
Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, ألمانيا (العنوان سابقا)  أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. 2012 25  معلومات أخرى: مرتبط بالحركة

اإلسالمية في أوزبكستان (QDe.010). شقيق ياسين شوكا (QDi.301). صدر أمر القبض عليه من قاضي التحقيق في محكمة العدل
االتحادية األلمانية بتاريخ 5 تشرين األول/أكتوبر 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.301 االسم:  1: ياسين 2: شوكا 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1984 11 مكان الوالدة: Bonn, ألمانيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية

غير كافية لتحديد الهوية: Abu Ibraheem الجنسية:  a) ألمانيا b) المغرب رقم جواز السفر: ألمانيا رقم 5204893014, الصادر بتاريخ 5
Oct. 2000, الصادر في Stadt Bonn, ألمانيا (وتنتهي صالحيته في 5 تشرين األول/أكتوبر 2005)  رقم الهوية الوطنية: ألمانيا رقم الهوية

الوطنية 5209445304, الصادر بتاريخ Sep. 2005 5, الصادر في Stadt Bonn, ألمانيا (وتنتهي صالحيته في 4 أيلول/سبتمبر 2010) 
العنوان: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, ألمانيا (العنوان سابقا)  أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. 2012 25  معلومات أخرى:

مرتبط بالحركة اإلسالمية في أوزبكستان (QDe.010) شقيق منير شوكا (QDi.300). صدر أمر القبض عليه من جانب قاضي التحقيق في
محكمة العدل االتحادية األلمانية بتاريخ 5 تشرين األول/أكتوبر 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

QDi.141 االسم:  1: مكسامد 2: قبض هللا 3: سييز 4: غير متوفر
a)  :الصومال  كنية كافية لتحديد الهوية ,Kismaayo :8 مكان الوالدة Oct. 1974 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير
12 Nov. :متوفر الجنسية: الصومال رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الصومال  أدرج في القائمة بتاريخ

2003 (معدّل بتاريخ Sep. 2005, 30 Jan. 2009, 20 Apr. 2009, 21 Oct. 2010 9)  معلومات أخرى: موجود بالصومال في نيسان/أبريل
2009 عقب نقله من المملكة المتحدة. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1882 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.410 االسم:  CRAWFORD :3 DOMINIC :2 SHANE :1 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Feb. 1986 22 مكان الوالدة: ماونت هوب, ترينيداد وتوباغو  كنية كافية لتحديد

الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) أسد هللا b) أبو سعد الترينيدادي c) أسد الجنسية: ترينيداد وتوباغو رقم جواز السفر: 
a) ترينيداد وتوباغو رقم TA959547, الصادر بتاريخ Nov. 2013 19 (عن دائرة شؤون الهجرة في ترينيداد وتوباغو، تاريخ انتهاء الصالحية

هو ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر b  (2018) ترينيداد وتوباغو رقم T1071839, الصادر بتاريخ Nov. 2004 8 (عن دائرة شؤون الهجرة في
ترينيداد وتوباغو، تاريخ انتهاء الصالحية هو ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤)  رقم الهوية الوطنية:  a) ترينيداد وتوباغو بطاقة الهوية الوطنية

19860222007, الصادر بتاريخ Jun. 2011 16 (تاريخ انتهاء الصالحية هو ١٦ حزيران/يونيه ٢٠١٦)  b) ترينيداد وتوباغو شهادة الميالد
B394445, الصادر بتاريخ Jan. 2007 c 23) ترينيداد وتوباغو رخصة السياقة 892124B, الصادر بتاريخ Aug. 2007 30 (تاريخ انتهاء

الصالحية هو 30 آب/أغسطس ٢٠١٠)  العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية (حتى أيار/مايو ٢٠١٤)  b) ريهانلي, هاتاي, تركيا (العنوان
c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise  (السابق كان في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ إلى أيار/مايو ٢٠١٤

d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field  (2013 من تاريخ الميالد إلى ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر) ترينيداد وتوباغو ,Chaguanas
Lands, Wallerfield, County of St. George East, ترينيداد وتوباغو (مكان بديل يُحتمل أنه كان موجودا فيه في أيلول/سبتمبر ٢٠١١) 

أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2017 18  معلومات أخرى: مروج باللغة اإلنكليزية لدعاية تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج
في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). وهو مطلوب للعدالة في ترينيداد وتوباغو بتهمة حيازة ذخيرة وأسلحة نارية

وبضائع مسروقة. األوصاف البدنية: لون العينين: بُني؛ لون الشعر: داكن؛ لون البشرة: بني فاتح؛ البنية الجسدية: متوسط القامة؛ الطول: 174
سنتمترًا؛ الوزن: 64 كلغ؛ يتحدث اللغتين اإلنكليزية والعربية. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.347 االسم:  1: دنيس 2: مامادو 3: جرهارد 4: كوسبير
Denis Mamadou Gerhard Cuspert :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Oct. 1975 18 مكان الوالدة: Berlin, ألمانيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية
غير كافية لتحديد الهوية: أبو طلحة األلماني الجنسية: ألماني رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: 2550439611, الصادر في

District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, ألمانيا (صادر بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010 وتنتهي صالحيته في 21 نيسان/أبريل 2020 )
11 Feb. 2015 :غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ (primary address) برلين, 12055, ألمانيا ,a)   b) Karl-Marx-Str. 210  :العنوان

(معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: قام Denis Mamadou Gerhard Cuspert، من خالل الحصول على تدريب في استعمال
األسلحة النارية وفي اقتناء تلك األسلحة وتخزينها ونقلها إلى أشخاص آخرين، بارتكاب عمل تخريبي عنيف وخطير إلزهاق األرواح، يُقصد

به إضعاف إحدى الدول ويمكن أن يُهدّد وجود الدولة أو أمنها#. و Denis Cuspert متهم# بارتكاب أعمال قتل في الهجوم على حقل غاز
الشاعر، بالجمهورية العربية السورية، في 17 #تموز/#يوليه 2014، وجرائم حرب بسبب قتل سجناء من قبيلة الشعيطات في آب/#أغسطس

2014. بعد مغادرة ألمانيا في 21 حزيران/#يونيه 2012، سافر #Denis Cuspert إلى منطقة مرسى مطروح في مصر لتلقي #التدريب
على استعمال األسلحة النارية في النزاعات المسلحة في مخيم للناشطين. #وقد كُشف ذلك في مقطع فيديو نشر #على اإلنترنت بتاريخ 10

#Denis Cuspert# كانون الثاني/#يناير 2014. وعنوانه #"لقاء بين شيخ ومجاهد في ميدان الشرف". و#في مقطع الفيديو المذكور، وصف#
مراحل رحلته إلى الجمهورية العربية السورية#. وبعد أن سافر إلى ليبيا، واصل تدريبه العسكري في المنطقة المحيطة بدرنة# #مع مجموعة
مجهولة من المتطرفين #الذين يمارسون العنف. #ومنذ مطلع عام 2013، قام بتدريب مقاتلين جدد في منطقة مرسى #مطروح وحصل على
أسلحة نارية #وقام بتخزينها وتسليمها للمتدربين على القتال ألغراض التدريب.# وسافر Denis Cuspert، بعد تدريبه للنشطاء، إلى الجمهورية

العربية السورية في عدة مناسبات، وشارك في #اشتباكات بين المتمردين أو المتطرفين الذين يمارسون العنف وقوات الحكومة السورية
في حلب.# وفي وقت ال يتجاوز آب/#أغسطس 2013، انضم Denis Cuspert إلى# جماعة جند #الشام (غير مدرجة)، وشارك في معارك
في #محافظة الالذقية الساحلية بسوريا، بالقرب من الحدود التركية# .#وفي آب/#أغسطس #،#2013 قاتلت جماعة جند #الشام في عدة

معارك ضد قوات الحكومة السورية. #وضلع التنظيم، ضمن عمليات أخرى، في هجمات واسعة #النطاق استهدفت قرى علوية. كما كان
.(QDe.137)# لجند الشام وجود داخل مدينة حلب وشمالها#. وكانت جماعة جند #الشام تحتفظ باتصاالت وثيقة بجبهة النصرة ألهل الشام
كما كانت لها اتصاالت بتنظيم #الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)، المدرج باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115#)، وقد

عمل مع #كال التنظيمين في آب/#أغسطس 2013. #وتدهورت العالقات سريعا بين تنظيم داعش وجماعة جند #الشام؛ ومن ثم، فقد ترك
Denis Cuspert تنظيم جند #الشام وانضم إلى تنظيم داعش في أواخر صيف عام 2013. #وفي نهاية آب/#أغسطس 2013 أُصيب بجروح
خطيرة خالل غارة جوية في الجمهورية العربية السورية.# وفي 6 #آب/#أغسطس 2013، أصدرت جماعة جند #الشام مقطع فيديو بعنوان
"#Syria Latakia Sopka Durin" ونشر على اإلنترنت. #وقد ظهر في الفيديو أمير التنظيم أبو الوليد، المعروف باسم مسلم (غير مدرج في
القائمة)، وهو يقود المشاهدين في جولة بمنطقة النزاع ويصف الحمالت العسكرية للتغلب عل المواقع الجبلية في منطقة دورين# بالقرب

من #الالذقية في حوالي 5 #آب/#أغسطس 2013. #وفي مقطع الفيديو هذا، يمكن رؤية #Denis Cuspert في الخلفية عدة مرات. #وفي
مقطع فيديو آخر صُور في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين صُور فيهما المقطع السابق ذكره، #ظهر Denis Cuspert علنا #وهو

يصف المعارك السابقة على مواقع العدو. #وفي 18 #تموز/#يوليه #2014، اكتُشفت ثالثة مقاطع فيديو أخرى على حسابات لمستخدمين
للفيسبوك ويوتيوب يمكن رؤية #Denis Cuspert أو سماع صوته فيها. #وموضوع مقاطع الفيديو يربطها باستيالء تنظيم داعش على حقل

غاز الشاعر بالقرب من حمص في الجمهورية العربية السورية. ورغم علم Denis Cuspert بأهداف وأيديولوجيات التنظيمات اإلرهابية
المذكورة أعاله، فقد قدّم إليها دعمه الشخصي#. وقدم الدعم أيضا إلى وسائط إعالم تلك التنظيمات وعمل مدربا على استعمال األسلحة

النارية لصالحها، كما واصل #Denis Cuspert القيام بدور نشط في القتال لصالح تنظيم داعش #حتى بعد اإلصابات التي هددت حياته في
نهاية آب/#أغسطس2013 #. ُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.331 االسم:  1: أنديرز  2: كامرون  3: أوستانسفيغ  4: ديل
Anders Cameroon Ostensvig Dale :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: أوسلو, النرويج  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير
كافية لتحديد الهوية: مسلم أبو عبد الرحمن الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير
متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23  معلومات أخرى: Anders Cameroon Ostensvig Dale (أنديرز كامرون أوستانسفيغ

ديل) نرويجي الجنسية وعضو في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (QDe.129). أجرى ديل زيارته األولى إلى اليمن في عام
2008 وعاد إلى هذا البلد عدة مرات. وتلقى ديل، بوصفه عضواً في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، تدريباً على األعمال اإلرهابية

وصنع األحزمة المقيدة بالقنابل، واألجهزة المتفجرة المرتجلة، والمتفجرات األكبر حجماً المستخدمة في السيارات المفخخة بالقنابل.
ويُحتمل أن يستعمل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قدرة ديل على السفر إلى الكثير من البلدان دون مواجهة قيود على تأشيرة

https:// :الدخول لتنفيذ هجوم في تلك البلدان. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.245 االسم:  1: بيو 2: أبوجني 3: دي فيرا 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1969 19 مكان الوالدة: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, الفلبين  كنية
a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Ismael De Vera :كافية لتحديد الهوية
,Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija :الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان g) Leo
الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ: Jun. 2008 4 (معدّل بتاريخ Jun. 2009, 13 Dec. 2011 3)  معلومات أخرى: عضو حركة راجا سليمان

(QDe.128) وجماعة أبو سيّاف (QDe.001) والجماعة اإلسالمية (QDe.092). اسم األب أونوريو ديفيرا. اسم األم فاوستا أوبوجني. محتجز
في الفلبين بتاريخ أيار/مايو 2011. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 13 أيار/مايو 2010. الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.252 االسم:  1: أحمد 2: دغداغ 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): أحمد دغداغ

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jan. 1967 17 مكان الوالدة: Anser, Wilaya (province) of Jijel, الجزائر  كنية
كافية لتحديد الهوية:  a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:
الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ: Jul. 2008 3 (معدّل بتاريخ

Mar. 2009, 15 Nov. 2012 24)  معلومات أخرى: ينتمي إلى قيادة منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي وهو رئيس مالية المنظمة
(QDe.014). اسم األم زكية شبيرا واسم األب األخضر. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.246 االسم:  1: ريديندو 2: كايين 3: ديللوسا 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: May 1972 15 مكان الوالدة: Punta, Santa Ana, Manila, الفلبين  كنية كافية

لتحديد الهوية:  a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa كنية غير
كافية لتحديد الهوية:  a) Dodong b) Troy c) Uthman الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

3 Jun. 4 (معدّل بتاريخ Jun. 2008 :الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ ,Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila ,3111 :العنوان
Dec. 2011 13 ,2009)  معلومات أخرى: عضو في حركة راجا سليمان (QDe.128) ومرتبط بجماعة أبو سيّاف (QDe.001). اسم األب

فرناندو رفائيل ديللوسا واسم األم إديثا بارادو كاين. محتجز في الفلبين منذ كانون الثاني/يناير 2010. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاريخ 13 أيار/مايو 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

QDi.243 االسم:  1: فلسيانو 2: سمبوريو 3: ديلوس رييس اإلبن 4: غير متوفر
اللقب: Ustadz   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Nov. 1963 4 مكان الوالدة: Arco, Lamitan, Basilan, الفلبين  كنية كافية لتحديد

الهوية:  a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير
3 Jun. 2009, 13 Dec. 4 (معدّل بتاريخ Jun. 2008 :متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ
2011)  معلومات أخرى: عضو جماعة راجا سليمان (QDe.128). اسم األب فليسيانو دي روس رييس. اسم األم أوريا سمبوريو. رهن

االحتجاز في الفلبين بتاريخ أيار/مايو 2011. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 13 أيار/مايو 2010. الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.342 االسم:  1: عمر 2: ديابي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
OUMAR DIABY :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Aug. 1975 5 مكان الوالدة: Dakar, السنغال  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر
كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) أومسن b) عمر أومسن الجنسية: السنغال رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر
العنوان: الجمهورية العربية السورية (يقع في)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23  معلومات أخرى: Oumar Diaby كان عضوا

نشيطا في تنظيم فرسان العزة (غير مدرج)، وهو تنظيم كان يشجع اإلرهاب عالنية وجرى حلّه في عام 2012. وكان مسؤوال عن تحرير
أفالم الفيديو الخاصة بالتنظيم. وأشاد Oumar Diaby في أفالم الفيديو بزعيم تنظيم القاعدة (QDe.004) أسامة بن الدن (متوفى)

وباألعمال اإلرهابية المرتكبة في أوروبا. وواصل الترويج لإلرهاب خالل فترة احتجازه من 9 كانون األول/ديسمبر 2011 إلى 25 حزيران/يونيه
2012، الرتكابه جرائم تقع تحت طائلة القانون العام. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.167 االسم:  1: كمال 2: جرمان 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): كمال جرمان

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Oct. 1965 12 مكان الوالدة: Oum el Bouaghi, الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية: 
a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر
 (7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011 معدّل بتاريخ) 3 May 2004 :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ

معلومات أخرى: محتجز بالجزائر في نيسان/أبريل 2010. صدر قرار القبض عليه من السلطات األلمانية بتاريخ 9 تشرين األول/أكتوبر
2003 بسبب المشاركة في جريمة اختطاف. عضو سابق في كتيبة طارق بن زياد بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). تم
االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 27 تموز/يوليه 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.249 االسم:  1: يحيى 2: جوادي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): يحيى جوادي

,M’Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes :1 مكان الوالدة Jan. 1967 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم
15 Nov. 3 (معدّل بتاريخ Jul. 2008 :جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
2012)  معلومات أخرى: ينتمي إلى قيادة منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي. (مدرج تحت رقم اإلحالة الدائم QDe.014). موجود في

شمالي مالي في حزيران/يونيه 2008. اسم األم زهرة فارس. اسم األب محمد. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.232 االسم:  1: عبد المالك 2: دروكدال 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبد المالك دروكدال

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1970 20 مكان الوالدة: Meftah, Wilaya of Blida, الجزائر  كنية كافية لتحديد
الهوية: Abou Mossaab Abdelouadoud كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم
7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011, 1 27 (معدّل بتاريخ Aug. 2007 :الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ

May 2019)  معلومات أخرى: رئيس منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). محكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد في الجزائر
بتاريخ 21 آذار/مارس 2007. اسم األب رباح دروكدال. اسم األم زهور زديغا.. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

وبتاريخ 4 أيار/مايو 2009. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.095 االسم:  1: ليونيل 2: دومونت 3: غير متوفر 4: غير متوفر
a)  :فرنسا  كنية كافية لتحديد الهوية ,Roubaix :29 مكان الوالدة Jan. 1971 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset
a) Bilal b) Hamza c)  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad

Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon الجنسية: فرنسا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:
22 Nov. 2004, 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007, 17 25 (معدّل بتاريخ Jun. 2003 :غير متوفر العنوان: فرنسا  أدرج في القائمة بتاريخ

Oct. 2007, 24 Mar. 2009, 6 Aug. 2010, 24 Jun. 2016)  معلومات أخرى: محتجز في فرنسا منذ أيار/مايو 2004. حُكم عليه بالسجن
25 سنة في فرنسا في عام 2007. من المرتقب أن تنتهي مدة عقوبته في 13 كانون الثاني/يناير 2023 وينتهي احتجازه غير المشروط في

13 آب/أغسطس 2020. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 15 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.111 االسم:  1: آغوث 2: دويكارنا 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Aug. 1964 11 مكان الوالدة: Makassar, South Sulawesi, إندونيسيا  كنية كافية
لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير

متوفر العنوان: إندونيسيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2003 9 (معدّل بتاريخ Nov. 2004, 14 May 2014 26)  معلومات أخرى: قُبِض
عليه بتاريخ 13 آذار/مارس 2002. وحُكِم عليه بتاريخ 12 تموز/يوليه 2002 في الفلبين. أُطلِق سراحه من االحتجاز في الفلبين بتاريخ 1

كانون الثاني/يناير 2014. وبعد ذلك تم ترحيله إلى إندونيسيا. الوصف الجسماني: الطول 165 سم. توجد صورة فوتوغرافية متاحة إلدراجها
في اإلشعار الخاص لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس

األمن 1822 (2008) وبتاريخ 25 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.019 االسم:  1: عبد هللا 2: أحمد 3: عبد هللا 4: األلفي
االسم (باللغة األصلية): عبد هللا احمد عبدهللا االلفي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jun. 1963 6 مكان الوالدة: Gharbia, مصر  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر
كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر

رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2001 17 (معدّل بتاريخ Nov. 2004 26)  معلومات
أخرى: أفغانستان. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.142 االسم:  1: راضي 2: عبد السميع  3: أبواليزيد 4: العياشي
االسم (باللغة األصلية): راضي عبد السميع أبواليزيد العياشي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jan. 1972 2 مكان الوالدة: محافظة الغربية, مصر  كنية كافية لتحديد الهوية: غير
Via Cilea :الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان Mera’i :متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية

9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 16 May 2011, 12 (معدّل بتاريخ Nov. 2003 :أدرج في القائمة بتاريخ  (Domicile) 40, إيطاليا, Milan
Mar. 2017, 1 May 2019 29)  معلومات أخرى: محكوم عليه بعشر سنوات سجناً بواسطة محكمة أول درجة في ميالنو بتاريخ 21 أيلول/
سبتمبر 2006. مودع في الحبس في إيطاليا مقرر اإلفراج عنه بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2012. خاضع للطرد من إيطاليا بعد إنهاء سجنه.

تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253
https:// :(2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.262 االسم:  1: رضوان 2: الهبهب 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1969 20 مكان الوالدة: Casablanca, المغرب  كنية كافية لتحديد الهوية:
Abdelrahman كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:  a) ألمانيا b) المغرب رقم جواز السفر: ألمانيا رقم 1005552350,

الصادر بتاريخ Mar. 2001 27, الصادر في Municipality of Kiel, ألمانيا (انتهت يوم 26 مارس 2011)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر
30 Jan. 2009, 12 (معدّل بتاريخ Nov. 2008 :ألمانيا (عنوان السابق)  أدرج في القائمة بتاريخ ,lltisstrasse 58, 24143 Kiel :العنوان

Mar. 2009, 15 Nov. 2012 24)  معلومات أخرى: أطلق سراحة من االحتجاز في ألمانيا بتاريخ نيسان/أبريل 2012.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.082 االسم:  1: منير 2: المتصدق 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): منير المتصدق

Mounir :المغرب  كنية كافية لتحديد الهوية ,Marrakesh :3 مكان الوالدة Apr. 1974 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
el Moutassadeq كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم H 236483 رقم الهوية

26 Nov. 30 (معدّل بتاريخ Sep. 2002 :أدرج في القائمة بتاريخ  (In prison in Germany)  :العنوان E-491591 الوطنية: المغرب
Sep. 2007, 23 Dec. 2010 7 ,2004)  معلومات أخرى: تم القبض عليه بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وثبتت إدانته في ألمانيا

باعتباره شريكاً في جريمة قتل وفي عضوية منظمة إرهابية وحكم عليه بالسجن 15 سنة في 8 كانون الثاني/يناير 2007. اسم األب ابراهيم
بريك. اسم األم حبيبة عباس. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 20 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.065 االسم:  1: عبد القادر 2: محمود 3: محمد 4: السيد
االسم (باللغة األصلية): عبد القادر محمود محمد السيد

a) Es Sayed, Kader  :26 مكان الوالدة: مصر  كنية كافية لتحديد الهوية Dec. 1962 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير

26 Nov. 2004, 7 Jun. 24 (معدّل بتاريخ Apr. 2002 :متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
May 2011, 1 May 2019 16 ,2007)  معلومات أخرى: رقم ضريبي إيطالي SSYBLK62T26Z336L. محكوم عليه بالسجن 8 سنوات
في إيطاليا في 6 شباط/فبراير 2004. يُعَدّ مجرماً هارباً من العدالة في نظر السلطات اإليطالية. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن

1822 (2008) وبتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.409 االسم:  EL SHEIKH :2 ELSHAFEE :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jul. 1988 16 مكان الوالدة: لندن, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا

الشمالية  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) El Shafee Elsheikh b) Alshafee El-Sheikh كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر
الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم

801121547, الصادر بتاريخ Jun. 2009 16 (أصدره مكتب جوازات السفر في المملكة المتحدة وتاريخ انتهاء صالحيته هو 16 حزيران/
20 Jul. :يونيه 2019، أُلغي في كانون األول/ديسمبر 2014)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ

2017  معلومات أخرى: مقاتل إرهابي أجنبي في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة تحت اسم تنظيم
القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمهورية العربية السورية. األوصاف البدنية: لون العينين: بني غامق؛ لون الشعر: أسود؛ لون البشرة:
https://www.interpol.int/en/How- :سمراء. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.064 االسم:  1: سامي 2: بن خميس 3: بن صالح  4: الصيد
االسم (باللغة األصلية): سامي بن خميس بن صالح الصيد

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Feb. 1968 10 مكان الوالدة: Menzel Jemil, Bizerte, تونس  كنية كافية لتحديد
الهوية: Omar El Mouhajer كنية غير كافية لتحديد الهوية: Saber الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم K929139, الصادر
8 Dec. 1994 b) ITALY الصادر بتاريخ ,a) 00319547  :14 (انتهت يوم 13 فبراير 2000)  رقم الهوية الوطنية Feb. 1995 بتاريخ

SSDSBN68B10Z352F العنوان: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, تونس  أدرج في القائمة بتاريخ: 24
10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 21 Dec. 2007, 10 Aug. معدّل بتاريخ) Apr. 2002

Dec. 2010, 24 Nov. 2014 23 ,2009)  معلومات أخرى: رقم ضريبي إيطالي SSDSBN68B10Z352F. اسم األم بيا الصيداني. تم
ترحيله من إيطاليا إلى تونس بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2008. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 نيسان/أبريل

https://www.interpol.int/en/How- :2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.362 االسم:  ERDOGAN :2 EMRAH :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Feb. 1988 2 مكان الوالدة: Karliova, تركيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

a) Imraan Al-Kurdy b) Imraan c) Imran d) Imran ibn Hassan e) Salahaddin El Kurdy f)  :كنية غير كافية لتحديد الهوية
Salahaddin Al Kudy g) Salahaddin Al-Kurdy h) Salah Aldin i) Sulaiman j) Ismatollah k) Ismatullah l) Ismatullah Al

18 Feb. 2010 الصادر بتاريخ ,BPA C700RKL8R4 الجنسية: ألمانيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: ألمانيا Kurdy
30 Nov. 2015 :ألمانيا (منذ أيار/مايو 2015)  أدرج في القائمة بتاريخ ,Werl prison :(تنتهي صالحيتها في 17 شباط/فبراير 2016)  العنوان
معلومات أخرى: هو أحد المقاتلين اإلرهابيين األجانب المرتبطين بتنظيم القاعدة (QDe.004) في شمال وزيرستان، باكستان (2011-2010)

وبحركة الشباب المجاهدين (حركة الشباب) في الصومال (2011-2012). وفي عام 2014، حكمت عليه المحكمة اإلقليمية العليا في
فرانكفورت/ماين، ألمانيا بالسجن لسبع سنوات. أوصافه البدنية: لون العينين: بني؛ لون الشعر: بني؛ البنية: قوية؛ الوزن: 92 كلغ؛ الطول: 176
سم؛ لديه عالمة منذ الوالدة على الجانب األيمن من ظهره. اسم األم: إيمين أردوغان. اسم األب: سايت أردوغان.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.096 االسم:  1: موسى 2: بن عمر 3: بن علي 4: السعدي
االسم (باللغة األصلية): موسى بن عمر بن علي السعدي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1964 4 مكان الوالدة: Tabarka, تونس  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر
,L335915 الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir  :كنية غير كافية لتحديد الهوية
الصادر بتاريخ Nov. 1996 8, الصادر في Milan, إيطاليا (expired on 7 Nov. 2001)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: تونس 

20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 16 May 2011, 20 Jul. 25 (معدّل بتاريخ Jun. 2003 :أدرج في القائمة بتاريخ
2012)  معلومات أخرى: تعدّه السلطات اإليطالية مُجرماً هاربا من وجه العدالة (اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2009) غادر السودان إلى

تونس في عام 2011. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 15 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.083 االسم:  1: زكريا 2: الصبار 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): زكريا الصبار

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1977 3 مكان الوالدة: Essaouria, المغرب  كنية كافية لتحديد الهوية:
Zakariya Essabar كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المغرب رقم جواز السفر:  a) المغرب رقم M 271351, الصادر

بتاريخ Oct. 2000 24, الصادر في Berlin b) المغرب رقم K-348486 رقم الهوية الوطنية:  a) المغرب E-189935 b) المغرب
G-0343089 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2002 30 (معدّل بتاريخ Nov. 2004, 10 Jun. 2011 26)  معلومات

أخرى: اسم األب محمد بن أحمد. اسم األم صفية بنت طوبالي.. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 20 أيار/مايو
https://www.interpol.int/en/How- :2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.352 االسم:  1: موالنا 2: فضل هللا 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): موالنا فضل هللا

Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1974 مكان الوالدة
Pakhtunkhawa Province, باكستان  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) المال فضل هللا b) فضل حياة كنية غير كافية لتحديد الهوية: المال راديو

الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  (الحدود األفغانية الباكستانية)  أدرج في القائمة
بتاريخ: Apr. 2015 7 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: انتخب موالنا فضل هللا ليكون القائد الجديد لحركة طالبان باكستان

(QDe.132) (TTP) (Tehrik-e Taliban Pakistan) في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بعد وفاة حكيم هللا محسود، زعيم حركة طالبان
الباكستانية السابق (متوفى). وتحت قيادة فضل هللا، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في 16 كانون األول/ديسمبر 2014 على

مدرسة في بيشاور، باكستان والذي أسفر عن مقتل 132 طفال وعشرة معلمين، وثالثة جنود، على األقل. وقبل أن يصبح زعيما لحركة طالبان
الباكستانية، ادعى فضل هللا أنه كان وراء قتل اللواء سناء هللا نيازي، وهو ضابط كبير في الجيش الباكستاني، في أيلول/سبتمبر 2013، وكذلك
وراء األمر بإطالق النار على الطالبة مالال يوسف زي في عام 2012. وهو مسؤول عن قطع رؤوس 17 جنديا باكستانيا بعد هجوم شُن في

حزيران/يونيه 2012؛ وقد أمر أيضا بالقتل المتعمد لكبار السن الذين قادوا لجان السالم ضد طالبان. وفي الفترة من عام 2007 إلى عام
2009، تولى فضل هللا قيادة حركة طالبان الباكستانية المحلية في منطقة وادي سوات بشمال غرب باكستان. أُنجز االستعراض عمًال بقرار

مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.393 االسم:  FEBRIWANSYAH :2 TUAH :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
a)  :18 مكان الوالدة: جاكرتا، , إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية Feb. 1968 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin b) Tuwah Febriwansah c) Muhammad Fachri d) Muhammad Fachria e)
Muhammad Fachry كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:

Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, :إندونيسيا 09.5004.180268.0074 العنوان
Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, إندونيسيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2016 20  معلومات أخرى:

زعيم منظمة موجودة في إندونيسيا أعلنت والءها لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في
العراق (QDe.115). وقد قدم الدعم لتنظيم الدولة اإلسالمية في مجاالت التجنيد وجمع األموال والسفر. واعتقلته السلطات اإلندونيسية في

إندونيسيا في 21 آذار/مارس 2015 واتهم بارتكاب جرائم إرهابية. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

QDi.251 االسم:  1: صالح الدين 2: قاسمي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): صالح قاسمي

,Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra :13 مكان الوالدة Apr. 1971 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية: Abou Mohamed Salah كنية غير كافية لتحديد الهوية: Bounouadher الجنسية: الجزائر رقم جواز

24 Mar. 2009, 3 (معدّل بتاريخ Jul. 2008 :السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ
Nov. 2012, 14 Mar. 2013 15)  معلومات أخرى: عضو في القيادة ومسؤول عن لجنة اإلعالم في تنظيم القاعدة في بالد المغرب

اإلسالمي (QDe.014). اسم األم: يمينة سلطان. اسم األب: عبد العزيز. مرتبط بعبد الملك دروكدال (QDi.232). ألقي عليه القبض في
الجزائر في 16 كانون األول/ديسمبر 2012. محتجز في سجن الحراش في الجزائر إلى غاية آب/أغسطس 2015.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.366 االسم:  GAZIEV :3 ISMAILOVICH :2 TARKHAN :1 4: غير متوفر
Тархан Исмаилович Газиев :(باللغة األصلية) االسم

Republic ,11 مكان الوالدة: إيتوم - كالي مقاطعة إيتوم - كالينسكي Nov. 1965 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Ramzan Oduev (original script: Рамзан Одуев)  b) Tarkhan  :االتحاد الروسي  كنية كافية لتحديد الهوية ,of Chechnya

Isaevich Gaziev (original script: Тархан Исаевич Газиев)  c) Husan Isaevich Gaziev (original script: Хусан Исаевич
a) Wainakh (original script:  :كنية غير كافية لتحديد الهوية  (Газиев)  d) Umar Sulimov (original script: Умар Сулимов

Вайнах)  b) Sever (original script: Север)  c) Abu Bilal (original script: Абу-Билал)  d) Abu Yasir (original script: Абу
Ясир)  e) Abu Asim (original script: Абу Ясим)  f) Husan (original script: Хусан)  g) Ab-Bilal h) Abu-Naser الجنسية:
االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية (كان موجودا بها في

آب/أغسطس b  (2015) العراق (مكان وجود بديل محتمل في آب/أغسطس 2015)  أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2015 2 (معدّل بتاريخ
Dec. 2015, 6 Sep. 2016 10)  معلومات أخرى: كان يقود، حتى شهر آب/أغسطس 2015، تنظيم Jamaat Tarkhan، وهي جماعة
AL-QAIDA إرهابية تشكل جزءا من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق
IN IRAQ (QDe.115). مطلوب من سلطات االتحاد الروسي الرتكابه جرائم إرهابية على أراضيه ومطلوب أيضا بموجب مذكرة توقيف
دولية( ). صورته متاحة إلدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.028 االسم:  1: أحمد 2: خلفان 3: غيالني 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 14 Mar. 1974 b) 13 Apr. 1974 c) 14 Apr. 1974 d) 1 Aug. 1970 مكان

a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed,  :جمهورية تنزانيا المتحدة  كنية كافية لتحديد الهوية ,Zanzibar :الوالدة
Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan

h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh
Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini كنية غير كافية لتحديد

a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu  :الهوية
الجنسية: جمهورية تنزانيا المتحدة رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الواليات المتحدة األمريكية  أدرج

في القائمة بتاريخ: Oct. 2001 17 (معدّل بتاريخ Jul. 2007, 21 Oct. 2010 27)  معلومات أخرى: قُبض عليه في تموز/يوليه 2004 وهو
محبوس رهن المحاكمة في الواليات المتحدة األمريكية في تشرين األول/أكتوبر 2010. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن1822

(2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.250 االسم:  1: عمر 2: محمد 3: قدير 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عمر محمد قدير

,Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  تقريباً 1958 مكان الوالدة
الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid Hammadou مولود

عام Dec. 1965 12 في Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, الجزائر (المدرجة سابقا)  كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير
3 Jul. :متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
2008 (معدّل بتاريخ May 2012, 15 Nov. 2012, 29 Mar. 2019, 1 May 2019 10)  معلومات أخرى: مرتبط بتنظيم القاعدة ببالد

المغرب اإلسالمي (QDe.014). موجود في شمال مالي اعتباراً من حزيران/يونيه 2008. اسم األم: بنعروبة بشيرة. اسم األب: مبروك. انتحل
هوية عابد حمّادو الذي قيل إنه توفي في تشاد في عام 2004. أفيدَ بأنه توفي في 24 شباط/فبراير 2013( ). تمَّ االستعراض عمًال بقرار
مجلس األمن 2253 (2015) في [التاريخ]أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.367 االسم:  GUCHAEV :3 SALIMOVICH :2 ZAURBEK :1 4: غير متوفر
Заурбек Салимович Гучаев :(باللغة األصلية) االسم

Chegem-1 Village, Chegemskiy District, :7 مكان الوالدة Sep. 1975 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Bach b)  :االتحاد الروسي  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية ,Republic of Kabardino-Balkaria

Fackih c) Vostochniy  d) Muslim e) Aziz الجنسية: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: االتحاد الروسي رقم 622641887 (جواز السفر
إلى الخارج)  رقم الهوية الوطنية: االتحاد الروسي جواز سفر وطني 8304661431 العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية (تقع في كما
في أغسطس b  (2015) العراق (ممكن موقع بديل كما في أغسطس 2015)  أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2015 2  معلومات أخرى:

إلى غاية شهر آب/ أغسطس 2015، كان أحد قادة جيش المهاجرين واألنصار (QDe.148). وهو مطلوب لدى سلطات االتحاد الروسي بتهمة
ارتكاب جرائم إرهابية على أراضيه. صورته متوفرة لضمها إلى اإلخطار الخاص من اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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GUIAVARCH :4 AXEL :3 JORDAN :2 KEVIN :1  :االسم QDi.341
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1993 12 مكان الوالدة: باريس, فرنسا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

31 Jul. 2012 12, الصادر بتاريخCP63882.3FRA كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: فرنسا رقم جواز السفر: فرنسا رقم
16 Feb. 2007 070275, الصادر بتاريخQ007873 (صالح لغاية 30 تموز/يوليه 2022)  رقم الهوية الوطنية: فرنسا بطاقة الهوية الوطنية

(صالحة لغاية 15 شباط/فبراير 2017)  العنوان:  a) غرينوبل, فرنسا (عنوان السكن من 1993 إلى 2012)  b) الجمهورية العربية السورية
(كان موجودا فيها بين 2012 و 2016)  c) تركيا (من حزيران/يونيه 2016 إلى كانون الثاني/يناير 2017)  d) فرنسا (قيد االعتقال منذ كانون

الثاني/يناير 2017)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23 (معدّل بتاريخ Jun. 2016, 27 Aug. 2017 24)  معلومات أخرى: مقاتل
إرهابي فرنسي مرتبط بتنظيم جبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137) وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)، المدرج بوصفه

تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) يسّر سفر المقاتلين اإلرهابيين األجانب من فرنسا إلى سوريا. ناشط في الحمالت الدعائية التي تدعو
إلى العنف عبر اإلنترنت. وأصدر السلطات الفرنسية أمرا بإلقاء القبض عليه عام 2014 ونُفّذ في كانون الثاني/يناير 2017 عند طرده من تركيا
حيث ألقي القبض عليه في حزيران/يونيه 2016.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

QDi.218 االسم:  1: جنجون 2: روسمان 3: جونا وان 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jul. 1977 6 مكان الوالدة: Cianjur, West Java, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد

الهوية:  a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory كنية غير كافية لتحديد
الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة

بتاريخ: Apr. 2006 21 (معدّل بتاريخ Dec. 2011 13)  معلومات أخرى: شقيق نورجامان رضوان عصام الدين (QDi.087). تم االستعراض
عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :األمن التابع لألمم المتحدة

QDi.003 االسم:  1: سالم 2: أحمد 3: سالم 4: حمدان
االسم (باللغة األصلية): سالم أحمد سالم حمدان

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1965 مكان الوالدة:  a) Al-Mukalla, اليمن  b) AI-Mukala, اليمن  كنية كافية لتحديد
b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan (الكنية صقر الجداوي) a) Saqr Al-Jaddawi  :الهوية

كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: اليمن رقم جواز السفر: اليمن رقم 00385937 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: 
Shari Tunis, Sana'a (a, اليمن (عنوان السابق)  b)  (تقع في اليمن منذ نوفمبر 2008)  أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. 2001 25 (معدّل

بتاريخ Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 30 Jan. 2009, 17 Jul. 2009, 25 Jan. 2010 25)  معلومات أخرى: سائق وحارس خاص ألسامة
بن الدن (deceased) من عام 1996 حتى عام 2001. تم نقله من االحتجاز في الواليات المتحدة إلى اليمن في تشرين الثاني/نوفمبر

2008. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 تموز/يوليه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDi.068 االسم:  1: عادل 2: بن األزهر 3: بن يوسف  4: حمدي
االسم (باللغة األصلية): عادل بن األزهر بن يوسف حمدي

Adel ben al- :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tunis :14 مكان الوالدة Jul. 1970 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Azhar ben Youssef ben Soltane مولود عام Jul. 1970 14 في Tunis, تونس  كنية غير كافية لتحديد الهوية: Zakariya الجنسية:
تونس رقم جواز السفر: تونس رقم M408665, الصادر بتاريخ Oct. 2000 4 ( انتهت 3 أكتوبر 2005)  رقم الهوية الوطنية:  a) تونس

W334061, الصادر بتاريخ Mar. 2011 b) ITALY BNSDLA70L14Z352B 9 (قانون الضرائب)  العنوان: تونس  أدرج في القائمة بتاريخ:
Sep. 2002 3 (معدّل بتاريخ Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014 20)  معلومات أخرى: رقم ضريبي إيطالي

BNSDLA70L14Z352B. تم ترحيله من إيطاليا إلى تونس بتاريخ 28 شباط/فبراير 2004. يقضي حكماً بـالسجن 12 سنة في تونس بسبب
عضويته في منظمة إجرامية بالخارج اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2010. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21
https://www.interpol.int/ :حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.204 االسم:  1: اسنيلون 2: توتوني 3: هبيلون 4: غير متوفر
Bulanza, Lantawan, :مكان الوالدة a) 18 Mar. 1966 b) 10 Mar. 1967  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Basilan, الفلبين  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Isnilon Hapilun b) Isnilun Hapilun c) Tuan Isnilon كنية غير كافية لتحديد الهوية: 
Abu Musab b) Salahudin (a الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  a)  باسيالن,

الفلبين (الموقع السابق حتى 2016)  b) الناو ديل سور, الفلبين (الموقع الحالي منذ 2016)  أدرج في القائمة بتاريخ: Dec. 2005 6 (معدّل
بتاريخ Oct. 2017 4)  معلومات أخرى: قائد كبير في جماعة أبو سياف (QDe. 001). وزعيم األفراد المحليين في جنوب الفلبين المنتسبين
لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في جنوب الفلبين
في أيار/مايو 2017( ). األوصاف الجسدية: لون العينين: بني؛ لون الشعر: بني؛ الطول: 5 أقدام 6 بوصة – 168 سم؛ الوزن: 120 رطل – 54

كيلوغرام؛ البنية: نحيف؛ البشرة: فاتح اللون؛ الوجه به وحمة من الوالدة( ). واالستعراض تم في 8 حزيران/يونيه 2010 عمًال بقرار مجلس األمن
1822 (2008). ومطلوب القبض عليه من جانب سلطات الفلبين على ذمة جرائم إرهابية( ) ومطلوب القبض عليه من جانب سلطات الواليات

المتحدة األمريكية لضلوعه في أعمال إرهابية( ). وصوره مدرجة الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.268 االسم:  1: عبدول حق 2: غير متوفر 3: غير متوفر 4: غير متوفر
阿不都·哈克 :(باللغة األصلية) االسم

Chele County, Khuttan Area, Xinjiang :10 مكان الوالدة Oct. 1971 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abudu Hake  :الصين  كنية كافية لتحديد الهوية ,Uighur Autonomous Region

d) Abdul Heq Jundullah e) 'Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i)
a) Maimaiti Iman b)  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq

Muhelisi c) Qerman d) Saifuding الجنسية: الصين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: الصين 653225197110100533
العنوان:  a) أفغانستان (مكان وجوده حتى تموز/يوليه 2016)  b) باكستان (مكان وجوده سابقاً حتى نيسان/أبريل 2009)  أدرج في القائمة

بتاريخ: Apr. 2009 15 (معدّل بتاريخ Dec. 2011, 20 Jun. 2017 13)  معلومات أخرى: الزعيم والقائد العام للحركة اإلسالمية لشرق
تركستان Eastern Turkistan Islamic Movement (QDe.088))). ضالع في جمع األموال والتجنيد لصالح هذا التنظيم.الوصلة الشبكية

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.378 االسم:  HAUCHARD :2 MAXIME :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1992 17 مكان الوالدة: سانت أوبان ليزيبلو، نورماندي, فرنسا  كنية كافية لتحديد

الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: Abou Abdallah al Faransi الجنسية: فرنسا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية
الوطنية: غير متوفر بطاقة الهوية الوطنية الفرنسية رقم 101127200129، (صادرة عن الدائرة الفرعية في بيرني، فرنسا وتنتهي صالحيتها

29 Sep. :في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) العنوان: الجمهورية العربية السورية (في أيلول/سبتمبر 2015)  أدرج في القائمة بتاريخ
2015 (معدّل بتاريخ Jun. 2016 24)  معلومات أخرى: مقاتل إرهابي أجنبي فرنسي في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام،

المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق Al-Qaida in Iraq (QDe.115))). صدر أمرٌ فرنسي بالقبض عليه في 20 كانون الثاني/
يناير 2015 عن قاض بشعبة مكافحة اإلرهاب في مكتب المدعي العام في باريس بتهمة ارتكاب جريمة قتل عمد ذات صلة بكيان إرهابي
https:// :واالنتماء إلى عصابة إجرامية إرهابية.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.029 االسم:  1: رائد 2: محمد حسن 3: محمد 4: حجازي
االسم (باللغة األصلية): رائد محمد حسن محمد حجازي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1968 30 مكان الوالدة: California, الواليات المتحدة األمريكية  كنية كافية
لتحديد الهوية:  a) Raed M. Hijazi  b) Ri’ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (مُدرج سابقاً باسم: رياض محمد حسن محمد
a) Rashid Al-Maghribi (The Moroccan)  b) Abu-Ahmad Al-Amriki (The American)   :الحجازي))  كنية غير كافية لتحديد الهوية

Abu-Ahmad Al-Shahid (Abu-Ahmad Al-Hawen d (c  الجنسية:  a) األردن b) الواليات المتحدة األمريكية رقم جواز السفر: غير
متوفر رقم الهوية الوطنية:  a) رقم الضمان االجتماعي في الواليات المتحدة: b 5411-91-548) الرقم الوطني األردني : 9681029476
10 Apr. 2003, 16 May 2011, 21 Mar. 17 (معدّل بتاريخ Oct. 2001 :(الرقم الوطني)  العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ

2017)  معلومات أخرى: محتجز في األردن منذ 26 شباط/فبراير 2015 بتهمة التجنيد لصالح تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام،
المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) وتقديم الدعم له. اسم األب محمد حجازي. اسم األم سكينة. أُنجز

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 21 حزيران/يونيه ٢٠١٠.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.359 االسم:  1: عمر 2: علي 3: حسين 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1987 21 مكان الوالدة: High Wycombe, Buckinghamshire, المملكة
Abu-Sa'id Al Britani :المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية

الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم
(a  :21 (انتهت صالحيته في 21 نيسان/أبريل 2015)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان Jul. 2004 205939411, الصادر بتاريخ

الجمهورية العربية السورية (في كانون الثاني/يناير 2014)  b) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (العنوان السابق حتى
كانون الثاني/يناير 2014)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2015 28  معلومات أخرى: مقاتل إرهابي أجنبي يعمل مع تنظيم الدولة اإلسالمية

في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت أسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمهورية العربية السورية. األوصاف
الجسدية: لون العينين: بني؛ لون الشعر: بني/أسود. الصورة متاحة إلدراجها في اإلخطارات الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/ :لألمم المتحدة.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.144 االسم:  1: محمد 2: طاهر 3: حامد 4: حُسَين
االسم (باللغة األصلية): محمد طاهر حامد حسين

Abdelhamid :العراق  كنية كافية لتحديد الهوية ,Poshok :1 مكان الوالدة Nov. 1975 :اللقب: إمام   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Al Kurdi كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: العراق رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:

9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 16 May 2011, 10 Dec. 12 (معدّل بتاريخ Nov. 2003 :السليمانية،, العراق  أدرج في القائمة بتاريخ
Mar. 2019, 1 May 2019 29 ,2015)  معلومات أخرى: اسم األم: عطية محيي الدين طه. أصدرت السلطات اإليطالية أمر إبعاد بحقه

في 18 تشرين األول/أكتوبر 2004. اعتبرته السلطات اإليطالية هاربا من العدالة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس
األمن 1822 (2008)، في 8 حزيران/يونيه 2010. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015)، في 21شباط/ فبراير 2019 أُنجز

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.067 االسم:  1: مصطفى 2: كمال 3: مصطفى 4: إبراهيم
االسم (باللغة األصلية): مصطفى كمال مصطفى ابراهيم

a)  :مصر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Alexandria :15 مكان الوالدة Apr. 1958 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha

a) Abu Hamza Al-Masri b) Abu Hamza c) Abu  :كنية غير كافية لتحديد الهوية e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa
Hamza Al-Misri الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 14 Mar. 24 (معدّل بتاريخ Apr. 2002 :العنوان: الواليات المتحدة األمريكية  أدرج في القائمة بتاريخ
Oct. 2010, 4 Aug. 2014 21 ,2008)  معلومات أخرى: تم ترحيله من المملكة المتحدة إلى الواليات المتحدة األمريكية في 5 تشرين

األول/ أكتوبر 2012. وقد أدانته إحدى المحاكم في الواليات المتحدة األمريكية بتهمة اإلرهاب في أيار/مايو 2014. تم االستعراض عمًال بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.395 االسم:  IBRAHIM :3 SHOLEH :2 MUHAMMAD :1 4: غير متوفر
a)  :اللقب:  أستاذ   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1958 ( أيلول )  مكان الوالدة: دِماك, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية

Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh
Sholeh Ibrahim كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر
(QDe.133) 20  معلومات أخرى: يتولى منصب نائب أمير جماعة انشروا التوحيد Apr. 2016 :العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ

منذ 2014 ويؤيد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115).الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.374 االسم:  1: نصرة 2: إماموفيتش 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 26 Sep. 1971 b) 26 Sep. 1977 مكان الوالدة: ميلجنوفسي, بلدية كاليسيجا,

البوسنة والهرسك  كنية كافية لتحديد الهوية: Nusret Sulejman Imamovic كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: البوسنة
والهرسك رقم جواز السفر:  a) البوسنة والهرسك رقم b 349054) البوسنة والهرسك رقم 3490054 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

العنوان: الجمهورية العربية السورية (مكان اإلقامة في أيلول/سبتمبر 2015)  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2016 29 (معدّل بتاريخ 29
Mar. 2019, 1 May 2019)  معلومات أخرى: يعتقد أنه يقاتل في صفوف جبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137) في الجمهورية العربية

السورية ويذكر أنه كان ال يزال قائدا في الجماعة في نيسان/أبريل 2015. تم في 21 شباط/ فبراير 2019 االنتهاء من إجراء استعراض
بموجب قرار مجلس األمن 2253 (2015) أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.308 االسم:  1: ظفر 2: إقبال 3: غير متوفر 4: غير متوفر
a) Zaffer Iqbal  :4 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية Oct. 1953 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
a) Zafar  :كنية غير كافية لتحديد الهوية b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal
22 Aug. 2006 الصادر بتاريخ ,DG5149481 :الجنسية: باكستان رقم جواز السفر Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal

(a) 35202- 4135948-7 b  :(صادر بتاريخ 22 آب/أغسطس 2006 وتنتهي صالحيته في 21 آب/أغسطس 2011 )  رقم الهوية الوطنية
البديل رقم الهوية الوطنية 29553654234 العنوان: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, باكستان  أدرج في القائمة بتاريخ:

Mar. 2012 14 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: قائد أقدَم ومشارك في تأسيس لشقر طيبة (QDe.118). شَغَل العديد من
المواقع القيادية المتنوعة في المنظمة المذكورة وفي منظمتها المتقدمة وهي جماعة الدعوة. اعتباراً من 2010 كان مسؤوًال في المنظمتين

السابقتين عن إدارة المالية وكان مديراً لإلدارة التعليمية ورئيس الجناح الطبي. لقب آخر: البروفيسور. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس
األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.087 االسم:  1: نورجمان 2: رضوان 3: عصام الدين 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1964 4 مكان الوالدة: Cianjur, West Java, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد

a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (birth  :الهوية
name) f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

28 Jan. 2003 :الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
(معدّل بتاريخ Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 16 May 2011 2)  معلومات أخرى: من كبار قادة الجماعة اإلسالمية (QDe.092) شقيق غون
غون رسمان جناوان (QDi.218). محبوس في الواليات المتحدة األمريكية في تموز/يوليه 2007. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن

1822 (2008) وبتاريخ 13 نيسان/أبريل 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.368 االسم:  ISMAILOV :3 MAGOMEDOVICH :2 SHAMIL :1 4: غير متوفر
Шамиль Магомедович Измайлов :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: Astrakhan, االتحاد الروسي  كنية كافية لتحديد الهوية:
Shamil Magomedovich Aliev كنية غير كافية لتحديد الهوية: Abu Hanifa الجنسية: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: االتحاد الروسي

رقم 514448632, الصادر بتاريخ Sep. 2010 8, الصادر في Alexandria, مصر (جواز سفر أجنبي، صادر عن القنصلية العامة لروسيا
االتحادية)  رقم الهوية الوطنية: االتحاد الروسي جواز سفر وطني 1200075689, الصادر بتاريخ Dec. 2000 15 (صادر عن االتحاد

الروسي)  العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية (تقع في كما في أغسطس 2015)  b) العراق (ممكن موقع بديل كما في أغسطس
2015)  أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2015 2  معلومات أخرى: إلى غاية شهر آب/أغسطس 2015، كان زعيم جماعة أبو حنيفة، وهي
مجموعة إرهابية تشكل جزءا من جبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137). األوصاف الجسدية: لون العينين: بني، لون الشعر: أسود، البنية:
نحيف، طول القامة: 175/180 سنتمتر، العالمات المميزة: طويل الوجه، وله عيوب في النطق. مطلوب لدى سلطات االتحاد الروسي بتهمة

ارتكاب جرائم إرهابية على أراضيه. صورته متوفرة لضمها إلى اإلخطار الخاص من اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.099 االسم:  1: خليل 2: بن أحمد 3: بن محمد 4: جراية
االسم (باللغة األصلية): خليل بن احمد بن محمد جراية

a) Khalil  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Sfax :8 مكان الوالدة Feb. 1969 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Sereka (former Yugoslavia)  c) Abdel Aziz Ben Narvan 15 في Aug. 1970 مولود عام Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz

a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr  :كنية غير كافية لتحديد الهوية  (Sereka (former Yugoslavia 15 في Aug. 1970 مولود عام
expired on) إيطاليا ,Genoa 26, الصادر في Jul. 1995 الصادر بتاريخ ,K989895 رقم Tunisian :الجنسية: تونس رقم جواز السفر

26 Nov. 25 (معدّل بتاريخ Jun. 2003 :إيطاليا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Nuoro :25)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان Jul. 2000
Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 10 Aug. 2009, 6 Aug. 2010 20 ,2004)  معلومات أخرى: محتجز

في إيطاليا منذ 9 آب/أغسطس 2008 إلدانته في قضية تتصل باإلرهاب. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 15
https://www.interpol.int/ :حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.360 االسم:  1: سالي - آن 2: فرانسيس 3: جونز 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Nov. 1968 17 مكان الوالدة: Greenwich, Greater London, المملكة المتحدة

a) Umm Hussain al-Britani b)  :لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية
23 Sep. الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: 519408086, الصادر بتاريخ Sakinah Hussain

2013, الصادر في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (تنتهي صالحيته في 23 أيلول/سبتمبر 2023)  رقم الهوية الوطنية:
غير متوفر العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية (b  (as at 2013) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (في عام 2013) 
أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2015 28  معلومات أخرى: تجند لصالح تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت

اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمهورية العربية السورية. الجنس: أنثى. اسم الزوج هو: جنيد حسين. الصورة متاحة
إلدراجها في اإلخطارات الخاصة المشتركة بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) ومجلس األمن لألمم المتحدة.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.394 االسم:  1: حسين 2: الجويثني 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: قطاع غزة, األراضي الفلسطينية  كنية كافية لتحديد الهوية: 

a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni b) Husayn Muhammad al-Juaythini c) Husayn Muhammad Husayn al-
Juaythini d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini كنية غير كافية لتحديد الهوية:

Abu Muath al-Juaitni الجنسية:  فلسطيني رقم جواز السفر: 0363464 (صادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية)  رقم الهوية الوطنية:
غير متوفر العنوان: قطاع غزة, األراضي الفلسطينية  أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2016 20  معلومات أخرى:  صلة وصل بين تنظيم

الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، وزعيمه أبو بكر البغدادي، المُدرج
في القائمة باسم إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي (QDi.299)، وجماعات مسلحة في غزة. وكان يستخدم األموال إلقامة

https:// :وجود لتنظيم الدولة اإلسالمية في غزة.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.114 االسم:  1: سالم سالم الدين 2: جولقبلي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jun. 1967 20 مكان الوالدة: Tulay, Jolo Sulu, الفلبين  كنية كافية لتحديد الهوية: 

a) Kipli Sali b) Julkipli Salim كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:
غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2003 9 (معدّل بتاريخ Feb. 2009, 13 Dec. 2011 23)  معلومات أخرى:

محتجز في الفلبين في أيار/مايو 2011. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 25 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.072 االسم:  1: المهدي 2: بن محمد 3: بن محمد 4: كمون
االسم (باللغة األصلية): المهدي بن محمد بن محمد كمون

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1968 3 مكان الوالدة: Tunis, تونس  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية
12 Apr. 2000 (expired الصادر بتاريخ ,M307707 الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم  Salmane :غير كافية لتحديد الهوية

3 Sep. :إيطاليا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Via Masina Number 7, Milan :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان  (on 11 Apr. 2005
.KMMMHD68D03Z352N معلومات أخرى: رقم ضريبي إيطالي  (20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010 معدّل بتاريخ) 2002

تم ترحيله من إيطاليا إلى تونس في 22 تموز/يوليه 2005. يقضي فترة حكم بالسجن لمدة ثمان سنوات في تونس في كانون الثاني/يناير
2010 لعضويته في منظمة إرهابية بالخارج. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.302 االسم:  1: ميفلويت 2: كار 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1978 25 مكان الوالدة: Ludwigshafen, ألمانيا  كنية كافية لتحديد الهوية:

a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Mevluet Kar
Yusov f) Abu Udejf el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci الجنسية: تركيا رقم جواز السفر: تركيا رقم

TR-M842033, الصادر بتاريخ May 2002 2, الصادر في Mainz, ألمانيا (صادر في مينز، ألمانيا عن القنصلية التركية العامة بتاريخ 2 أيار/
Güngören Merkez Mahallesi Toros :مايو 2002 وتنتهي صالحيته في 24 تموز/يوليه 2007)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان
Sokak 6/5, Istanbul, تركيا (عنوان سابق حتى آب/أغسطس 2009)  أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. 2012 25  معلومات أخرى: مرتبط

بجماعة الجهاد اإلسالمي (QDe.119). صدر أمر القبض عليه من قاضي التحقيقات في محكمة العدل االتحادية األلمانية بتاريخ 17 آب/
https://www.interpol.int/ :أغسطس 2009.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.416 االسم:  1: محمد  2: يوسب  3: كريم 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Oct. 1978 11 مكان الوالدة: إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير

a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma  c) Udtadz Syaifudin d) Mohammad Yusef Karim Faiz e)  :كافية لتحديد الهوية
Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf

Faiz i) Ustadz Faiz j) Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz Faturohman الجنسية: إندونيسيا رقم جواز
السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجمهورية العربية السورية (مكان وجوده منذ عام 2015 )  أدرج في القائمة

بتاريخ: Aug. 2018 23  معلومات أخرى: عضو بارز في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم
القاعدة في العراق (QDe.115). قام بالتجنيد لفائدة التنظيم وأعطى تعليمات ألفراد بارتكاب أعمال إرهابية عبر شريط فيديو بُثَّ عبر

اإلنترنت. األوصاف البدنية: لون الشعر: أسود؛ البنية: ضعيفة. يتكلم اللغتين اإلندونيسية والعربية واللهجة الميناناوية.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.135 االسم:  1: داود 2: إبراهيم 3: كسكار 4: غير متوفر
اللقب: Sheikh   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1955 26 مكان الوالدة: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, الهند  كنية كافية

a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz  :لتحديد الهوية
Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar

i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m)
a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Dowood Hassan Shaikh Ibrahim n) Dawood Bhai

Ismail Abdul c) Hizrat d) Sheikh Farooqi e) Bada Seth f) Bada Bhai g) Iqbal Bhai h) Mucchad i) Haji Sahab الجنسية:
الهند رقم جواز السفر:  a) الهند رقم A-333602, الصادر بتاريخ Jun. 1985 4, الصادر في Bombay, الهند (جواز إلغاء في وقت الحق من

قبل حكومة الهند)  b) الهند رقم M110522, الصادر بتاريخ Nov. 1978 13, الصادر في Bombay c) الهند رقم R841697, الصادر بتاريخ
2 Sep. 1989 الصادر بتاريخ ,F823692 (JEDDAH) issued by CGI in Jeddah الهند رقم (Bombay d 26, الصادر في Nov. 1981

,30 Jul. 1975 الصادر بتاريخ ,K560098 الهند رقم (BOMBAY f 26, الصادر في Jul. 1985 الصادر بتاريخ ,A501801 الهند رقم (e
3 Oct. 1983 h) Passport number P537849 الصادر بتاريخ ,(BOMBAY g) Passport number V57865 (BOMBAY الصادر في

BOMBAY)), الصادر بتاريخ Passport number A717288 (MISUSE (Jul. 1979 i 30), الصادر بتاريخ Aug. 1985 18, الصادر في
Dubai j) باكستان رقم G866537, الصادر بتاريخ Aug. 1991 12, الصادر في Rawalpindi (سوء استخدام)  k)  C-267185 (صدر في

n) KC-285901  (صدر في روالبندي) m) G-869537  (2001 صدر في روالبندي في يوليو) Jul.1996)  l)  H-123259 كراتشي في
White House, Near Saudi Mosque, Clifton)  b)  (House Nu 37) باكستان ,a) Karachi  :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان
- 30th Street - defence, Housing Authority Karachi Pakistan)  c)  (Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in

21 Mar. 2006, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 11 Mar. 2010, 22 3 (معدّل بتاريخ Nov. 2003 :أدرج في القائمة بتاريخ  (Karachi
Mehjabeen اسم الزوجة هو ،Amina Bi اسم األم هو ،Sheikh Ibrahim Ali Kaskar معلومات أخرى: اسم األب هو  (Aug. 2016

Shaikh. صدر أمر دولي بالقبض عليه عن حكومة الهند. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) بتاريخ 20 أيار/مايو 2010.
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.372 االسم:  1: جول مراد  2: خاليموف 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  14 May 1975 b (a)  تقريباً 1975  مكان الوالدة:  a) منطقة فارزوب, طاجيكستان 

b) دوشانبي, طاجيكستان  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: طاجيكستان رقم جواز
السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجمهورية العربية السورية (مكان اإلقامة في أيلول/سبتمبر 2015)  أدرج في

القائمة بتاريخ: Feb. 2016 29  معلومات أخرى: خبير عسكري مقره في سورية، وعضو في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام،
المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، ومسؤول عن التجنيد. مطلوب من حكومة طاجيكستان.الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.306 االسم:  1: مصطفى 2: حجي 3: محمد 4: خان
االسم (باللغة األصلية): مصطفى حجي محمد خان

,a) Al-Madinah  :مكان الوالدة a)  (Between Aug. and Sep. 1977)  b) 1976  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Hassan Ghul; Hassan) حسن غول (a  :باكستان  كنية كافية لتحديد الهوية ,b) Sangrar, Sindh Province  المملكة العربية السعودية

a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud
Gharib al-Madani d) أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma) الجنسية:  a) باكستان b) المملكة العربية السعودية رقم جواز

السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Mar. 2012 14  معلومات أخرى: ميسر
للقاعدة (QDe.004) وحامل للرسائل وناشط. اعتباراً من 2010 قام بتيسير األنشطة لصالح كبار العاملين في القاعدة من مقرها في

https://www.interpol.int/en/How- :باكستان.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.336 االسم:  1: أنس 2: حسن 3: خطاب 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): أنس حسن خطاب

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1986 7 مكان الوالدة: دمشق, الجمهورية العربية السورية  كنية كافية لتحديد
الهوية: سمير أحمد الخياط كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) هاني b) أبو حمزة c) أبو أحمد هدود الجنسية: الجمهورية العربية السورية

رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23 (معدّل بتاريخ 25
Oct. 2016)  معلومات أخرى: األمير اإلداري لجبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137)الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.418 االسم:  1: محمد  2: رضا  3: لهمان 4: كيرام
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1990 3 مكان الوالدة: زامبوانغا سيتي , زامبوانغا ديل سور , الفلبين  كنية كافية

a) Abdul Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol Rahman  :لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية
الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر:  a) الفلبين رقم XX3966391, الصادر بتاريخ Feb. 2015 25 (صادر عن وزارة خارجية الفلبين، تاريخ

,a) Brgy Recodo  :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان EC3524065 الفلبين رقم (b  (2020 انتهاء الصالحية: 24 شباط/فبراير
زامبوانغا سيتي , ميندناو الغربية, الفلبين (العنوان السابق)  b) 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, دافاو سيتي , ميندناو
 23 Aug. 2018 :الجمهورية العربية السورية (مكان وجوده منذ عام 2015)  أدرج في القائمة بتاريخ (c  (العنوان السابق) الشرقية, الفلبين
.(QDe.115) معلومات أخرى: عضو بارز في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم القاعدة في العراق
قام بالتجنيد لفائدة التنظيم وأعطى تعليمات ألفراد بارتكاب أعمال إرهابية عبر شريط فيديو بُثَّ عبر اإلنترنت. األوصاف البدنية: الطول: 156

سنتيمترا؛ الوزن: 60 كيلوغراما (في أيلول/سبتمبر 2016)؛ لون العينين: أسود؛ لون الشعر: أسود؛ البنية: متوسطة؛ بارزٌ عظامَ الوجنتين. يتحدث
https:// :لغة التاغالو واللغتين اإلنكليزية والعربية.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.340 االسم:  1: إميلي 2: كونيغ 3:  4: غير متوفر
Emilie Konig :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1984 9 مكان الوالدة: بلومير, فرنسا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية
غير كافية لتحديد الهوية: Emilie Samra Konig  الجنسية: فرنسا رقم جواز السفر: جواز سفر فرنسي رقم 05AT521433، صادر في 30
تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (صادر عن الدائرة الفرعية للشرطة في لوريون، فرنسا) رقم الهوية الوطنية:  a) (أ) بطاقة هوية وطنية فرنسية

رقم 050456101445، صادرة في 19 أيار/مايو 2005 (صادرة عن الدائرة الفرعية للشرطة في لوريون، فرنسا) (ب) بطاق b) هوية وطنية
فرنسية رقم 0205561020089، صادرة في 30 أيار/مايو 2002 (صدرت باسم Emilie Edwige Konig) العنوان: الجمهورية العربية

السورية (located in since 2013)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2014 23 (معدّل بتاريخ Jun. 2016 24)  معلومات أخرى: مقاتلة
إرهابية فرنسية توجّهت إلى سورية وانضمت إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة

في العراق Al-Qaida in Iraq (QDe.115)). ناشطة في الدفع نحو التطرف وفي نشر فكر تنظيم القاعدة Al-Qaida (QDe.004))) عن
طريق اإلنترنت. تحرض على القيام بأعمال عنف ضد فرنسا. صدر أمرٌ فرنسي بالقبض عليها في 12 حزيران/يونيه 2015 عن قاضي شعبة
مكافحة اإلرهاب في مكتب المدعي العام في باريس بسبب انتمائها إلى عصابة إجرامية إرهابية.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- :بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Individuals click here

QDi.408 االسم:  KOTEY :3 AMON :2 ALEXANDA :1 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Dec. 1983 13 مكان الوالدة: لندن, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Alexe Kotey b) Alexanda Kote كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المملكة

المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم 094477324,
الصادر بتاريخ Mar. 2005 5 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Jul. 2017 20  معلومات أخرى:

مقاتل إرهابي أجنبي في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (تنظيم الدولة اإلسالمية)، المدرج في القائمة باسم تنظيم
القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمهورية العربية السورية. األوصاف البدنية: لون العينين: بني غامق؛ لون الشعر: أسود؛ لون البشرة:

https:// :زة: ذو لحية. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدةأسمر؛ السمات الممي
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.383 االسم:  1: مراد 2: لعبودي  3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1993 26 مكان الوالدة: المغرب  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية

UZ6430184 الجنسية: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم a) Abu Ismail b) Abu Ismail al-Maghribi  :غير كافية لتحديد الهوية
رقم الهوية الوطنية: المغرب CD595054 العنوان: تركيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2016 29  معلومات أخرى: ميسر سفر المقاتلين

اإلرهابيين األجانب الراغبين في االنضمام إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في
العراق (QDe. 115)، في الجمهورية العربية السورية.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.190 االسم:  1: عبد القادر 2: الغوب 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1966 23 مكان الوالدة: Casablanca, المغرب  كنية كافية لتحديد الهوية: غير

متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: Rachid الجنسية: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم D-379312 رقم الهوية الوطنية: المغرب
29 Jul. 2005 :إيطاليا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona :العنوان DE- 473900

(معدّل بتاريخ Dec. 2007, 13 Dec. 2011 21)  معلومات أخرى: رقم ضريبي إيطالي LGBBLK66D23Z330U. اسم األب مأمون
محمد. اسم األم فاتْنه أحمد. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.319 االسم:  1: محمد 2: لحبوس 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): محمد لحبوس

a) Mohamed Ennouini b)  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1978 مكان الوالدة: مالي  كنية كافية لتحديد الهوية
Hassan c) Hocine كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2013 24 (معدّل بتاريخ Mar. 2019, 1 May 2019 29)  معلومات أخرى: عضو حركة
التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). أفيدَ بأنه توفي في 14 شباط/فبراير 2018( ). تمَّ االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
2253 (2015)، في [التاريخ]( ). أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.062 االسم:  1: محمد 2: عواني 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): محمد لكحل

a) Lased Ben  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tunis :5 مكان الوالدة Feb. 1970 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
c) Mohamed  ليبيا ,Tripoli 5 في Feb. 1969 مولود عام b) Al-As'ad Ben Hani  ليبيا ,Tripoli 5 في Feb. 1969 مولود عام Heni
Ben Belgacem Awani d) Mohamed Aouani مولود عام Feb. 1970 5 في Tunis, تونس (formerly listed as)  كنية غير كافية
لتحديد الهوية:  a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida الجنسية: تونس رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: تونس

26 Nov. 2004, 24 (معدّل بتاريخ Apr. 2002 :11 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ Apr. 2011 الصادر بتاريخ ,W374031
Sep. 2005, 31 Jul. 2006, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014 9)  معلومات أخرى: أستاذ في الكيمياء. تم ترحيله من إيطاليا إلى تونس

في 27 آب/أغسطس 2007. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.264 االسم:  1: زاكي الرحمن 2: لخفي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
a)  :باكستان  كنية كافية لتحديد الهوية ,Okara :30 مكان الوالدة Dec. 1960 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad
Pakistani :الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية Chachajee :كنية غير كافية لتحديد الهوية Arshad

1-9618232-61101 العنوان:  a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, باكستان (الموقع كما في مايو 2008) 
b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, باكستان (الموقع السابق)  أدرج في القائمة بتاريخ:

Dec. 2008 10 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: رئيس عمليات لشقرطيبة (مدرج تحت رقم إحالة دائم (QDe.118). أُنجز
االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
here

QDi.247 االسم:  1: روبن 2: بيستانو 3: الفيال االبن 4: غير متوفر
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, :4 مكان الوالدة Oct. 1972 :الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة   Sheik :اللقب
a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) Reymund  :الفلبين  كنية كافية لتحديد الهوية ,Lambunao, Iloilo

Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella كنية غير
كافية لتحديد الهوية:  Eso c) Junjun (So b (a الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر:  a) الفلبين رقم MM611523 (2004)  b) الفلبين
10th Avenue, :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان  (P421967 (1995-1997 الفلبين رقم (EE947317 (2000-2001)  c رقم

 (16 Sep. 2008, 13 Dec. 2011, 9 May 2018 معدّل بتاريخ) 4 Jun. 2008 :الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ ,Caloocan City
معلومات أخرى: الزعيم الروحي لحركة راجا سليمان Rajah Solaiman Movement (QDe.128))). مرتبط بقذافي أبو بكر جنجالني

(متوفى). كان محتجزا في الفلبين في أيار/مايو 2011. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 13 أيار/مايو 2010.
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.155 االسم:  1: جمال 2: لونيسي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): جمال لونيسي

Jamal :الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Algiers :1 مكان الوالدة Feb. 1962 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Lounici كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:

7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008, 30 Jan. 2009, 16 May 2011, 14 16 (معدّل بتاريخ Jan. 2004 :الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ
Feb. 2018, 29 May 2018)  معلومات أخرى: اسم األب هو عبد القادر. واسم األم هو جوهرة بيروش. عاد من فرنسا إلى الجزائر حيث

يقيم منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 27 تموز/يوليه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.413 االسم:  MABANZA :3 AJIJUL :2 MYRNA :1 4: غير متوفر
a) Myrna Adijul  :11 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية Jul. 1991 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Mabanza b) Myrna Ajilul Mabanza كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية

الوطنية:  a) بطاقة الناخب رقم 73320881AG1191MAM20000 b) بطاقة الطالب رقم c 200801087) بطاقة هوية أخرى رقم
140000900032 العنوان:  a) إقليم باسيالن, الفلبين  b) مدينة زامبوانغا, الفلبين (عنوان سابق)  c) جدة, المملكة العربية السعودية (عنوان

سابق)  d) داينة, المملكة العربية السعودية (عنوان سابق)  أدرج في القائمة بتاريخ: Jun. 2018 18  معلومات أخرى: ميسرة عمليات
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). الجنس: أنثى. الوصلة الشبكية

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.356 االسم:  1: أقصى 2: محمود 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: May 1994 11 مكان الوالدة: Glasgow, Scotland, المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: Umm Layth الجنسية: المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم 720134834, الصادر بتاريخ
Jun. 2012 27 (تنتهي صالحيته في 27 حزيران/يونيه 2022)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية (في
28 Sep. :المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (العنوان السابق)  أدرج في القائمة بتاريخ (b  (2013 تشرين الثاني/نوفمبر
2015  معلومات أخرى: تجند من أجل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وتعتبر شخصية هامة في لواء الخنساء، وهو لواء مؤلف

من نساء تابع للتنظيم أنشئ في الرقة لتطبيق تفسير تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام للشريعة اإلسالمية الجنس: أنثى الصورة
متاحة إلدراجها في اإلخطارات الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن لألمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
click here

QDi.423 االسم:  1: علي 2: معيشو 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): علي ما يشو

a)  :المغرب  كنية كافية لتحديد الهوية ,Taza :25 مكان الوالدة May 1983 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Abou Abderahmane Sanhaji :كنية غير كافية لتحديد الهوية Abderahmane al Maghrebi  b) Abderrahmane le Marocain
الجنسية: المغرب رقم جواز السفر: المغرب رقم V06359364 رقم الهوية الوطنية: المغرب بطاقة الهوية AB704306 العنوان: مالي 

أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2019 14  معلومات أخرى: عضو تنظيم القا عدة ببالد المغرب اإلسالمي (QDe.014)، وأنصار الدين
(QDe.135)، وجماعة نصرة اإلسالم والمسلمين (QDe.159). الوصف المادي: الطول: 185 سنتمترا؛ الوزن: 80 كيلوغراما الوصلة الشبكية

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.206 االسم:  1: إبراهيم 2: محمد 3: خليل 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): ابراهيم محمد خليل

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jul. 1975 2 مكان الوالدة: Day Az-Zawr, الجمهورية العربية السورية  كنية كافية
b) Khalil Ibrahim Mohammad  العراق ,Baghdad 2 في May 1972 مولود عام a) Khalil Ibrahim Jassem  :لتحديد الهوية
2 May 1975 e) مولود عام c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (born 1972)  d) Khalil  العراق ,Mosul 3 في Jul. 1975 مولود عام

Khalil Ibrahim al-Zahiri كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجمهورية العربية السورية رقم جواز السفر: غير متوفر رقم
6 Dec. 2005 :ألمانيا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128 :الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان

(معدّل بتاريخ Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013, 1 May 2019 25)  معلومات أخرى: 6 كانون األول/ديسمبر 2005 (عدل
في 25 كانون الثاني/يناير 2010، و 13 كانون األول/ديسمبر 2011، و 6 آب/أغسطس 2013) معلومات أخرى: حكم عليه بالسجن لمدة 7

سنوات في ألمانيا في 6 كانون األول/ديسمبر 2007. وأطلق سراحه في 30 كانون األول/ديسمبر 2012. ويمكن إدراج الصورة وبصمات
األصابع من اإلخطار الخاص أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.126 االسم:  1: يونس 2: أومبارا 3: مخلص 4: غير متوفر
a)  :الفلبين  كنية كافية لتحديد الهوية ,Lanao del Sur :7 مكان الوالدة Jul. 1966 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos (المدرجة سابقا)  c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos كنية غير كافية لتحديد
الهوية: Hadji Onos الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الفلبين (كان ال يزال سجيناً حتى

9 Sep. 2005, 23 Feb. 2009, 3 Jun. 2009, 16 May 2011, 9 (معدّل بتاريخ Sep. 2003 :أيار/مايو ٢٠١٧ )  أدرج في القائمة بتاريخ
Sep. 2017 22)  معلومات أخرى: محكوم عليه بالسجن المؤبد دون عفو في الفلبين بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2009 لضلوعه في

عمليات القصف التي تمت بتاريخ 30 كانون األول/ديسمبر 2000 في مانيال بالفلبين. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)
وبتاريخ 25 أيار/مايو 2010. وصوره مدرجة فيالوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.147 االسم:  1: محمد 2: أمين 3: مصطفى 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): محمد أمين مصطفى

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Oct. 1975 11 مكان الوالدة: Kirkuk, العراق  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر
Via della :كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: العراق رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان

9 Sep. 2005, 7 Jun. 2007, 12 (معدّل بتاريخ Nov. 2003 :إيطاليا (مكان اإلقامة)  أدرج في القائمة بتاريخ ,Martinella 132, Parma
May 2011, 25 Oct. 2016, 1 May 2019 16)  معلومات أخرى: خاضع لتدبير رقابة إداري في إيطاليا من المقرر أن ينتهي في 15 كانون

الثاني/يناير 2012. واختُتِم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 21 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار
مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.129 االسم:  1: جمال 2: مصطفى 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): جمال مصطفى

a)  :الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tiaret :28 مكان الوالدة Sep. 1973 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
c) Mostefa  الجزائر ,Maskara 31 في Dec. 1979 31 مولود عام Dec. 1979 b) Mostafa Djamel مولود عام Kalad Belkasam

Djamel مولود عام Sep. 1973 26 في Mahdia, الجزائر  d) Mustafa Djamel مولود عام Dec. 1979 31 في Mascara, الجزائر 
,Algiers 26 في Aug. 1973 مولود عام f) Bekasam Kalad  الجزائر ,Algiers 26 في Aug. 1973 مولود عام e) Balkasam Kalad
الجزائر  g) Belkasam Kalad مولود عام Aug. 1973 26 في Algiers, الجزائر  h) Damel Mostafa مولود عام Dec. 1979 31 في
10 Jun. مولود عام j) Djamal Mostafa  الجزائر ,Maskara 31 في Dec. 1979 مولود عام i) Djamal Mostafa  الجزائر ,Algiers

k) Djamel Mostafa 1982 مولود عام Dec. 1979 31 في Maskara, الجزائر  l) Djamel Mostafa مولود عام Dec. 1979 31 في
31 Dec. مولود عام n) Djamel Mustafa  الجزائر ,Tiaret 28 في Sep. 1973 مولود عام m) Fjamel Moustfa  الجزائر ,Algiers

o) Ali Barkani 1979 مولود عام Aug. 1973 22 في المغرب  p) Djamel Mustafa مولود عام Dec. 1979 31 في Mascara, الجزائر 
Mustafa (q كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:  a) المزيفة رخصة

القيادة الدنماركية 20645897 (صادرة باسم علي بركاني المولود بتاريخ 22 آب/أغسطس 1973 بالجزائر)  b)  (شهادة ميالد جزائرية صادرة
باسم جميل مصطفى المولود بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 1973 بالمهدية، والية تياريت بالجزائر)  العنوان: الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ:

Sep. 2003 23 (معدّل بتاريخ Sep. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 1 May 2019 7)  معلومات أخرى: اسم
األب جاللي مصطفي. اسم األم خديجة منصور. ترحيله من ألمانيا إلى الجزائر في أيلول/سبتمبر 2007. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس

األمن 1822 (2008) وبتاريخ 19 تشرين األول/أكتوبر 2009. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير
https://www.interpol.int/en/How- :2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.238 االسم:  1: مبارك 2: مشخص 3: سند 4: مبارك البذالي
االسم (باللغة األصلية): مبارك مشخص سند مبارك البذالي

a) Mubarak  :1 مكان الوالدة: الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية Oct. 1961 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas

Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly كنية غير كافية لتحديد
12 May 2005 (and الكويت رقم 101856740, الصادر بتاريخ (a  :الجنسية: الكويت رقم جواز السفر Abu Abdulrahman :الهوية

Al-Salibekhat :الكويت رقم 002955916 رقم الهوية الوطنية: الكويت 261122400761 العنوان (expired on 11 May 2007)  b
1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 16 (معدّل بتاريخ Jan. 2008 :أدرج في القائمة بتاريخ  (residence as at Mar. 2009) الكويت ,area

Jan. 2010, 1 May 2019)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2009. أُنجز
االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
here

QDi.272 االسم:  1: محمد 2: يحيى 3: مجاهد 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1961 12 مكان الوالدة: Lahore, Punjab Province, باكستان  كنية كافية
لتحديد الهوية: Mohammad Yahya Aziz كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم

 (1 May 2019 معدّل بتاريخ) 29 Jun. 2009 :الهوية الوطنية: باكستان 35404-1577309-9 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
معلومات أخرى: مرتبط مع لشقر طيبة (QDe.118) ورهن االحتجاز في حزيران/يونيه 2009. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.119 االسم:  1: أريس 2: موناندار 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): أريس موناندار

Sambi, Boyolali, :بين 1962 و 1968 مكان الوالدة  (a) 1 Jan. 1971 b  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Java, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: أندونيسيا اعتباراً من كانون األول/
9 Sep. 2003 :ديسمبر 2003 رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
(معدّل بتاريخ Sep. 2005, 4 Oct. 2006, 12 Dec. 2014, 1 May 2019 9)  معلومات أخرى: هارب منذ كانون األول/ديسمبر 2003.

تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 25 أيار/مايو 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253
https:// :(2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.120 االسم:  1: عبد الحكيم 2: مراد 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبد الحكيم مراد

a) Murad, Abdul  :11 مكان الوالدة: الكويت  كنية كافية لتحديد الهوية Apr. 1968 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed
(a  :كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر Ahmed f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad

expired on 7) 8, الصادر في باكستان Aug. 1991 باكستان رقم 917739, الصادر بتاريخ (Kuwait b باكستان رقم 665334, الصادر في
 (16 May 2011 معدّل بتاريخ) 9 Sep. 2003 :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ  (Aug. 1996
معلومات أخرى: اسم األم أمينة أحمد شير - البلوشي. رهن االحتجاز في الواليات المتحدة. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822

https:// :(2008) وبتاريخ 25 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.196 االسم:  1: علي 2: السيد 3: محمد 4: مصطفى بكري
االسم (باللغة األصلية): على السيد محمد مصطفى بكري

a)  :مصر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Beni-Suef :18 مكان الوالدة Apr. 1966 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية

الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2005 29 (معدّل بتاريخ Dec. 2011 13)  معلومات أخرى: عضو
مجلس شورى القاعدة (QDe.004) والجهاد اإلسالمي المصري (QDe.003) تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

https:// :وبتاريخ 1 حزيران/يونيه 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.357 االسم:  1: أصيل 2: مثنى 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Nov. 1996 22 مكان الوالدة: Cardiff, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا

الشمالية  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم 516088643, الصادر بتاريخ Jan. 2014 7 (تنتهي

صالحيته في 7 كانون الثاني/يناير 2024)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية (في شباط/فبراير 2014) 
b) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (العنوان السابق)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2015 30  معلومات أخرى: مقاتل

إرهابي أجنبي يعمل من أجل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في
الجمهورية العربية السورية. مطلوب من السلطات في المملكة المتحدة. األوصاف الجسدية: لون الشعر: بني/أسود.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.358 االسم:  1: ناصر 2: أحمد 3: مثنى  4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1994 29 مكان الوالدة: Heath, Cardiff, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

a) Abdul Muthana b) Abu Muthana  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Nasir Muthana :وآيرلندا الشمالية  كنية كافية لتحديد الهوية
c) Abu Al-Yemeni Muthana d) Abu Muthanna الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم جواز السفر:
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية رقم 210804241, الصادر بتاريخ Jul. 2010 27 (ينتهي في 27 يوليو 2020)  رقم

الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية (في تشرين الثاني/نوفمبر 2013)  b) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية (عنوان السابق حتى نوفمبر 2013)  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2015 28  معلومات أخرى: مقاتل إرهابي أجنبي يعمل
مع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت أسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمهورية العربية
السورية. وهو مطلوب من السلطات في المملكة المتحدة. األوصاف الجسدية: لون الشعر: بني/أسود. الصورة متاحة إلدراجها في اإلخطارات

الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن لألمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.406 االسم:  Margoshvili :3 Iraklievich :2 Murad :1 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jan. 1970 15 مكان الوالدة: غروزني, جمهورية الشيشان, االتحاد الروسي  كنية

a) Zurab Iraklievich Margoshvili b) Murad Akhmedovich Madayev c) Lova Madayev d) Abu-  :كافية لتحديد الهوية
(a  :الجنسية a) Muslim b) Lava c) John d) George e) Arthur f) Sedoy  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Muslim Al-Shishani

االتحاد الروسي b) جورجيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 20
Jul. 2017  معلومات أخرى: مرتبطٌ بتنظيم جبهة النصرة، المُدرجة باسم جبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137)الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.280 االسم:  1: الطيب 2: نايل 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): الطيب نايل

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  تقريباً 1972 مكان الوالدة: Faidh El Batma, Djelfa, الجزائر  كنية كافية لتحديد
c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (ابو مهاجر) b) Abou Mouhadjir (جعفر ابو محمد) a) Djaafar Abou Mohamed  :الهوية
born in 1976))  كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2010 22 (معدّل بتاريخ Apr. 2014 15)  معلومات أخرى: محكوم عليه غيابياً بواسطة
المحكمة الجزائرية بتاريخ 28 آذار/مارس 1996 ورقم أمر القبض الدولي الجزائري هو 04/09 بتاريخ 6 حزيران/يونيه 2009 صادر عن

محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، الجزائر. ورقم الطلب الجزائري لتسليمه هو 2307/09 بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2009 مقدم إلى
سلطات مالي. اسم األب بن عزوز نايل. اسم األم بلخيري أم الخير. عضو منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.314 االسم:  1: عبد الرحمن 2: ولد العامر 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبد الرحمن ولد العامر

a)  :مالي  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tabankort :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  بين 1977 و 1982 مكان الوالدة
Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar كنية غير كافية لتحديد

,b) Tabankort  مالي ,a) Gao  :الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان
مالي  c) In Khalil, مالي  d) Al Moustarat, مالي  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2013 22 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات

أخرى: قائد حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). عضو منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). قبض عليه في
نيسان/أبريل 2005 في موريتانيا وهرب من سجن نواكشوط في 26 نيسان/أبريل 2006. أعيد القبض عليه في أيلول/سبتمبر 2008 في مالي
وأفرج عنه بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2009. مرتبط مع مختار بلمختار (QDi.136). اسم األب أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253

(2015) في 21 شباط/فبراير 2019. ليويمير. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.315 االسم:  1: حمادة 2: ولد محمد الخيري 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): حماده ولد محمد الخيري

a) Hamada  :موريتانيا  كنية كافية لتحديد الهوية ,Nouakchott :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1970 مكان الوالدة
Abou :كنية غير كافية لتحديد الهوية Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy
QumQum الجنسية:  a) موريتانيا b) مالي رقم جواز السفر: مالي رقم A1447120 (وتنتهي صالحيته في 19 تشرين األول/أكتوبر 2011) 

رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: Gao, مالي  أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2013 22 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات
أخرى: قائد حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). قدم دعماً لوجستياً إلى جماعة الملثمين في الساحل المرتبطة بمنظمة

القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). صدر أمر قبض دولي عليه من موريتانيا. اسم األم تيجال بنت محمد دادا. أُنجز االستعراض عمًال
بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.298 االسم:  1: عبد الرحمن 2: ولد محمد الحسين 3: ولد محمد سليم 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  تقريباً 1981 مكان الوالدة: المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد الهوية: 
Yunis al-Mauritani;) شيخ يونس الموريتاني (a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem b

a) Salih the  :كنية غير كافية لتحديد الهوية  (Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian
Mauritanian b) Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e) Abdel Khader f) Abou
Souleimane g) Chingheity الجنسية: موريتانيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في
القائمة بتاريخ: Sep. 2011 15  معلومات أخرى: من كبار قادة القاعدة. يتخذ مقره في باكستان ومرتبط أيضاً بمنظمة القاعدة في المغرب
اإلسالمي (QDe.014). مطلوب من السلطات الموريتانية.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.353 االسم:  1: علي 2: بن الطاھر 3: بن الفالح 4: العوني الحرزي
االسم (باللغة األصلية): علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1986 9 مكان الوالدة: Ariana, تونس  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية
غير كافية لتحديد الهوية: أبو زبير الجنسية: تونسي رقم جواز السفر: تونس رقم W342058, الصادر بتاريخ Mar. 2011 14 (نتهي في 13
مارس 2016 تصدر باسم علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي (Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi) )  رقم الهوية الوطنية:

تونس 08705184, الصادر بتاريخ Feb. 2011 24 العنوان:  18 Mediterranean Street, Ariana (a, تونس  b) الجمهورية العربية
14 Sep. 2016, 1 10 (معدّل بتاريخ Apr. 2015 :ليبيا  أدرج في القائمة بتاريخ (d  العراق (c  (2015 حتى تاريخ آذار/مارس) السورية

May 2019)  معلومات أخرى: األوصاف البدنية: لون العينين: بني؛ الطول: 171 سنتمترًا؛ صورته متاحة إلدراجها في النشرة الخاصة المشتركة
Ansar al-) بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. المهنة السابقة: وكيل تجاري. عضو في جماعة أنصار الشريعة في تونس
Shari’a in Tunisia (QDe.143))، ينشط في تجنيد المقاتلين اإلرهابيين األجانب وتهريب األسلحة. اعتُقل وحكم عليه بالسجن لمدة 30

شهراً بتهمة التخطيط الرتكاب أعمال إرهابية في عام 2005 في تونس. خطط للهجوم الذي شُن على قنصلية الواليات المتحدة في بنغازي
بليبيا يوم 11 أيلول/سبتمبر 2012 ونفذه. صدرت في حقه مذكرة اعتقال من الحرس الوطني التونسي (في آذار/مارس 2015). اسم األب

هو الطاهر العوني الحرزي، اسم األم هو بُركانة بدايرية. ورد أنه قُتل في مدينة الموصل بالعراق في حزيران/يونيه 2015. أُنجز االستعراض
عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

QDi.354 االسم:  1: طارق 2: بن الطاھر 3: بن الفالح 4: العوني الحرزي
االسم (باللغة األصلية): طارق بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: May 1982 3 مكان الوالدة: Tunis, تونس  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية
غير كافية لتحديد الهوية: أبو عمر التونسي الجنسية: تونسي رقم جواز السفر: تونس رقم Z050399, الصادر بتاريخ Dec. 2003 9 (تنتهي

صالحيته بتاريخ 8 كانون األول/ديسمبر 2008، صادر باسم طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي)  رقم الهوية الوطنية: تونس رقم
الهوية الوطنية 04711809, الصادر بتاريخ Nov. 2003 13 العنوان:  18 Mediterranean Street, Ariana (a, تونس  b) الجمهورية

العربية السورية  c) العراق  d) ليبيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2015 10 (معدّل بتاريخ Sep. 2016, 1 May 2019 14)  معلومات
أخرى: في عام172 سنتمترًا؛ صورته متاحة إلدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة. المهنة

السابقة: عامل. كان عضواً خطيراً ونشطاً في تنظيم القاعدة في العراق Al Qaida in Iraq (QDe.115))) في عام 2004، ونشِط أيضاً في
تسهيل أمور أعضاء جماعة أنصار الشريعة في تونس Ansar al-Shari’a in Tunisia (QDe.143))) في سورية وإيوائهم. حكمت عليه غيابياً

محكمة االستئناف في تونس العاصمة في 30 تشرين األول/أكتوبر 2007 بالسجن لمدة 24 عاماً بتهمة القيام بأنشطة إرهابية. اسم األب
هو الطاهر العوني الحرزي، اسم األم هو بُركانة بدايرية. ورد أنه قُتل في سورية في حزيران/يونيه 2015( ). أُنجز االستعراض عمًال بقرار

مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :المتحدة

QDi.242 االسم:  1: دينو أمور 2: روزاليخوس 3: باريجا 4: غير متوفر
a)  :الفلبين  كنية كافية لتحديد الهوية ,Cebu City :19 مكان الوالدة Jul. 1981 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Johnny Pareja b) Khalil Pareja كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash الجنسية: الفلبين
رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: Atimonana, Quezon Province, الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ:

Jun. 2008 4 (معدّل بتاريخ Jun. 2009, 13 Dec. 2011 3)  معلومات أخرى: عضو في حركة راجا سليمان (QDe.128). اسم األب
أمورسولو جاراباتا باريجا. اسم األم ليونيال كمبايا روزاليخوس. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 13 أيار/مايو
https://www.interpol.int/en/How- :2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.294 االسم:  1: عمر 2: باتيك 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jul. 1966 20 مكان الوالدة: Central Java, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية: 
a) Pa'tek b) Pak  :كنية غير كافية لتحديد الهوية a) Omar Patek b) Mike Arsalan c) Hisyam Bin Zein d) Anis Alawi Jafar
Taek c) Umar Kecil d) Al Abu Syekh Al Zacky e) Umangis Mike الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية

الوطنية: غير متوفر العنوان: إندونيسيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Jul. 2011 19 (معدّل بتاريخ Feb. 2012, 22 Sep. 2017 23)  معلومات
أخرى: أحد كبار أعضاء الجماعة اإلسالمية (QDe. 092) ضالع في تخطيط لهجمات إرهابية متعددة في الفلبين وإندونيسيا وتمويلها. وقام
بتدريب جماعة أبو سياف (QDe. 001). وأُدين بسبب دوره في التفجيرات التي وقعت في بالي عام ٢٠٠٢، وحكم عليه بالسجن لمدة 20
عاما في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢( ). كان ال يزال رهن االحتجاز في إندونيسيا في أيار/مايو ٢٠١٥ ( ). الصور متوفرةالوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.348 االسم:  1: أنغا 2: ديماس 3: برشادا 4: غير متوفر
Angga Dimas Pershada :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: أمين عام   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: غير متوفر مكان الوالدة: Jakarta, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) أنغا ديماس
برسادا مولود عام Mar. 1985 4 في Jakarta, إندونيسيا  b) أنغا ديماس براسوندا مولود عام Mar. 1985 4 في Jakarta, إندونيسيا  كنية

Angga Dimas Pershada أُدرج اسم) W344982 غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسي رقم جواز السفر: إندونيسيا رقم
في القائمة في 13 آذار/مارس 2015، عمال بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة

في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم Jemaah Islamiyah (الجماعة اإلسالمية) (QDe.092) "أو بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة
عنه أو دعماً له، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها"، "أو التجنيد لحسابه"، "أو دعم تلك األعمال أو األنشطة". ) 

Angga Dimas Pershada :13  معلومات أخرى Mar. 2015 :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
Hilal Ahmar Society Indonesia وأحد قادة جمعية الهالل األحمر اإلندونيسي (QDe.092) هو أحد عناصر تنظيم الجماعة اإلسالمية

QDe.147) (HASI)). وكان Pershada اعتباراً من منتصف عام 2014 هو األمين العام لجمعية الهالل األحمر اإلندونيسي، وأشرف اعتباراً
من عام 2013 على هذه المؤسسة وجمع األموال لها. وقبل تولي هذا المنصب، عُرف عن Pershada أنه كان رئيس جمعية الهالل األحمر
اإلندونيسي في تشرين األول/أكتوبر 2012. وأشرف Pershada حينذاك على جمعية الهالل األحمر، وكان عادة من بين األعضاء الموفدين
من المؤسسة إلى سورية أعضاء في الجماعة اإلسالمية ممن جندوا وأُرسلوا لالنضمام إلى صفوف المقاتلين السوريين. وخالل هذا الوقت

كذلك، أرسلت الجماعة اإلسالمية متطوعين إلى سورية عن طريق جمعية الهالل األحمر اإلندونيسي للتدريب العسكري.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.271 االسم:  1: عارف 2: قسماني 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): محمد عارف قسماني

a) Muhammad  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  تقريباً 1944 مكان الوالدة: باكستان  كنية كافية لتحديد الهوية
Arif Qasmani b) Muhammad ‘Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Memon

Baba g) Baba Ji كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر
29 Jun. :باكستان  أدرج في القائمة بتاريخ ,House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi :العنوان

2009 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: مرتبط مع لشقر طيبة (QDe.118) والقاعدة (QDe.004). محتجز فيً حزيران/يونيه
2009. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDi.303 االسم:  1: فضل 2: رحيم 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): فضل رحيم

,Kabul :مكان الوالدة a) 5 Jan. 1974 b) 1977 c) 1975 d) 24 Jan. 1973  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
أفغانستان  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Fazel Rahim; Fazil Rahim b) Fazil Rahman كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

الجنسية: أفغانستان رقم جواز السفر: أفغانستان رقم R512768 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  a)  (منطقة حدود أفغانستان/
c) Microrayan 3rd,  ( (عنوان سابق) أفغانستان ،b)  (A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul  ( (عنوان سابق) باكستان
Apt. 45, block 21, Kabul, أفغانستان (عنوان سابق)  أدرج في القائمة بتاريخ: Mar. 2012 6  معلومات أخرى: كان ميسّراً مالياً للحركة

اإلسالمية في أوزبكستان (QDe.010) وللقاعدة (QDe.004). كان مرتبطاً بطاهر عبد الخليلوفيتش يولداشيف. في أواخر 2010 كان محتجزاً
لدى السلطات الباكستانية. اسم األب فضل أحمد.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

QDi.075 االسم:  1: عبد الحليم 2: حافظ 3: عبد الفتاح 4: رمادنا
االسم (باللغة األصلية): عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا

Abdelhalim :الجزائر  كنية كافية لتحديد الهوية ,Biskra :2 مكان الوالدة Apr. 1966 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Remadna كنية غير كافية لتحديد الهوية: Jalloul الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:

12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 3 Jun. 2009, 25 Jan. 2010, 23 Dec. 3 (معدّل بتاريخ Sep. 2002 :الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ
May 2019 1 ,2010)  معلومات أخرى: تم ترحيله من إيطاليا إلى الجزائر بتاريخ 12 آب/أغسطس 2006. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس

األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 كانون األول/ديسمبر 2009.أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير
https://www.interpol.int/en/How- :2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.219 االسم:  1: توفيق 2: رفقي 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): توفيق رفقي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Aug. 1974 19 مكان الوالدة: Dacusuman Surakarta, Central Java, إندونيسيا 
a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy  :كنية كافية لتحديد الهوية
Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o)
Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير

متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2006 21 (معدّل بتاريخ Dec. 2011 13)  معلومات
أخرى: رهن االحتجاز في الفلبين في أيار/مايو 2011. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه

https://www.interpol.int/en/How- :2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.407 االسم:  ROCHMAN :2 OMAN :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
a) Oman  :5 مكان الوالدة: سومِدانغ, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية Jan. 1972 :اللقب: أستاذ   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

Rahman b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy c) Aman Abdul Rahman d) Aman Abdurahman e)
Aman Abdurrachman f) Oman Abdulrohman g) Oman Abdurrahman h) Aman Abdurrahman كنية غير كافية لتحديد

Pasir Putih Prison, Nusa :الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان
Kambangan Island, إندونيسيا  أدرج في القائمة بتاريخ: Jul. 2017 20  معلومات أخرى: الزعيم الفعلي لجميع أنصار تنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، على الرغم من أنه أودِع السجن في
إندونيسيا منذ كانون األول/ديسمبر 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

QDi.150 االسم:  1: األزهر 2: بن خليفة 3: بن أحمد 4: روين
االسم (باللغة األصلية): األزهر بن خليفة بن احمد روين

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Nov. 1975 20 مكان الوالدة: Sfax, تونس  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر
كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Salmane b) Lazhar الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم P182583, الصادر بتاريخ 13

Sep. 2003 (expired on 12 Sep. 2007)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: No.2 89th Street Zehrouni, تونس , تونس 
20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009, 16 May 2011, 23 Feb. 12 (معدّل بتاريخ Nov. 2003 :أدرج في القائمة بتاريخ

2016)  معلومات أخرى:  حكمت عليه محكمة استئناف ميالنو، إيطاليا بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر لعضويته في جماعة إرهابية بتاريخ
7 شباط/ فبراير 2008. احتجز في سجن صفاقس في 5 حزيران/يونيه 2007 بموجب أمر صادر عن محكمة االستئناف بتونس النضمامه

إلى منظمة مرتبطة بالجرائم اإلرهابية (القضية رقم 9301/207). وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين و 15 يوما وأطلق سراحه في 18
حزيران/يونيه 2008. ويُعَدّ مجرماً هارباً من العدالة في نظر السلطات اإليطالية بتاريخ تموز/يوليه 2008. خاضع لتدبير الرقابة اإلداري في
تونس اعتباراً من 2010. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

QDi.186 االسم:  1: أبو روسدان  2: غير متوفر 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Aug. 1960 16 مكان الوالدة: Kudus, Central Java, إندونيسيا  كنية كافية

a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f)  :لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية
Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquddin الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: 

غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: May 2005 16 (معدّل بتاريخ Dec. 2014, 1 May 2019 12)  معلومات أخرى: تم االستعراض طبقاً
لقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/

https://www.interpol.int/en/ :فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.403 االسم:  SAAL :2 FARED :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Feb. 1989 18 مكان الوالدة: بون, ألمانيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية

غير كافية لتحديد الهوية:  Abu Lugmaan (Abu Luqmaan Al Almani  b (a الجنسية:  a) ألمانيا b) الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر
رقم الهوية الوطنية: ألمانيا بطاقة هوية وطنية ألمانية رقم 5802098444, الصادر في بون, ألمانيا (في 15 نيسان/أبريل 2010، وانتهت

صالحيتها في 14 نيسان/ أبريل 2016)  العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Jun. 2017 16  معلومات أخرى: مقاتل إرهابي أجنبي
.(QDe.115) ألماني في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المُدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق

األوصاف البدنية: لون العينين: بني؛ لون الشعر: أسود؛ الطول: 178سنتمترًا؛ الوزن: 80 كيلوغراماً. أصدر قاضي التحقيق في المحكمة العليا
االتحادية األلمانية في حقه مذكرة اعتقال أوروبية يوم 13 آب/أغسطس 2014.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.002 االسم:  1: أمين 2: محمد 3: الحق 4: سام خان
a) Al-  :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1960 مكان الوالدة: مقاطعة ننجرهار, أفغانستان  كنية كافية لتحديد الهوية

Haq, Amin b) Amin, Muhammad كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin الجنسية: أفغانستان رقم
18 Jul. 25 (معدّل بتاريخ Jan. 2001 :جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
Dec. 2010 16 ,2007)  معلومات أخرى: منسق أمني ألسامة بن الدن (QDi.008) أعيد إلى وطنه في أفغانستان في شباط/فبراير 2006.

تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 15 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDi.020 االسم:  1: محمد 2: حمدي 3: محمد صادق 4: األهدل
االسم (باللغة األصلية): محمد حمدي محمد صادق األهدل

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Nov. 1971 19 مكان الوالدة: Medina, المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد
a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah  :الهوية
Al-Ahdal كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abu Asim Al-Makki b) Ahmed الجنسية: اليمن رقم جواز السفر: اليمن رقم 541939,
الصادر بتاريخ Jul. 2000 31, الصادر في Al-Hudaydah, اليمن (باسم محمد محمد عبد هللا األهدل)  رقم الهوية الوطنية: رقم بطاقة

الهوية اليمنية 216040 العنوان: Jamal street, Al-Dahima alley, الحديدة, اليمن  أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2001 17 (معدّل بتاريخ
Jan. 2009, 25 Jan. 2010 30)  معلومات أخرى: مسؤول عن عمليات تمويل القاعدة (QDe.004) في اليمن. متهم بالضلوع في الهجوم

على سفينة الواليات المتحدة كول في عام 2000. تم القبض عليه في اليمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وحكم عليه بثالث سنوات سجناً
وشهر من محكمة الجنايات االبتدائية المتخصصة في اليمن. وأفرج عنه بتاريخ 25 كانون األول/ديسمبر 2006 بعد قضاء مدة عقوبته. تم

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 تموز/يوليه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

QDi.263 االسم:  1: حافظ 2: محمد 3: سعيد 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jun. 1950 5 مكان الوالدة: Sargodha, Punjab, باكستان  كنية كافية لتحديد الهوية: 

a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad
Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed كنية
غير كافية لتحديد الهوية: Hafiz Ji الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: باكستان 7-3520025509842

location as at May) باكستان ,House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District :العنوان
2008)  أدرج في القائمة بتاريخ: Dec. 2008 10 (معدّل بتاريخ Jul. 2009 17)  معلومات أخرى: محمد سعيد هو زعيم جماعة لشقر طيبة

https://www.interpol.int/en/ :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.(QDe.118)
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.208 االسم:  1: رادوالن 2: ساهيرون  3: غير متوفر 4: غير متوفر
RADULAN SAHIRON :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1955 مكان الوالدة: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Philippines  كنية كافية
Commander Putol :كنية غير كافية لتحديد الهوية a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun  :لتحديد الهوية

الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: منطقة سولو, الفلبين (الموقع المبلّغ عنه)  أدرج في
القائمة بتاريخ: Dec. 2005 6 (معدّل بتاريخ Sep. 2017 22)  معلومات أخرى: المرفق( ). أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
1822 (2008) في 8 حزيران/يونيه 2010. مطلوب من سلطات الفلبين التهامه بارتكاب جرائم إرهابية( ) ومن سلطات الواليات المتحدة

األمريكية لضلوعه في اختطاف أحد مواطنيها( ). الصور متوفرةالوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :لألمم المتحدة

QDi.222 االسم:  1: نسيم 2: بن رمضان  3: صحراوي 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): نسيم بن رمضان صحراوي

a) Dass b)  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Bizerta :3 مكان الوالدة Aug. 1973 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Nasim al-Sahrawi كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: تونس رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

العنوان: تونس  أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2006 2 (معدّل بتاريخ Sep. 2009, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011 1)  معلومات أخرى:
يُعَدّ مُجرماً هارباً من العدالة في نظر السلطات اإليطالية. محكوم عليه غيابياً بالحبس 6 سنوات في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ومحكوم

عليه في تونس بأربع سنوات سجناً لنشاطه اإلرهابي. محتجز في تونس في حزيران/يونيه 2009. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاريخ 20 تموز/يوليه 2009.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

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


Res. 1267/1989/2253 List

Page 54 of 74

QDi.387 االسم:  1: محمد 2: عبد الحليم  3: حمايدة 4: صالح
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 22 Sep. 1988 b) 22 Sep. 1989 مكان الوالدة: اإلسكندرية, مصر  كنية كافية
لتحديد الهوية:  a) Muhammad Hameida Saleh b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah  c) Faris Baluchistan كنية غير

كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: مصر  أدرج في القائمة
بتاريخ: Feb. 2016 29  معلومات أخرى: عضو في تنظيم القاعدة (QDe.004). شارك في تجنيد مفجرين انتحاريين للذهاب إلى الجمهورية

العربية السورية والتخطيط ألنشطة إرهابية ضد أهداف في أوروبا. اعتقل في القاهرة، مصر، في عام 2013.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.244 االسم:  1: هيالريون 2: دل روزاريو 3: سانتوس 4: غير متوفر
A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan 686 :12 مكان الوالدة Mar. 1966 :اللقب:  "أمير"   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة

a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Hilarion Santos,  :الفلبين  كنية كافية لتحديد الهوية ,City
III (third) e) Hilarion Del Rosario Santos, III (third) f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos كنية غير كافية لتحديد

الهوية:  a) Lakay b) Aki c) Aqi d) Abu Hamsa الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: الفلبين رقم AA780554 رقم الهوية الوطنية: غير
13 Dec. 4 (معدّل بتاريخ Jun. 2008 :الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ ,Purdue Street, Cubao, Quezon City ,50 :متوفر العنوان

Oct. 2016, 22 Sep. 2017 25 ,2011)  معلومات أخرى:  مؤسس وزعيم حركة راجا سليمان (QDe.128) ومرتبط بجماعة أبو سياف .
(QDe.001) وهو رهن االحتجاز في الفلبين منذ أيار/مايو 2011. واختُتِم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 13 أيار/

مايو 2010. وصور هذا الشخص مدرجة فيالوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.350 االسم:  1: ويجي 2: جوكو 3: سانتوسو 4: غير متوفر
Wiji Joko Santoso :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jul. 1975 14 مكان الوالدة: Rembang, Jawa Tengah, إندونيسيا  كنية كافية
لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) أبو سيف الجاوي b) أبو سيف الجنسية: إندونيسي رقم جواز السفر: إندونيسيا

رقم A2823222, الصادر بتاريخ May 2012 28 (أُدرج اسم Wiji Joko Santoso في القائمة في [13 آذار/مارس 2015]، عمال بالفقرتين
Jemaah 2 و 4 من القرار 2161 (2014) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم

Islamiyah (تنظيم الجماعة اإلسالمية) (QDe.092) "أو بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام
بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها"، "أو التجنيد لحسابه"، "أو دعم تلك األعمال أو األنشطة". )  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر
أدرج في القائمة بتاريخ: Mar. 2015 13  معلومات أخرى: Wiji Joko Santoso هو رئيس شعبة الشؤون الخارجية في الجماعة اإلسالمية

(QDe.092) وفاعل رئيسي في جهود االتصال التي تقوم بها الجماعة اإلسالمية في سورية. وقد كان Santoso اعتباراً من منتصف عام
2013 يساعد المتطرفين الذين سينتشرون في سورية، واعتباراً من أوائل عام 2013 من المرجح أنه اتخذ الترتيبات لكي يسافر أعضاء من
الجماعة اإلسالمية إلى تركيا سراً كأعضاء في جمعية الهالل األحمر اإلندونيسي (QDi.350) من أجل التدريب. وال يزال Santoso مرتبطاً

ارتباطاً وثيقا بجمعية الهالل األحمر اإلندونيسي. وفي عدد من المناسبات في عام 2012 وأوائل عام 2013، سافر Santoso خارج إندونيسيا
باسم الجماعة اإلسالمية. كما بعثت الجماعة Santoso إلى الفلبين. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here :التابع لألمم المتحدة

QDi.322 االسم:  1: أبو بكر 2: محمد 3: الشكوى 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): أبو بكر محمد الشكوى

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1969 مكان الوالدة: Shekau Village, Yobe State, نيجيريا  كنية كافية لتحديد
a) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed b) Abu Muhammed  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Abubakar Shekau :الهوية

Abubakar bi Mohammed c) Shekau d) Shehu e) Shayku f) Imam Darul Tauhid g) Imam Darul Tawheed الجنسية:
نيجيريا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: نيجيريا  أدرج في القائمة بتاريخ: Jun. 2014 26  معلومات

أخرى: هو أحد أفراد قبيلة الكانوري. الوصف البدني: لون العينين: أسود؛ لون الشعر: أسود؛ وتوجد صورة شخصية #يمكن إدراجها في
النشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول - مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. وهو زعيم جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد (بوكو حرام)

(QDe.138). وتحت زعامة الشكوى، نفّذت جماعة بوكو حرام سلسلة من الهجمات اإلرهابية الكبيرة.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.017 االسم:  1: ثروت 2: صالح 3: شحاته 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): ثروت صالح شحاته

a) Tarwat Salah  :29 مكان الوالدة: مصر  كنية كافية لتحديد الهوية Jun. 1960 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (المدرجة سابقا)  كنية غير كافية لتحديد

الهوية: غير متوفر الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:
Oct. 2001 6 (معدّل بتاريخ Nov. 2004, 16 Dec. 2010 26)  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

https:// :وبتاريخ 15 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
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QDi.122 االسم:  1: بارلندونغان 2: سريغار 3: غير متوفر 4: غير متوفر
PARLINDUNGAN SIREGAR :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 25 Apr. 1957 b) 25 Apr. 1967 مكان الوالدة: إندونيسيا  كنية كافية لتحديد
الهوية:  a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم

جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2003 9  معلومات أخرى: تم
االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 25 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
here

QDi.124 االسم:  1: يزيد 2: سوفات 3: غير متوفر 4: غير متوفر
YAZID SUFAAT :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Jan. 1964 20 مكان الوالدة: Johor, ماليزيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية
غير كافية لتحديد الهوية:  a) Joe b) Abu Zufar الجنسية: ماليزيا رقم جواز السفر: A 10472263 رقم الهوية الوطنية: 5529-01-640120

العنوان:  Taman Bukit Ampang, State of Selangor (a, ماليزيا (العنوان السابق)  b) ماليزيا (في السجن منذ سنة 2013)  أدرج
3 May 2004, 1 Feb. 2008, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 11 9 (معدّل بتاريخ Sep. 2003 :في القائمة بتاريخ

Oct. 2016, 22 Sep. 2017, 1 May 2019)  معلومات أخرى: عضو مؤسس في الجماعة اإلسالمية (QDe.092)، وقد شارك في برنامج
األسلحة البيولوجية لتنظيم القاعدة (QDe.004)، وقدّم الدعم للمتورطين في الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة في 11 أيلول/سبتمبر

2001 في الواليات المتحدة األمريكية، كما أنه ضالع في عمليات التفجير التي قامت بها الجماعة اإلسالمية. وسُجن في ماليزيا من عام 2001
إلى عام 2008. ثم ألقي القبض عليه في ماليزيا في عام 2013 وحُكِم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في كانون الثاني/يناير 2016 لعدم
اإلبالغ عن معلومات متصلة بأعمال إرهابية. ومن المقرر اإلفراج عنه في شباط/فبراير 2020. واختُتِم االستعراض عمال بقرار مجلس األمن

1989 (2011) في 6 آذار/مارس 2014 وصورته مدرجة في أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير
https://www.interpol.int/en/How- :2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.349 االسم:  1: بمبانغ 2: سوكيرنو 3: غير متوفر 4: غير متوفر
Bambang Sukirno :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1975 5 مكان الوالدة: إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير
كافية لتحديد الهوية:  a) باك زهرة b) أبو زهرة الجنسية: إندونيسي رقم جواز السفر: إندونيسيا رقم A2062513 رقم الهوية الوطنية:
Jemaah) 13  معلومات أخرى: أحد كبار قادة الجماعة اإلسالمية Mar. 2015 :غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ

Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) وشغل مناصب قيادية في جمعية الهالل األحمر اإلندونيسية ((Islamiyah (QDe.092
https://www.interpol.int/en/ :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة .((QDe.147

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.187 االسم:  SUMARSONO :2 ARIS :1 3: غير متوفر 4: غير متوفر
,Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: 1963 مكان الوالدة

a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Zulkarnaen f) Aris Sunarso  :إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية
g) Ustad Daud Zulkarnaen كنية غير كافية لتحديد الهوية: Murshid الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:

غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: May 2005 16 (معدّل بتاريخ Apr. 2019 17)  معلومات أخرى: أُنجز االستعراض
عمًال بقرار مجلس األمن 1822(2008) في 8 حزيران/يونيه 2010 أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 7 حزيران/

https://www.interpol.int/en/ :يونيه 2018.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.123 االسم:  1: ياسين 2: سيوال 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): ياسين سيوال

a) Salim  :ار, إندونيسيا  كنية كافية لتحديد الهوية3 مكان الوالدة: مكاس Sep. 1962 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarok e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal

formerly listed as))  كنية غير كافية لتحديد الهوية:  a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarok الجنسية: إندونيسيا
رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2003 9 (معدّل بتاريخ
Dec. 2014, 29 Mar. 2019, 1 May 2019 12)  معلومات أخرى: هارب منذ كانون األول/ديسمبر 2003. تم االستعراض عمًال بقرار

مجلس األمن 1822 (2008)، في 25 أيار/مايو 2010. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015)، في 21 شباط/فبراير أُنجز
االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.057 االسم:  1: إبراهيم 2: علي 3: أبو بكر 4: تنتوش
االسم (باللغة األصلية): ابراهيم علي أبو بكر تنتوش

a) Abd al-  :2 مكان الوالدة: العزيزية, ليبيا  كنية كافية لتحديد الهوية Feb. 1966 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f)

Ibrahim Abubaker Tantoush g) ‘Abd al-Muhsi h) ‘Abd al-Rahman i) Abdel Ilah Sabri (هوية مزيفة مرتبطة برقم الهوية
االحتيالية 6910275240086 الصادرة عن جنوب أفريقيا، ومرتبطة بجواز سفرٍ صادر عن جنوب أفريقيا برقم 434021161، وصودرت

الوثيقتان كنية غير كافية لتحديد الهوية: Al-Libi الجنسية: ليبيا رقم جواز السفر:  a) ليبيا رقم 203037, الصادر في TRIPOLI b)  (جواز ليبي
رقم 347834 صادر باسم إبراهيم علي طنطوش، منتهي الصالحية بتاريخ 21 شباط/فبراير 2014)  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:

31 Jul. 2006, 4 Oct. 2006, 16 May 11 (معدّل بتاريخ Jan. 2002 :أدرج في القائمة بتاريخ  (Libya, (as at Feb. 2014 ,طرابلس
Jul. 2015 10 ,2011)  معلومات أخرى: مرتبط بلجنة الدعم األفغانية (QDe.069) وجمعية أحياء التراث اإلسالمي (QDe.070)وجماعة

القتال الليبية اإلسالمية (QDe.011). توجد صور وبصمات األصابع متاحة إلدراجها في اإلخطار الخاص المشترك بين مجلس األمن واإلنتربول.
تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
click here

QDi.241 االسم:  1: أنجيلو 2: راميريز 3: ترينداد 4: غير متوفر
اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1978 20 مكان الوالدة: Gattaran, Cagayan Province, الفلبين  كنية كافية
a) Abdul Khalil b) Abdukahlil c) Abu Khalil  :كنية غير كافية لتحديد الهوية a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad  :لتحديد الهوية

Ma. Bautista, Punta, Santa 3111 :الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان d) Anis
Ana, Manila, الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ: Jun. 2008 4 (معدّل بتاريخ Dec. 2011 13)  معلومات أخرى: عالمات مميّزة تشمل

.(QDe.092) والجماعة اإلسالمية (QDe.001) ومرتبط مع جماعة أبو سيّاف (QDe.128) ندوباً على كلتا ساقيه. عضو حركة راجا سليمان
رهن االحتجاز في الفلبين في أيار/مايو 2011. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 13 أيار/مايو 2010. الوصلة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.056 االسم:  1: محمد 2: طفيل 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): محمد طفيل

a) Tufail, S.M.  :5 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية May 1930 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
b) Tuffail, Sheik Mohammed كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية

الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Dec. 2001 24 (معدّل بتاريخ Jan. 2011, 1 May 2019 19)  معلومات
أخرى: عمل مديرا لمنظمة إعادة تعمير األمة (QDe.068). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 1 حزيران/يونيه
2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDi.390 االسم:  1: نایف 2: سالم 3: محمد 4: عجیم الحبابي
اللقب: الشيخ   الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  1981 b (a)  تقريباً 1980  مكان الوالدة: المملكة العربية السعودية  كنية كافية لتحديد

a) Faruq al-Qahtani b) Faruq al-Qatari  c)  :كنية غير كافية لتحديد الهوية Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi :الهوية
Farouq al-Qahtani al Qatari d) Sheikh Farooq al- Qahtani e) Shaykh Imran Farouk f) Sheikh Faroq al-Qatari الجنسية: 
a) المملكة العربية السعودية b) قطر رقم جواز السفر: جواز سفر قطري رقم 592667 (صادر في 3 أيار/مايو 2007)  رقم الهوية الوطنية:

(QDe.004) 28  معلومات أخرى: أمير تنظيم القاعدة Mar. 2016 :غير متوفر العنوان: أفغانستان (منذ عام 2009)  أدرج في القائمة بتاريخ
للمنطقة الشرقية من أفغانستان. قاد كتيبة تابعة لتنظيم القاعدة في أفغانستان منذ منتصف عام 2010 على األقل. الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.290 االسم:  1: دوكو 2: خاماتوفيتش  3: عمروف 4: غير متوفر
Умаров Доку Хаматович :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 13 Apr. 1964 b) 13 Apr. 1965 c) 12 May 1964 d) 1955 مكان الوالدة:
Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, االتحاد الروسي  كنية كافية لتحديد الهوية: 

Lom-ali Butayev (Butaev (a) مولود عام b) Dokka Umarov 1955 مولود عام Apr. 1964 c) Dokka Umarov 13 مولود عام 13
Apr. 1965 كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:  a) االتحاد الروسي b) USSR (حتى عام 1991) رقم جواز السفر: االتحاد
الروسي رقم 96 03 464086, الصادر بتاريخ Jun. 2003 1 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:
Mar. 2011 10 (معدّل بتاريخ Jun. 2014, 30 Dec. 2014, 1 May 2019 2)  معلومات أخرى: الوصف البدني: طوله 180 سم، ولون

شعره داكن، ولديه أَثر جُرح في الوجه يتراوح طوله بين 7 و 9 سنتمترات، ويفقد جزءا من لسانه، ولديه عيب في النطق. […] ويتضمن إخطار
اإلنتربول الخاص معلومات بيومترية عنه. يقيم في االتحاد الروسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، صدر أمر دولي بالقبض عليه في عام

2000 ويقال إنه توفّي في نيسان/أبريل 2014. ُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.031 االسم:  1: عمر 2: محمود 3: عثمان 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عمر محمود عثمان

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 30 Dec. 1960 b) 13 Dec. 1960 مكان الوالدة: Bethlehem, الضفة الغربية,
االراضي الفلسطينية  كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman كنية

a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e)  :غير كافية لتحديد الهوية
Abu Ismail الجنسية: األردن رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: األردن (since July 2013)  أدرج في

القائمة بتاريخ: Oct. 2001 17 (معدّل بتاريخ Mar. 2008, 24 Mar. 2009, 25 Jan. 2010, 22 Jul. 2013 14)  معلومات أخرى: مرتبط
بالجماعات المتصلة بالقاعدة في المملكة المتحدة وبلدان أخرى. أدين غيابياً في األردن عن ضلوعه في أعمال إرهابية في عام 1998. قُبض

عليه في شباط/فبراير 2001 في المملكة المتحدة وتم اعتقاله بعدها بين تشرين األول/أكتوبر 2002 وآذار/مارس 2005 وبين آب/أغسطس
2005 وحزيران/يونيه 2008. رهن االحتجاز منذ كانون األول/ديسمبر 2008. تم ترحيله إلى األردن من المملكة المتحدة بتاريخ 7 تموز/

يوليه 2013 لمواجهة تُهم باإلرهاب. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 19 تشرين األول/أكتوبر 2009.الوصلة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/ :الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.397 االسم:  1: عيرات 2: نسيموفِتش  3: فَخيتوف  4: غير متوفر
Айрат Насимович Вахитов :(باللغة األصلية) االسم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Mar. 1977 27 مكان الوالدة: نابِريجنيي تشيلني، جمهورية تترستان،, االتحاد الروسي 
كنية كافية لتحديد الهوية: Salman Bulgarskiy  (باللغة األصلية: Салман Булгарский)  كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر
الجنسية: االتحاد الروسي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 3

Aug. 2016  معلومات أخرى: ربما يستخدم جواز سفر مزيفاً يعود لمواطن سوري أو عراقي. وهو عضو في جبهة النصرة ألهل الشام
(QDe.137)، ضمن ”جماعة البلغار“، ويقود مجموعة مؤلفة من 100 مقاتل. صورته متاحة إلدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين

اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.037 االسم:  1: عبد الرحمن 2: ياسين 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عبد الرحمن ياسين

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Apr. 1960 10 مكان الوالدة: Bloomington, Indiana, الواليات المتحدة األمريكية 
a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said  :كنية كافية لتحديد الهوية

d) Yasin, Aboud كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الواليات المتحدة األمريكية رقم جواز السفر: الواليات المتحدة
األمريكية رقم 27082171, الصادر بتاريخ Jun. 1992 21, الصادر في AMMAN, األردن رقم الهوية الوطنية: الواليات المتحدة األمريكية
SOCIAL_SECURITY_CARD SSN 156-92-9858 العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2001 17 (معدّل بتاريخ 10

Apr. 2003)  معلومات أخرى: عبد الرحمن ياسين موجود في العراق. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21
https://www.interpol.int/ :حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.261 االسم:  1: آدم 2: يلماظ 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): آدم يلماظ

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة: Nov. 1978 4 مكان الوالدة: Bayburt, تركيا  كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر
TR-P 614 166 (issued by the Turkish Consulate الجنسية: تركيا رقم جواز السفر: تركيا رقم Talha :كنية غير كافية لتحديد الهوية

a)  (en prisión  :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان  (.General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, expired on 15 Sep. 2009
en Alemania (desde septiembre de 2007)In prison in Germany (since Sep. 2007).)  b) Südliche Ringstrasse 133,

Langen, 63225, ألمانيا (عنوان السابق)  أدرج في القائمة بتاريخ: Oct. 2008 27 (معدّل بتاريخ Dec. 2011 13)  معلومات أخرى: مرتبط
باتحاد الجهاد اإلسالمي المعروف أيضاً باسم: جماعة الجهاد اإلسالمي (QDe.119). مرتبط مع فريتز مارتن جيلوفتز (QDi..259) . رهن
االحتجاز في ألمانيا في حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

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

QDi.198 االسم:  1: هاني 2: السيد 3: السباعي 4: يوسف
االسم (باللغة األصلية): هاني السيد السباعي يوسف

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 1 Mar. 1961 b) 16 Jun. 1960 مكان الوالدة: Qaylubiyah, مصر  كنية كافية
a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f)  :لتحديد الهوية
Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu
Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: London, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية  أدرج في القائمة بتاريخ: Sep. 2005 29 (معدّل بتاريخ Oct. 2005, 18 Aug. 2006, 25 Jan. 2012 6)  معلومات أخرى: اسم

األب محمد السيد السباعي. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 29 تموز/يوليه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Individuals click here

QDi.139 االسم:  1: عماد 2: بن مكي 3: زرقاوي 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): عماد بن مكي زرقاوي

a) Dour  :تونس  كنية كافية لتحديد الهوية ,Tunis :15 مكان الوالدة Jan. 1973 :اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة
Nadre مولود عام Jan. 1974 15 في المغرب  b) Dour Nadre مولود عام Jan. 1973 15 في المغرب  c) Daour Nadre مولود عام
a)  :(المدرجة سابقا)  كنية غير كافية لتحديد الهوية d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui  31 في الجزائر Mar. 1975
Zarga b) Nadra الجنسية: تونس رقم جواز السفر: تونس رقم M174950, الصادر بتاريخ Apr. 1999 27 (انتهت يوم 26 أبريل 2004) 

12 Nov. :فرنسا  أدرج في القائمة بتاريخ ,Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais 45-41 :رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان
2003 (معدّل بتاريخ Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 10 Aug. 2009, 16 May 2011 20)  معلومات أخرى: اسم األم زينة الزرقاوي. أودع

السجن في فرنسا منذ 1 شباط/فبراير 2010 بتهم التآمر الجنائي فيما يتعلق بمنظمة إرهابية. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822
https:// :(2008) وبتاريخ 6 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.001 االسم:  1: محمد 2: صالح الدين  3: عبد الحليم  4: زيدان
االسم (باللغة األصلية): محمد صالح الدين عبدالحليم زيدان

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 11 Apr. 1963 b) 11 Apr. 1960 مكان الوالدة: محافظة المنوفية, مصر  كنية
كافية لتحديد الهوية:  a) Sayf-Al Adl (كنية كافية لتحديد الهوية: (أ) Sayf-Al Adl (تاريخ الوالدة: 11 نيسان/أبريل 1963. مكان الوالدة:

Muhamad Ibrahim (ب) (محافظة المنوفية، مصر. الجنسية: مصر. االسم باللغة العربية: محمد صالح الدين عبد الحليم زيدان سيف العدل
b) Muhamad  ((تاريخ الوالدة: (أ) 11 نيسان/أبريل 1960 (ب) 11 نيسان/أبريل 1963. مكان الوالدة: مصر. الجنسية: مصر) Makkawi

Ibrahim Makkawi (تاريخ الوالدة: (أ) 11 نيسان/أبريل 1960 (ب) 11 نيسان/أبريل 1963. الجنسية: مصرية)  كنية غير كافية لتحديد الهوية: 
a) Ibrahim al-Madani  b) Saif Al-'Adil  c) Seif al Adel الجنسية: مصر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر
16 Dec. 2010, 24 Jul. 2013, 15 Feb. 2017, 29 Mar. 25 (معدّل بتاريخ Jan. 2001 :العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ

May 2019 1 ,2019)  معلومات أخرى: مسؤول عن أمن أسامة بن الدن (متوفى). الشعر: أسود. صورة متاحة إلدراجها في النشرة الخاصة
المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة( ). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)، في 15حزيران/يونيه

2010. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015)، في 21 شباط/فبراير 2019الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDi.223 االسم:  1: مرعي 2: عبدفتاح 3: خليل 4: زغبي
االسم (باللغة األصلية): مرعي عبدفتاح خليل زغبي

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 4 Apr. 1969 b) 4 Apr. 1960 c) 4 Jun. 1960 مكان الوالدة: Bengasi, ليبيا 
كنية كافية لتحديد الهوية:  a) Mohamed Lebachir مولود عام Jan. 1968 14 في المغرب  b) Meri Albdelfattah Zgbye مولود عام 4

e) Larzg  13 في ليبيا Nov. 1960 مولود عام c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj  ليبيا ,Bendasi في Jun. 1960
Ben Ila مولود عام Aug. 1960 11 في ليبيا  f) Muhammed El Besir g) Merai Zoghbai (مدرج سابقاً باسم: مرعي زغبي)  كنية

غير كافية لتحديد الهوية:  a) F’raji di Singapore b) F’raji il Libico c) Farag d) Fredj مولود عام Nov. 1960 13 في ليبيا  الجنسية:
ليبيا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Aug. 2006 2 (معدّل بتاريخ

Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 21 Mar. 2017 3)  معلومات أخرى: تعتبره السلطات اإليطالية هارباً من وجه العدالة،
Libyan Islamic وحُكم عليه غيابياً في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بالسجن لمدة 6 سنوات. عضو في الجماعة اإلسالمية المقاتلة الليبية

Fighting Group (QDe.011). ابن ونيسة عبد السالم. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 20 تموز/يوليه
https://www.interpol.int/en/How- :2009.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.289 االسم:  1: سعيد جان 2: عبد السالم 3: غير متوفر 4: غير متوفر
االسم (باللغة األصلية): سعید جان عبد السالم

اللقب: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  تاريخ الوالدة:  a) 5 Feb. 1981 b) 1 Jan. 1972 مكان الوالدة: غير متوفر كنية كافية لتحديد
a) Qazi  :1 كنية غير كافية لتحديد الهوية Jan. 1972 مولود عام a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan  :الهوية
'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali

28 Feb. 2006 (Said Jan 'Abd al- الصادر بتاريخ ,OR801168 رقم a) AFGHANISTAN  :الجنسية: أفغانستان رقم جواز السفر
9 Sep. 2008 (Dilawar Khan Zain Khan رقم 4117921, الصادر بتاريخ b) PAKISTAN  (تنتهي 27 فبراير 2011، تحت اسم Salam
 (issued under name Said Jan 'Abd al-Salam) 281020505755 تنتهي 9 سبتمبر 2013، تصدر باسم)  رقم الهوية الوطنية: الكويت

العنوان:  غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Feb. 2011 9 (معدّل بتاريخ May 2019 1)  معلومات أخرى: في نحو عام 2005 كان يدير
معسكراً ”للتدريب األساسي“ للقاعدة (QDe.004) في باكستان. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/
https://www.interpol.int/en/ :فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

B. باء - الكيانات والجماعات األخرى

QDe.144 كتائب عبد هللا عزام :االسم
االسم (باللغة األصلية): كتائب عبد هللا عزام

a) Abdullah Azzam Brigades b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades c) Yusuf al-'Uyayri  :كنية
Operates in Lebanon, Syria and the Arabian) :كنية سابقة: غير متوفر العنوان Battalions of the Abdallah Azzam Brigades
An armed group that has carried out joint attacks with :23 معلومات أخرى Sep. 2014  :أدرج في القائمة بتاريخ  (Peninsula
Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة

QDe.001 جماعة أبو سياف :االسم
االسم (باللغة األصلية): جماعة أبو سياف

13 Dec. 6 ( معدّل بتاريخ Oct. 2001  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان: الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ Al Harakat Al Islamiyya :كنية
2011 )  معلومات أخرى: مرتبطة بالجماعة اإلسالمية (QQDe.092). زعميها الحالي هو رادوالن ساهيرون (QDe.208). تم التعديل عمًال
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة

QDe.069 لجنة الدعم األفغانية :االسم
a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia  :كنية
a) Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان d) Ahya ul Turas

Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, باكستان  b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, أفغانستان  أدرج
.(QDe.070) معلومات أخرى: مرتبطة بجمعية إحياء التراث اإلسالمي  ( 13 Dec. 2011 معدّل بتاريخ ) 11 Jan. 2002  :في القائمة بتاريخ

عمل أبو بكر الجزيري (QDi.058) رئيساً للمالية في الجمعية. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1322 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/
https://www.interpol.int/en/ :يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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QDe.107 الفرقان :االسم
a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies d)  :كنية

Dzemijetul Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies f) Sirat g) Association
for Education, Culture and Building Society-Sirat h) Association for Education, Cultural, and to Create Society -

Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan كنية سابقة: غير
b) 72 ul.  البوسنة والهرسك ,a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo  :متوفر العنوان
d) 70 and 53  البوسنة والهرسك ,c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo  البوسنة والهرسك ,Strossmajerova, Zenica

Strosmajerova Street, Zenica, البوسنة والهرسك  e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, البوسنة والهرسك  أدرج في القائمة
بتاريخ:  May 2004 11 ( معدّل بتاريخ Nov. 2004, 24 Mar. 2009, 1 May 2019 26 )  معلومات أخرى: مسجلة في البوسنة والهرسك

بوصفها رابطة للمواطنين تحت اسم رابطة المواطنين لدعم الصدق ومنع األكاذيب - الفرقان“ بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 1996. وقد أوقفت
الفرقان أعمالها بموجب قرار وزارة العدل في اتحاد البوسنة والهرسك (القرار رقم 03-054-286/97 بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002)
ولم تعد الفرقان قائمة اعتباراً من كانون األول/ديسمبر 2008. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 15 حزيران/

يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities :بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDe.139 الموقعون بالدم :االسم
االسم (باللغة األصلية): الموقعون بالدم

كنية:  a) Les Signataires par le Sang b) Ceux Qui Signent avec le Sang c) Those Who Sign in Blood كنية سابقة: غير
(QDe.014) 2 معلومات أخرى: مرتبط بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي Jun. 2014  :متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاريخ

ويقوده مختار بلمختار (QDi.136) يزاول نشاطه في منطقة الساحل/الصحراء.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

QDe.140 الملثمون :االسم
االسم (باللغة األصلية): الملثمون

كنية:  The Veiled (Les Enturbannés b (a كنية سابقة: غير متوفر العنوان:  a) مالي  b) النيجر  c) الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ:
 Jun. 2014 2 معلومات أخرى: تأسست في 20 آب/أغسطس 2013 نتيجة دمج قام به الملثمون (QDe.140) وحركة التوحيد والجهاد
في غرب أفريقيا (QDe.134). مرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.140) ويقودها مختار بلمختار (QDi.136) وهي

https:// :ناشطة في منطقة الساحل/الصحراء.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.141 المرابطون :االسم
االسم (باللغة األصلية): المرابطون

كنية:  a) Les Sentinelles b) The Sentinels كنية سابقة: غير متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jun. 2014 2 معلومات
.(QDe.134) وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.140) مونأخرى: تأسست في 20 آب/أغسطس 2013 نتيجة دمج قام به الملث

مرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.140) ويقودها مختار بلمختار (QD.136) وهي ناشطة في منطقة الساحل/
https://www.interpol.int/en/How- :الصحراء.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
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QDe.005 مؤسسة الراشد االستئمانية :االسم
االسم (باللغة األصلية): مؤسسة الراشد االستئمانية

a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan e)  :كنية
Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust
b) Jamia Maajid, Sulalman  باكستان ,a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان

c) (Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,  باكستان ,Park, Melgium Pura, Lahore
Pakistan)  d) (Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan)  e) (Office

Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan)  f) (Office Dha’rbi-
M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan)  g) (Kitab Ghar,

Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814) 
h) (302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -l Igbal, Karachi, Pakistan; Phone

4979263)  i) (617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545)  j) (605 Landmark
Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19)  k) (Jamia Masjid,

Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081)  أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 6 ( معدّل بتاريخ
Oct. 2008, 10 Dec. 2008, 13 Dec. 2011 21 )  معلومات أخرى: يقع مقر التنظيم في باكستان. قام بعمليات في أفغانستان: هرات

وجالل آباد وكابل وقندهار ومزار شريف. ونفّذ عمليات أيضا في كوسوفو والشيشان. وتورّط في تمويل تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وحتى
21 تشرين األول/أكتوبر 2008، ظهر هذا الكيان باسم“Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QDe.073)، الذي أدرج اسمه في

Al Rashid Trust) القائمة في 24 نيسان/أبريل 2002، المعدلة في 25 تموز/يوليه 2006. وأدمج كيانان هما مؤسسة الراشد االستئمانية
QDe.005))) و ”منظمة العلماء للمعونة، باكستان“ Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073))) في هذا الكيان في 21

تشرين األول/أكتوبر 2008. أسّسه مفتي راشد أحمد ليداهينوي Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (متوفى). مرتبط بتنظيم جيش محمد
Jaish-i-Mohammed (QDe.019))) محظور في باكستان منذ تشرين األول/أكتوبر 2001. وهو يواصل نشاطه على الرغم من إغالق

مكاتبه في باكستان في شباط/فبراير 2007. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 6 أيار/مايو ٢٠١٠. الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

QDe.121 مؤسسة األختر االستئمانية الدولية  :االسم
a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre c) Akhtarabad Medical Camp d) Pakistan Relief Foundation  :كنية
(a  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان e) Pakistani Relief Foundation f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan Trust

a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12,) باكستان (b  باكستان
 ( 10 Dec. 2008, 13 Dec. 2011, 1 May 2019 معدّل بتاريخ ) 17 Aug. 2005  :أدرج في القائمة بتاريخ  (Karachi, Pakistan

معلومات أخرى: المكاتب اإلقليمية في باكستان: باهاوالبور، بوالناجار، جيليت، إسالم آباد، مربورخاس، تاندجان محمد. ويوجد معسكر االختر
آباد الطبي في سبن بولداك، أفغانستان. مسجلة بواسطة أعضاء جيش محمد (QDe.019) مرتبطة بحركة المجاهدين (QDe.008) لشقر
جانغفي (QDe.096) ولشقر طيبة (QDe.118) محظورة في باكستان. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ
14 أيلول/سبتمبر 2009. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/ فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Entities click here

QDe.109 مؤسسة الحرمين والمسجد األقصى الخيرية :االسم
a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa  :كنية

a) Branch  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان Charitable Foundation d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
c) 64  البوسنة والهرسك ,b) 14 Bihacka Street, Sarajevo  البوسنة والهرسك ,Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo

Potur mahala Street, Travnik, البوسنة والهرسك  d) Zenica, البوسنة والهرسك  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jun. 2004 28 ( معدّل
بتاريخ Nov. 2004, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009 26 )  معلومات أخرى: درجت على أن يتم تسجيلها رسمياً في البوسنة والهرسك برقم

سجل 24. ولكن مؤسسة الحرمين والمسجد األقصى الخيرية أوقفت أعمالها بموجب قرار وزارة العدل في اتحاد البوسنة والهرسك (قرار
وقف العمليات برقم 03-05-2-203/04) ولم تعد قائمة اعتباراً من كانون األول/ديسمبر 2008. تم تحويل مبانيها وأنشطتها اإلنسانية تحت

إشراف الحكومة إلى كيان جديد باسم Sretna Buducnost. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 حزيران/
https://www.interpol.int/en/ :يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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QDe.103 مؤسسة الحرمين (إندونيسيا) :االسم
(االسم (باللغة األصلية): مؤسسة الحرمين (إندونيسيا

Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan) :كنية سابقة: غير متوفر العنوان Yayasan Al-Manahil-Indonesia :كنية
Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-86611265 and 021-86611266;

Fax.: 021-8620174)  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jan. 2004 26 ( معدّل بتاريخ Mar. 2012, 1 May 2019 21 )  معلومات أخرى: تم
االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253

https:// :(2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.104 مؤسسة الحرمين (باكستان) :االسم
(االسم (باللغة األصلية): مؤسسة الحرمين (باكستان

at time of) باكستان ,House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad :كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان
listing)  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jan. 2004 26 ( معدّل بتاريخ Mar. 2012 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس
األمن 1822 (2008) وبتاريخ 19 تشرين األول/أكتوبر 2009.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة

QDe.116 مؤسسة الحرمين (جمهورية القمر المتحدة) :االسم
كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (at time of listing)  أدرج في القائمة

بتاريخ:  Sep. 2004 28 ( معدّل بتاريخ Mar. 2012 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)
https:// :وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.071 مؤسسة الحرمين اإلسالمية :االسم
االسم (باللغة األصلية): مؤسسة الحرمين اإلسالمية

a) (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina)  b)  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان a) Vazir b) Vezir  :كنية
26 Dec. 2003, 16 Sep. 2008, 16 Jun. 2011, 13 ( معدّل بتاريخ Mar. 2002  :البوسنة والهرسك  أدرج في القائمة بتاريخ ,Sarajevo

May 2018 9 )  معلومات أخرى: قيد التحقيق الجنائي بواسطة سلطات البوسنة والهرسك في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. تم االستعراض
عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :األمن التابع لألمم المتحدة

QDe.072 مؤسسة الحرمين اإلسالمية (الصومال) :االسم
(االسم (باللغة األصلية): مؤسسة الحرمين اإلسالمية (الصومال

13 Dec. 2011, 15 13 ( معدّل بتاريخ Mar. 2002  :كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: الصومال  أدرج في القائمة بتاريخ
Jun. 2015, 1 May 2019 )  معلومات أخرى:  تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010.

أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

QDe.110 الحرمين، فرع أفغانستان :االسم
االسم (باللغة األصلية): الحرمين، فرع أفغانستان

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: أفغانستان (at time of listing)  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jul. 2004 6 ( معدّل بتاريخ 21
Mar. 2012 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

QDe.111 الحرمين، فرع ألبانيا :االسم
االسم (باللغة األصلية): الحرمين، فرع ألبانيا

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: Irfan Tomini Street, #58, Tirana, ألبانيا (at time of listing)  أدرج في القائمة بتاريخ:
 Jul. 2004 6 ( معدّل بتاريخ Mar. 2012 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22

https://www.interpol.int/ :حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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QDe.112 الحرمين: فرع بنغالديش :االسم
االسم (باللغة األصلية): الحرمين: فرع بنغالديش

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, بنغالديش (at time of listing)  أدرج في
القائمة بتاريخ:  Jul. 2004 6 ( معدّل بتاريخ Mar. 2012 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

https:// :وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.113 الحرمين: فرع إثيوبيا :االسم
 (at time of listing) إثيوبيا ,Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa :كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان

أدرج في القائمة بتاريخ:  Jul. 2004 6 ( معدّل بتاريخ Mar. 2012 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822
(2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.114 الحرمين: فرع هولندا :االسم
Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, :كنية سابقة: غير متوفر العنوان Stichting Al Haramain Humanitarian Aid :كنية

13 Apr. 2012, 15 Jun. 6 ( معدّل بتاريخ Jul. 2004  :أدرج في القائمة بتاريخ  (Amsterdam, The Netherlands (at time of listing
2015 )  معلومات أخرى: اتم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 28 حزيران/يونيه 2010الوصلة الشبكية للنشرة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Entities click here

QDe.105 مؤسسة الحرمين (كينيا) :االسم
(االسم (باللغة األصلية): مؤسسة الحرمين (كينيا

at time of listing)  c)) كينيا ,at time of listing)  b) Garissa) كينيا ,a) Nairobi  :كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان
Dadaab, كينيا (at time of listing)  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jan. 2004 26 ( معدّل بتاريخ Mar. 2012, 1 May 2019 21 )  معلومات
أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن

2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.106 مؤسسة الحرمين (تنزانيا) :االسم
(االسم (باللغة األصلية): مؤسسة الحرمين (تنزانيا

a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (at time of listing)  b) Tanga,  :كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان
Singida, Tanzania (at time of listing (Tanzania (at time of listing)  c)  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jan. 2004 26 ( معدّل بتاريخ

Mar. 2012 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

QDe.002 االتحاد االسالمي :االسم
االسم (باللغة األصلية): االتحاد االسالمي

21 Dec. 2007, 6 ( معدّل بتاريخ Oct. 2001  :كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
Dec. 2011, 18 Mar. 2013, 9 Aug. 2019 13 )  معلومات أخرى: يفاد بأنه يعمل في الصومال وإثيوبيا وأنه اندمج مع حركة الشباب
المجاهدين (الشباب) التي تم قبولها باعتبارها منتسبة إلى القاعدة (QDe.004) من جانب أيمن محمد ربيع الظواهري (QDi.006) في
شباط/فبراير 2012. خاضع أيضاً لتدابير الجزاءات المطروحة في قرار مجلس األمن 1844 (2008) فيما يتعلق بالصومال وإريتريا (انظر

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751). ضمت قيادته حسن ظاهر عويس (QDi.042). تلقّى االتحاد اإلسالمي أمواًال عن
طريق مؤسسة الحرمين اإلسالمية (الصومال) (QDe.072). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/
https://www.interpol.int/en/ :يونيه 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE :االسم QDe.157
االسم (باللغة األصلية): شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية

كنية:  a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company  c) Al-Kawthar Hawala كنية سابقة: غير متوفر العنوان: مدينة القائم, محافظة
األنبار, العراق  أدرج في القائمة بتاريخ:  Mar. 2018 6 معلومات أخرى: شركة صرافة يملكها عمر محمود إرحيم الكبيسي (QDi.412) منذ

منتصف عام 2016. يسّر العمليات المالية نيابة عن شركات مرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (تنظيم الدولة اإلسالمية)،
المدرج بوصفه تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). أُنشئت عام 2000 بموجب الترخيص رقم 202، الصادر في ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٠، والذي

https://www.interpol.int/ :سحب منها مذّاك. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities


Res. 1267/1989/2253 List

Page 64 of 74

QDe.137 جبهة النصرة ألهل الشام :االسم
االسم (باللغة األصلية): جبهة النصرة ألهل الشام

Hay’at Tahrir al-Sham; Hay’et Tahrir al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; ؛Hay’at Tahrir al-Sham) هيئة تحرير الشام (a  :كنية
Assembly for the Liberation of Syria; Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-Sham Commission;

the Victory Front; Jabhat) جبهة النصرة (Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; Tahrir al-Sham Hay’at) b
Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath) جبهة فتح الشام (al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; Al-Nusrah Front; Al-Nusra Front) c
al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front) d) Conquest

of the Levant Front  e) The Front for the Liberation of al Sham  f) Front for the Conquest of Syria/the Levant  g)
Ansar al-Mujahideen) شبكة أنصار المجاهدين (Front for the Liberation of the Levant  h) Front for the Conquest of Syria i

Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - sub-) مجاهدو الشام في ساحات الجهاد (Network - sub-unit name) j
unit name) كنية سابقة: غير متوفر العنوان:  a) الجمهورية العربية السورية (ينفّذ عمليات في)  b) العراق (شبكة دعم في)  أدرج في

Al-Qaida) معلومات أخرى: مرتبطٌ بتنظيم القاعدة  ( 7 Jun. 2017, 5 Jun. 2018 معدّل بتاريخ ) 14 May 2014  :القائمة بتاريخ
،((Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) وبإبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي (((QDe.004

زعيم تنظيم القاعدة في العراق Al-Qaida in Iraq (QDe.115)))، منذ كانون الثاني/يناير 2012 على األقل. يجلب جلب المقاتلين السوريين
واألجانب من تنظيم القاعدة في العراق Al-Qaida in Iraq (QDe.115)))، وعصبة األنصار Asbat al-Ansar (QDe.007)))، وغيرهم من

عناصر القاعدة األجانب، لالنضمام إلى عناصر محلية في الجمهورية العربية السورية من أجل القيام بعمليات إرهابية واالنخراط في حرب
العصابات هناك. وكان مرتبطاً في السابق بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق

(QDe.115)، وبقائدها إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي (QDi.299) ولكنه انفصل عن تلك الجماعة في يوليه/تموز 2016،
وأعلن أبو محمد الجوالني (QDi.317)، زعيم جبهة النصرة ألهل الشام، أن الجماعة كانت قد غيرت اسمها ليصبح جبهة فتح الشام وأنها لم
تعد مرتبطة بأي كيان خارجي. وعلى الرغم من ذلك اإلعالن ومحاوالت التميز عن جبهة النصرة لشعب الشام، فإن الجماعة ال تزال متآزرة

مع تنظيم القاعدة وتستمر في تنفيذ عمليات إرهابية تحت هذا االسم الجديد. وفي كانون الثاني/يناير 2017، أنشأت جبهة النصرة هيئة تحرير
الشام، كوسيلة لتعزيز موقعها بين حركات التمرد السورية والمضي قدما في تحقيق أهدافها كتنظيم تابع لتنظيم القاعدة في سورية. ورد

Al-Qaida in Iraq) االسم في القائمة بين 30 أيار/مايو 2013 و 13 أيار/مايو 2014 باعتباره اسماً آخر يُعرف به تنظيم القاعدة في العراق
(QDe.115)). click here

QDe.004 القاعدة :االسم
االسم (باللغة األصلية): القاعدة

a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy  :كنية
Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and
Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Al Qa’ida/Islamic Army
5 Mar. 2009, 6 ( معدّل بتاريخ Oct. 2001  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ ((formerly listed as

Mar. 2012 21 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 11 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

QDe.115 القاعدة في العراق :االسم
االسم (باللغة األصلية): القاعده في العراق

a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers e)  :كنية
Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers

g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia i)
Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid

Wa'al-Jihad l) JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network p) Islamic State in Iraq and the Levant كنية
2 Dec. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 18 ( معدّل بتاريخ Oct. 2004  :سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ

May 2013, 14 May 2014, 2 Jun. 2014 30 ,2011 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ
https://www.interpol.int/ :26 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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QDe.129 القاعدة في جزيرة العرب :االسم
االسم (باللغة األصلية): القاعدة في جزيرة العرب

a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c)  :كنية
Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula e) Ansar al-

Shari'a (AAS) كنية سابقة: Al-Qaida in Yemen (AQY) العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Jan. 2010 19 ( معدّل بتاريخ
Al-) 4 )  معلومات أخرى: تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فرع إقليمي لتنظيم القاعدة Oct. 2012, 15 Jun. 2015, 24 Jun. 2016

Qaida (QDe.004)) وجماعة مسلحة تنفذ عملياتها أساساً في شبه الجزيرة العربية. الموقع: اليمن. موقع بديل: المملكة العربية السعودية
(2004-2006). تشكّل التنظيم في كانون الثاني/ يناير 2009 عندما اندمج مع عناصر من تنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية. زعيم

((Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274) تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو ناصر عبد الكريم عبد هللا الوحيشي
قاسم محمد مهدي الريمي (QDi.282)( ). أنشأ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تنظيم أنصار الشريعة في أوائل عام 2011 وقد أعلن هذا

األخير مسؤوليته عن عدد من العمليات الهجومية في اليمن ضد أهداف حكومية وأهداف مدنية.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities :بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDe.146 أنصار الشريعة - بنغازي :االسم
االسم (باللغة األصلية): أنصار الشريعة - بنغازي

Ansar al Charia) b) Ansar al-Charia c) Ansar al-Sharia d) Ansar al-Charia Benghazi e) Ansar) أنصار الشريعة  (a  :كنية
Katibat Ansar al Charia)) كتيبة أنصار الشريعة (Ansar al Charia in Libya (ASL)) g) أنصار الشريعة بليبيا (al-Sharia Benghazi f

h) Ansar al Sharia كنية سابقة: غير متوفر العنوان:  b  (a) غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Nov. 2014 19 معلومات أخرى:
جماعة أنصار الشريعة - بنغازي هي جماعة مسلحة تشكّلت في شباط/ فبراير 2012. وترتبط هذه الجماعة بتنظيم القاعدة في بالد المغرب

اإلسالمي (QDe.014)، وتنظيم ”المرابطون“ (QDe.141)، وجماعة أنصار الشريعة في تونس (QDe.143) التي عملت معها عن كثب. وهي
تتعاون أيضا بشكل وثيق مع جماعة أنصار الشريعة - درنة (QDe.145).الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :األمن التابع لألمم المتحدة

QDe.145 أنصار الشريعة – درنة :االسم
االسم (باللغة األصلية): أنصار الشريعة – درنة

Ansar al Charia) d) Ansar al-Sharia) أنصار الشريعة (a) Ansar al-Charia Derna b) Ansar al-Sharia Derna c  :كنية
e) Ansar al Sharia كنية سابقة: غير متوفر العنوان:  b  (a) غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Nov. 2014 19 معلومات أخرى:

(QDe.014) تشكّلت جماعة أنصار الشريعة - درنة في أوائل عام 2012. وترتبط هذه الجماعة بتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
وجماعة أنصار الشريعة في تونس (QDe.143)، التي عملت معها عن كثب. كما تعمل في تعاون وثيق مع جماعة أنصار الشريعة - بنغازي
https://www.interpol.int/en/ :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.(QDe.146)

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.098 أنصار االسالم :االسم
االسم (باللغة األصلية): أنصار االسالم

a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam e) Supporters of  :كنية
Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdish Taliban h) Soldiers of God i) Ansar al-Sunna Army

) 24 Feb. 2003  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna
معدّل بتاريخ Mar. 2004, 5 Mar. 2009, 18 Mar. 2009, 21 Oct. 2010, 13 Dec. 2011 31 )  معلومات أخرى: المؤسس هو نجم

الدين فرج أحمد (QDi.226). مرتبطة بالقاعدة في العراق (QDe.115). توجد وتعمل أساساً في شمالي العراق ولكنها تحافظ على وجود
لها في غربي ووسط العراق. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010. الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

QDe.143 أنصار الشريعة في تونس :االسم
االسم (باللغة األصلية): أنصار الشريعة في تونس

كنية: أنصار الشريعة كنية سابقة: غير متوفر العنوان: تونس  أدرج في القائمة بتاريخ:  Sep. 2014 23 معلومات أخرى: هو تنظيم تونسي
مسلّح يرتبط بتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014))). زعيمه
سيف هللا بن حسين Seifallah ben Hassine (QDi.333)))الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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QDe.135 أنصار الدين :االسم
االسم (باللغة األصلية): انصار الدين

 ( 1 May 2019 معدّل بتاريخ ) 20 Mar. 2013  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان: مالي  أدرج في القائمة بتاريخ Ansar Dine :كنية
معلومات أخرى: كانت قد تأسست في كانون األول/ديسمبر 2011 على يد إياد آج غالي (QDi.316). تربطها صلة بمنظمة القاعدة في
المغرب اإلسالمي (QDe.014) وحركة التوحيد والجهاد في غربي أفريقيا (QDe.134) وترتبط بعبد الملك دروكدل (QDi.232). أُنجز

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

QDe.142 أنصار المسلمین في بالد السودان :االسم
االسم (باللغة األصلية): أنصار المسلمین في بالد السودان

a) Ansaru b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) d)  :كنية
Jama’atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) e) Jamma’atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS)

f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black
Terrorist and paramilitary :26 معلومات أخرى Jun. 2014  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان: نيجيريا  أدرج في القائمة بتاريخ Africa

group established in 2012 and operating in Nigeria. Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic
Maghreb (AQIM) (QDe.014), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138) and Abubakar
https:// :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.(Mohammed Shekau (QDi322

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.006 الجماعة االسالمية المسلحة :االسم
كنية:  a) Al Jamm’ah Al-Islamiah Al- Musallah b) GIA c) Groupe Islamique Armé كنية سابقة: غير متوفر العنوان: الجزائر 

أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 6 ( معدّل بتاريخ Apr. 2008, 13 Dec. 2011 7 )  معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة

QDe.007 عصبة األنصار :االسم
االسم (باللغة األصلية): عصبة األنصار

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: Ein el-Hilweh camp, لبنان  أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 6 ( معدّل بتاريخ 30
Jan. 2009, 13 Dec. 2011 )  معلومات أخرى: تنشط في شمالي العراق ومرتبطة بالقاعدة في العراق (QDe.115). تم االستعراض
عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :األمن التابع لألمم المتحدة

QDe.093 منظمة البر الدولية :االسم
االسم (باللغة األصلية): منظمة البر الدولية

a)  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond  :كنية
,b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482  8820, الواليات المتحدة األمريكية Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453
الواليات المتحدة األمريكية  c) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, الواليات

المتحدة األمريكية  d) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, الواليات
المتحدة األمريكية  P.O. Box 1937, Khartoum (e, السودان  f) بنغالديش  h  (Gaza Strip) (g) اليمن  أدرج في القائمة بتاريخ: 21

 Nov. 2002 ( معدّل بتاريخ Jan. 2003, 28 Apr. 2011, 18 May 2012 24 )  معلومات أخرى: رقم هوية ربّ العمل (الواليات المتحدة
األمريكية): 36-3823186 مرتبطة بصندوق البر الدولي (QDe.094). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 22

https://www.interpol.int/ :حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.088 الحركة اإلسالمية في شرقي تركستان :االسم
االسم (باللغة األصلية): الحركة اإلسالمية في شرقي تركستان

a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of  :كنية
Turkestan d) Djamaat Turkistan كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Sep. 2002 11 ( معدّل بتاريخ
Oct. 2008, 13 Dec. 2011 3 )  معلومات أخرى: ناشطة في الصين وجنوب آسيا ووسط آسيا. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن

1822 (2008) وبتاريخ 20 أيار/مايو 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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QDe.003 الجهاد االسالمي المصري :االسم
كنية:  a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement كنية سابقة: غير

متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 6 ( معدّل بتاريخ Mar. 2009, 13 Dec. 2011 5 )  معلومات أخرى:
شارك في تأسيسها أيمن محمد ربيع الظواهري (QDi.006) الذي كان أيضاً قائدها العسكري. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن

1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.131 إمارة القوقاز :االسم
االسم (باللغة األصلية): إمارة القوقاز

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Jul. 2011 29 معلومات أخرى: تنشط أساساً في
االتحاد الروسي وأفغانستان وباكستان. ويقودها دوكو خاماتوفيتش عمروف (QDi.290).الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
click here

QDe.091 مؤسسة اإلغاثة العالمية :االسم
االسم (باللغة األصلية): مؤسسة اإلغاثة العالمية

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان:  a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, الواليات
22 Oct. :الواليات المتحدة األمريكية  أدرج في القائمة بتاريخ ,b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455  المتحدة األمريكية
26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 24 Mar. 2009, 11 Mar. 2010, 25 Mar. 2010, 28 Apr. 2002 ( معدّل بتاريخ 

Feb. 2012, 14 Feb. 2014 21 ,2011 )  معلومات أخرى: المواقع األجنبية األخرى: أفغانستان، بنغالديش، إريتريا، إثيوبيا، الهند، العراق،
الضفة الغربية وغزة، الصومال وسورية. الرقم االتحادي لهوية ربّ العمل (الواليات المتحدة األمريكية) 36-3804626. تم االستعراض عمًال
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)  :االسم
QDe.153

االسم (باللغة األصلية): مكتب حنيفة للصرافة
a) Hanifah Currency Exchange b) Hanifeh Exchange c) Hanifa Exchange d) Hunaifa Office e) Hanifah  :كنية

Exchange Company f) Hanifa Money Exchange Office كنية سابقة: غير متوفر العنوان: البوكمال, الجمهورية العربية السورية 
أدرج في القائمة بتاريخ:  Jul. 2017 20 معلومات أخرى: شركة للتحويل المالي في البوكمال، بالجمهورية العربية السورية، تسهّل تحويل

.(QDe.115) األموال باسم تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق
https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

HARAKAT SHAM AL-ISLAM :االسم QDe.149
كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Feb. 2016 29 معلومات أخرى: تنظيم إرهابي بقيادة
مغربية تشكل في آب/أغسطس 2013 ويقوم بعملياته في الجمهورية العربية السورية. ويتألف أساسا من مقاتلين إرهابيين أجانب ومرتبطين
https:// :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.(QDe.137) بجبهة النصرة ألهل الشام

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.008 حركة المجاهدين :االسم
االسم (باللغة األصلية): حركة المجاهدين

كنية:  a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul- Mujahideen كنية سابقة: غير
متوفر العنوان: باكستان  أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 6 ( معدّل بتاريخ Dec. 2011 13 )  معلومات أخرى: مرتبطة بجيش محمد

(QDe.019) ولشقر جانفي (QDe.096) ولشقر طيبة (QDe.118) ناشطة في باكستان وأفغانستان. محظورة في باكستان. تم االستعراض
عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :األمن التابع لألمم المتحدة

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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QDe.130 حركة الجهاد اإلسالمي :االسم
االسم (باللغة األصلية): حرکت الجہاد االسالمی

a) HUJI b) Movement of Islamic Holy War c) Harkat-ul-Jihad-al Islami d) Harkat-al-Jihad-ul Islami e) Harkat-  :كنية
ul-Jehad-al-Islami f) Harakat ul Jihad-e-Islami كنية سابقة:  a) Harakat-ul-Ansar b) HUA العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة

بتاريخ:  Aug. 2010 6 ( معدّل بتاريخ Dec. 2011 13 )  معلومات أخرى: تم إنشاؤها في أفغانستان في عام 1980. وفي عام 1993
اندمجت حركة الجهاد اإلسالمي مع حركة المجاهدين (QDe.008) لتشكيل حركة األنصار. وفي عام 1997 انفصلت حركة الجهاد اإلسالمي

عن حركة األنصار وعاودت استخدام اسمها السابق. تتم عملياتها في الهند وباكستان وأفغانستان. محظورة في باكستان.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

QDe.147 جمعية الهالل األحمر اإلندونيسية :االسم
كنية:  a) Yayasan Hilal Ahmar b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج
في القائمة بتاريخ:  Mar. 2015 13 معلومات أخرى: جمعية الهالل األحمر اإلندونيسية هي الجناح اإلنساني ظاهريا للجماعة اإلسالمية
(QDe.092). وهي تعمل منذ عام 2011، كمنظمة غير حكومية في إندونيسيا. وفي حين أن األنشطة التي تضطلع بها الجمعية ال تدل

على أنشطة القطاع الخيري ككل، فإنها تشرح األسلوب الذي تلجأ إليه الجماعات اإلرهابية، كالجماعة اإلسالمية، لمواصلة إساءة استخدام
العطاء الخيري لجمع واستخدام األموال لدعم أعمال العنف وتوفير غطاء لالحتياجات اللوجستية لمنظمتهم اإلرهابية. وتعد الجماعة اإلسالمية

مسؤولة عن العديد من أعمال اإلرهاب بما في ذلك تفجيرات بالي في عام 2002، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص من 27
https://www.interpol.int/en/How-we- :بلدا. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.009 جيش عدن اإلسالمي :االسم
االسم (باللغة األصلية): جيش عدن اإلسالمي

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 6 معلومات أخرى: تم االستعراض عمًال
بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 9 تموز/يوليه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة

QDe.099 اللواء الدولي اإلسالمي :االسم
االسم (باللغة األصلية): اللواء الدولي اإلسالمي

a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade d)  :كنية
Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade كنية سابقة: غير

متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Mar. 2003 4 ( معدّل بتاريخ Dec. 2011 13 )  معلومات أخرى: مرتبط بكتيبة رياض
الصالحين لشهداء الشيشان لالستطالع والتدمير (QDe.100) والفرقة اإلسالمية لألغراض الخاصة (QDe.101). تم االستعراض عمًال بقرار

مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 17 أيار/مايو 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة

QDe.119 جماعة الجهاد اإلسالمي :االسم
االسم (باللغة األصلية): جماعة الجهاد اإلسالمي

a) Jama’at al-Jihad b) Libyan Society c) Kazakh Jama’at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-  :كنية
Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat

Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:
 Jun. 2005 1 ( معدّل بتاريخ Apr. 2006, 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011 19 )  معلومات أخرى: أأسّس التنظيم وقاده نجم الدين

Suhayl Fatilloevich) (متوفى) وسهيل فتيويفيتش بورانوف (Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov) كموليتدينوفيتش جلولوف
Buranov) (متوفى) يرتبط بتنظيمي الحركة اإلسالمية في أوزبكستانIslamic Movement of Uzbekistan (QDe.010) وإمارة القوقاز
Emarat Kavkaz (QDe.131). ينشط في منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان، وآسيا الوسطى، ومنطقة جنوب آسيا وبعض الدول

األوروبية. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 20 أيار/مايو ٢٠١٠. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDe.010 الحركة اإلسالمية في أوزبكستان :االسم
االسم (باللغة األصلية): الحركة اإلسالمية في أوزبكستان

كنية: IMU كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 6 ( معدّل بتاريخ Dec. 2011 13 )  معلومات
.(QDe.131) وإمارة القوقاز (QDe.119) وجماعة الجهاد اإلسالمي (QDe.088) أخرى: مرتبطة بالحركة اإلسالمية في شرقي تركستان
ناشطة في منطقة حدود أفغانستان/باكستان وشمالي أفغانستان ووسط آسيا. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008)

https:// :وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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QDe.161 تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام - والية خراسان :االسم
a) ISIL KHORASAN b) ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE c) ISIS WILAYAT KHORASAN d) ISIL’S  :كنية

SOUTH ASIA BRANCH e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة
بتاريخ:  May 2019 14 معلومات أخرى: شُكّل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام - والية خراسان في 10 كانون الثاني/يناير

٢٠١٥، من قبل قائد سابق في حركة طالبان باكستان (QDe.132) وأنشأه أربعة من قادة الفصائل السابقين في حركة طالبان أدّوا قسم
الوالء لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)) وأعلن تنظيم الدولة

اإلسالمية في العراق والشام - والية خراسان مسؤوليته عن العديد من الهجمات التي شُنّت في كل من أفغانستان وباكستان.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

QDe.019 جيش محمد :االسم
االسم (باللغة األصلية): جيش محمد

13 Dec. 17 ( معدّل بتاريخ Oct. 2001  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان: باكستان  أدرج في القائمة بتاريخ Army of Mohammed :كنية
(QDe.118) و لشقر طيبة (QDe.008) 2011 )  معلومات أخرى: يتخذ مقره في بيشاور ومظفر أباد، باكستان. مرتبط بحركة المجاهدين

ومؤسسة األختر االستئمانية الدولية (QDe.121) وحركة الجهاد اإلسالمي (QDe.130) محظور في باكستان. تم االستعراض عمًال بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة

QDe.020 جمعية التعاون اإلسالمية :االسم
االسم (باللغة األصلية): جمعية التعاون اإلسالمية

كنية:  a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit كنية سابقة: غير متوفر العنوان:
Kandahar City, أفغانستان  أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 17 ( معدّل بتاريخ Dec. 2011 13 )  معلومات أخرى: أسسها في

عام 2001 أسامة محمد عوض بن الدن (deceased). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه
https://www.interpol.int/en/How- :2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.159 جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين :االسم
االسم (باللغة األصلية): جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2018 4 معلومات أخرى: مرتبطة بتنظيم القاعدة
.(QDe.141) وتنظيم المرابطون (QDe.135) وتنظيم أنصار الدين (QDe.014) وتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (QDe.004)

https:// :عمليات في مالي وبوركينا فاسو.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.138 جماعة أهل السنّة للدعوة والجهاد :االسم
االسم (باللغة األصلية): جماعة أهل السنّة للدعوة والجهاد

كنية:  Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad c (a) جماعة
أهل السنة للدعوة والجهاد d) Boko Haram e) Western Education is a Sin كنية سابقة: غير متوفر العنوان: نيجيريا  أدرج في القائمة
بتاريخ:  May 2014 22 معلومات أخرى: مجموعة إرهابية وشبه عسكرية أنشئت في عام 2012، وتنشط في نيجيريا. وهي مرتبطة بتنظيم

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (QDe.014)، وجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد (بوكو حرام) (QDe.138)، وأبو بكر محمد الشكوى
(QDi.322). منتسبة إلى القاعدة (QDe.004) ومنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014) مرتبطة بجماعة أنصار المسلمين في

click here .بالد السودان. الزعيم هو أبو بكر شيكاو

JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) :االسم QDe.152
االسم (باللغة األصلية): جمات ال احرار

كنية:  Jamaat-e-Ahrar b)  Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar (a كنية سابقة: Ahrar-ul-Hind العنوان:  a) اللبورا, والية
6 Jul. :مقاطعة مُهمند, باكستان (حتى آب/أغسطس 2014)  أدرج في القائمة بتاريخ (b  (2015 منذ حزيران/يونيه)ننكرهار، أفغانستان

 2017 معلومات أخرى: جماعة منشقة عن حركة طالبان باكستان. مرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة
تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). تشكلت في آب/أغسطس 2014 في مقاطعة مُهمند بباكستان تعمل انطالقاً من والية
ننكرهار بأفغانستان ومنطقة الحدود بين باكستان وأفغانستان. أصبحت جماعة محظورة في باكستان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

https://www.interpol.int/en/How-we- :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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QDe.092 الجماعة اإلسالمية :االسم
االسم (باللغة األصلية): الجماعة اإلسالمية

a) Jema’ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama’ah Islamiyah  :كنية
كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2002 25 ( معدّل بتاريخ Dec. 2011 13 )  معلومات أخرى:
تعمل في جنوب شرق آسيا بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا والفلبين. مرتبطة بجماعة أبو سيّاف (QDe.001). تم االستعراض عمًال بقرار

مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 25 أيار/مايو 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة

QDe.133 جماعة أنصار التوحيد :االسم
االسم (باللغة األصلية): جماعة أنصار التوحيد

a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem’mah Ansharut Tauhid d) Jamaah  :كنية
Jl. Semenromo number :كنية سابقة: غير متوفر العنوان Ansharut Tauhid e) Jama’ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99

XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah/04 ,58, إندونيسيا (هاتف: 0271-2167285, بريد إلكتروني:
info@ansharuttauhid.com)  أدرج في القائمة بتاريخ:  Mar. 2012 12 ( معدّل بتاريخ Jul. 2018 17 )  معلومات أخرى: جماعة مرتبطة
بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، نفّذت هجمات في إندونيسيا.

أسّسها أبو بكر باعشير Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217))). أُنشئ في 27 تموز/يوليه 2008 في سولو، بإندونيسيا. يرتبط كانت مرتبطة
بـالجماعة اإلسالمية Jemaah Islamiyah (QDe.092))). أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 7 حزيران/يونيه

2018. الموقع الشبكي: http://ansharuttauhid.com الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :المتحدة

Jund Al Aqsa :االسم QDe.156
كنية:  The Soldiers of Aqsa b) Soldiers of Aqsa c) Sarayat Al Quds (a كنية سابقة: غير متوفر العنوان:  a) محافظة إدلب,

الجمهورية العربية السورية  b) محافظة حماه, الجمهورية العربية السورية  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jul. 2017 20 معلومات أخرى:
Associated with the Al Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDe.151 جند الخالفة في الجزائر :االسم
كنية:  a) جند الخليفة  b) جند الخالفة في أرض الجزائر  c) جند الخليفة في أرض الجزائر d) جنود الخالفة في الجزائر  e) جنود خالفـــة

29 Sep. :جنود الخالفة في أرض الجزائر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: منطقة القبائل, الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ (f  الجزائـــر
 2015 معلومات أخرى: ظهر في 13 أيلول/سبتمبر 2014. اشتهر التنظيم باختطافه المواطن الفرنسي هيرف غورديل وقطع رأسه الحقا.

وأعلن مسؤوليته عن الهجوم على أفراد الشرطة والدرك في الجزائر وواصل التخطيط لهجمات في المستقبل.الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Entities click here

Jaysh Khalid Ibn al Waleed :االسم QDe.155
كنية:  a) Khalid ibn al-Walid Army b) Liwa Shuhada al-Yarmouk c) Harakat al-Muthanna al-Islamia كنية سابقة: غير

متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Jul. 2017 20 معلومات أخرى: انضم إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام،
المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) في أيار/مايو 2015. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities :اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
click here

KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) :االسم QDe.158
(b  (عنوان سابق) منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان (a  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان  Khataib al-Imam al-Bukhari :كنية

خان شيخون , الجمهورية العربية السورية (53 كيلومترا إلى الجنوب من إدلب، المكان حتى آذار/مارس ٢٠١٨)  c) إدلب وحلب وحماة,
الجمهورية العربية السورية (منطقة العمليات)  أدرج في القائمة بتاريخ:  Mar. 2018 29 معلومات أخرى: مرتبطٌ بتنظيم جبهة النصرة
ألهل الشام (QDe.137). شنّ هجمات إرهابية في الجمهورية العربية السورية. ومنذ عام ٢٠١٦ انتقل إلى شمال أفغانستان من أجل

https:// :التخطيط لهجمات ضد بلدان وسط آسيا.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.096 لشقر جانغفي :االسم
13 Dec. 2011, 20 3 ( معدّل بتاريخ Feb. 2003  :كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ
Nov. 2017 )  معلومات أخرى: موجود في المقام األول في منطقة البنجاب في باكستان وفي مدينة كراتشي. ينشط في باكستان رغم

حظره اعتباراً من عام 2010. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2161 (2014) في 23 كانون األول/ديسمبر 2016.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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QDe.118 لشقر طيبة :االسم
االسم (باللغة األصلية): لشقر طيبة

a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure f) Army of  :كنية
the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-

Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET
p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v)

Jama'at-i-Dawat w) Jamaiat-ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa aa) Falah-
i-Insaniat Foundation (FIF) كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  May 2005 2 ( معدّل بتاريخ 3

Nov. 2005, 10 Dec. 2008, 14 Mar. 2012 )  معلومات أخرى: مرتبطة بحافظ محمد سعيد (QDi.263)، وهو زعيم لشقر طيبة. تم
االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

QDe.011 الجماعة االسالمية المقاتلة الليبية :االسم
االسم (باللغة األصلية): الجماعة االسالمية المقاتلة الليبية

5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011 6 ( معدّل بتاريخ Oct. 2001  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان: ليبيا  أدرج في القائمة بتاريخ LIFG :كنية
)  معلومات أخرى: أعضاء في أفغانستان اندمجوا مع القاعدة (QDe.004) في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. تم االستعراض عمًال بقرار

مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة

QDe.012 مكتب الخدمات :االسم
االسم (باللغة األصلية): مكتب الخدمات

5 Mar. 6 ( معدّل بتاريخ Oct. 2001  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ a) MAK b) Al Kifah  :كنية
Dec. 2011 13 ,2009 )  معلومات أخرى: تم استيعابه ضمن القاعدة (QDe.004). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822
(2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.089 الجماعة االسالمية المغربية المقاتلة :االسم
االسم (باللغة األصلية): الجماعة االسالمية المغربية المقاتلة

كنية:  a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM كنية سابقة: غير متوفر العنوان: المغرب  أدرج في القائمة بتاريخ: 10
 Oct. 2002 ( معدّل بتاريخ Mar. 2009 5 )  معلومات أخرى: مرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). تم االستعراض
عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 20 أيار/مايو 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة

QDe.134 حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا :االسم
االسم (باللغة األصلية): حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان:  a) مالي  b) الجزائر  أدرج في القائمة بتاريخ:  Dec. 2012 5 معلومات أخرى: مرتبطة
بمنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014) ومختار بلمختار (QDi.136). ناشطة في منطقة الساحل/الصحراء.الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

QDe.136 شبكة محمد جمال :االسم
االسم (باللغة األصلية): شبكة محمد جمال

كنية:  Muhammad Jamal Group b) Jamal Network c) Abu Ahmed Group d) Al-Qaida in Egypt (AQE (a) كنية سابقة: غير
متوفر العنوان: Operates in Egypt, Libya and Mali أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2013 21 ( معدّل بتاريخ May 2019 1 )  معلومات

أخرى: جماعة إرهابية وشبه عسكرية أنشأنها محمد جمال الكاشف (QDi.318) في عام 2011 وارتبطت بالقاعدة (QDe.004) وأيمن
الظواهري (QDi.006) وقيادة القاعدة في الجزيرة العربية (QDe.129) ومنظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي (QDe.014). تم تمويلها

ودعمها بواسطة منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي. تضم معسكرات تدريب إرهابية متعددة في مصر وليبيا. يفاد بأنها تحوز أسلحة
وتمارس التدريب وتنشئ جماعات إرهابية في سيناء، مصر. في أيلول/سبتمبر 2013 تدرب العناصر االنتحارية والمقاتلين األجانب وتخطط

لشن الهجمات اإلرهابية في مصر وليبيا وأماكن أخرى قيل بأن أعضاءها كانوا مشاركين في الهجوم على بعثة الواليات المتحدة في بنغازي
ليبيا بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2012. أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.الوصلة الشبكية

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
View-UN-Notices-Entities click here
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QDe.150 مجاهدين إندونيسيا تيمور :االسم
كنية:  a) مجاهدي إندونيسيا الشرقية و  b) مجاهدي شرقي إندونيسيا و c) مجاهدي إندونيسيا تيمور  d) جماعة مجاهدي إندونيسيا بارات 

e) مجاهدي إندونيسيا الغربية كنية سابقة: غير متوفر العنوان: إندونيسيا  أدرج في القائمة بتاريخ:  Sep. 2015 29 ( معدّل بتاريخ 30
Mar. 2017 )  معلومات أخرى: مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم

القاعدة في العراق Al-Qaida in Iraq (QDe.115)))، والجماعة اإلسالمية Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092)))، وجماعة أنصار
التوحيد Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133))). تنفّذ هذه الجماعة عمليات في مقاطعتي جاوة وسسوالويزي، بإندونيسيا،

وتنشط في مقاطعات إندونيسيا الشرقية أيضا. كان زعيمها السابق هو أبو وردة، وكنيته سانتوسو (Santoso) (ميت). الوصلة الشبكية للنشرة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN- :الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Notices-Entities click here

QDe.021 مجموعة الرابطة االستئمانية :االسم
االسم (باللغة األصلية): مجموعة الرابطة االستئمانية

a)  b) (a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore,  :كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان
Wares Colony, Lahore, Pakistan (at time of listing (Pakistan b)) غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 17 ( معدّل

بتاريخ Mar. 2012, 18 Jun. 2015 21 )  معلومات أخرى: عمل وائل حمزة عبد الفتاح جوليدان (QDi.079) مديراً عاماً لها. محظورة في
باكستان. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities :بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

click here

QDe.128 حركة راجا سليمان :االسم
االسم (باللغة األصلية): حركة راجا سليمان

كنية:  a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement كنية سابقة: غير متوفر العنوان: 
b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac  الفلبين ,a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province

Province, الفلبين  c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, الفلبين  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jun. 2008 4 ( معدّل
Hilarion Del Rosario Santos) 13 )  معلومات أخرى: أسّسه هيالريون ديل روساريو سانتوس الثالث Dec. 2011, 9 May 2018 بتاريخ
((Jemaah Islamiyah (QDe.092) وبالجماعة اإلسالمية ،((Abu Sayyaf Group (QDe.001) يرتبط بجماعة أبو سياف ((III (QDi.244

وبقذافي أبو بكر جنجالني, متوفى (Khadafi AbubakarJanjalani) أُنجز االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) في 13 أيار/
https://www.interpol.int/en/ :مايو ٢٠١٠. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.070 جمعية احياء التراث االسالمي :االسم
االسم (باللغة األصلية): جمعية احياء التراث االسالمي

a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent b) Jamia Ihya ul Turath c) RIHS d) Jamiat Ihia  :كنية
Al-Turath Al-Islamiya e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust f) Al-Furqan Welfare Foundation كنية سابقة: غير متوفر

25 Jul. 2006, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 11 ( معدّل بتاريخ Jan. 2002  :أفغانستان  أدرج في القائمة بتاريخ (b  باكستان (a  :العنوان
Jun. 2015 15 ,2011 )  معلومات أخرى: مالحظة: يقتصر األمر تحديداً على مكاتب باكستان وأفغانستان التابعة لهذا الكيان. مرتبطة مع أبو

بكر الجزيري (QDi.058) ولجنة الدعم األفغانية (QDe.069). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/
https://www.interpol.int/en/ :يونيه 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.100 كتيبة رياض الصالحين لشهداء الشيشان لالستطالع والتخريب :االسم
االسم (باللغة األصلية): كتيبة رياض الصالحين لشهداء الشيشان لالستطالع والتخريب

a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage and  :كنية
Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs (Riyadh al-Salihin e) كنية سابقة: غير
متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Mar. 2003 4 ( معدّل بتاريخ Jul. 2006, 13 Dec. 2011 25 )  معلومات أخرى:

مرتبطة باللواء اإلسالمي الدولي (QDe.099) والكتيبة اإلسالمية لألغراض الخاصة (QDe.101) وإمارة القوقاز (QDe.131). تم االستعراض
عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 17 أيار/مايو 2010. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :التابع لألمم المتحدة
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SELSELAT AL-THAHAB :االسم QDe.154
االسم (باللغة األصلية): سلسلة الذهب للصرافة

a) Silsilet al Thahab b) Selselat al Thahab For Money Exchange c) Silsilat Money Exchange Company d)  :كنية
Al Silsilah al Dhahaba f) Silsalat al Dhab (Silsilah Money Exchange Company e كنية سابقة: غير متوفر العنوان:  a) مجمع

الكاظمي, الحارثية, بغداد, العراق  b) شارع العباس, كربالء, العراق  أدرج في القائمة بتاريخ:  Jul. 2017 20 معلومات أخرى: شركة
للتحويل المالي تسهل حركة األموال من أجل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في

العراق (QDe.115)، اعتباراً من نيسان/أبريل 2016. أجرت ما يزيد على مائة معاملة تحويل مالي إلى األراضي التي يسيطر عليها تنظيم
https:// :الدول اإلسالمية في العراق والشام. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.101 الفوج اإلسالمي لألغراض الخاصة :االسم
االسم (باللغة األصلية): الفوج اإلسالمي لألغراض الخاصة

a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment c) Islamic  :كنية
Regiment of Special Meaning كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Mar. 2003 4 ( معدّل بتاريخ 25

Jul. 2006, 13 Dec. 2011 )  معلومات أخرى: مرتبط باللواء اإلسالمي الدولي (QDe.099) وكتيبة رياض الصالحين لشهداء الشيشان
لالستطالع والتخريب (QDe.100). تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 17 أيار/مايو 2010. الوصلة الشبكية
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ :للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

View-UN-Notices-Entities click here

QDe.108 مكاتب البوسنة الدولية الطيّبة :االسم
االسم (باللغة األصلية): مكاتب البوسنة الدولية الطيّبة

a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. d) Taibah  :كنية
International Aide Association كنية سابقة: غير متوفر العنوان:  a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, البوسنة
d) 26  البوسنة والهرسك ,c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko  البوسنة والهرسك ,b) 26 Tabhanska Street, Visoko  والهرسك

Tabhanska Street, Visoko, البوسنة والهرسك  أدرج في القائمة بتاريخ:  May 2004 11 ( معدّل بتاريخ Mar. 2009 24 )  معلومات
أخرى: في الفترة 2002 - 2004 استخدَمت مكاتب الطيّبة الدولية - البوسنة مباني البيت الثقافي في حدجيتشي، سراييفو، البوسنة والهرسك.

وتم تسجيل المنظمة رسمياً في البوسنة والهرسك كفرع من رابطة الطيبة الدولية للمعونة برقم تسجيل 7. توقّفت مكاتب المنظمة عن العمل
بموجب قرار وزارة العدل في اتحاد البوسنة والهرسك (القرار المتعلق بوقف العمليات برقم 03-05-2-70/03). تم االستعراض عمًال بقرار
مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :لألمم المتحدة

QDe.160 جماعة طارق گيدر :االسم
االسم (باللغة األصلية): طارق گیدڑ گروپ

a) TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP b) TTP-TARIQ GIDAR GROUP c) TEHREEK-I-TALIBAN  :كنية
PAKISTAN GEEDAR GROUP d) TTP GEEDAR GROUP e) TARIQ GEEDAR GROUP f) COMMANDER TARIQ

AFRIDI GROUP g) TARIQ AFRIDI GROUP h) TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP i) THE ASIAN TIGERS كنية سابقة: غير
متوفر العنوان: (منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان)  أدرج في القائمة بتاريخ:  Mar. 2019 22 معلومات أخرى: جماعة منشقة عن

حركة طالبان باكستان (QDe.132). وقد تشكّلت هذه الجماعة في دره آدم خيل، وهي منطقة قبلية خاضعة لإلدارة االتحادية في باكستان،
https://www.interpol.int/en/ :في عام 2007.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.132 تحريك طالبان باكستان :االسم
االسم (باللغة األصلية): تحریک طالبان پاکستان

كنية:  a) Tehrik-I-Taliban Pakistan b) Tehrik-e-Taliban c) Pakistani Taliban d) Tehreek-e-Taliban كنية سابقة: غير
متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ:  Jul. 2011 29 ( معدّل بتاريخ Jun. 2015 15 )  معلومات أخرى: مقرّ تحريك طالبان

Maulana Fazlullah هو المناطق القبلية على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان. تأسّس عام 2007، وزعيمه هو موالنا فضل هللا
https://www.interpol.int/en/ :الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.((QDi.352

How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here
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QDe.148 تنظیم جیش المھاجرین و األنصار  :االسم
االسم (باللغة األصلية): تنظیم جیش المھاجرین و األنصار

a) Battalion of Emigrants and Supporters  b) Army of Emigrants and Supporters organization c) Battalion of  :كنية
Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA (Emigrants and Ansar d) كنية سابقة: غير متوفر العنوان: جبل التركمان, محافظة

الالذقية, الجمهورية العربية السورية  أدرج في القائمة بتاريخ:  Aug. 2015 6 معلومات أخرى: أدرج جيش المهاجرين واألنصار في القائمة
بتاريخ 6 آب/حزيران عمًال بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) بوصفه مرتبطاً بتنظيم القاعدة، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال
أو أنشطة يقوم بها" تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) وجبهة النصرة ألهل الشام (QDe.137) أو في "التخطيط لهذه األعمال أو
األنشطة أو تيسير القيام بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعما لهما" أو "التجنيد

https://www.interpol.int/en/ :لحسابهما".الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.014 تنظيم القا عدة ببالد المغرب االسالمي :االسم
االسم (باللغة األصلية): تنظيم القا عدة ببالد المغرب االسالمي

a) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et  :كنية سابقة (a) AQIM b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI  :كنية
(f  النيجر (e  المغرب (d  موريتانيا (c  مالي (b  الجزائر (a  :العنوان le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and Combat

تونس  أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 6 ( معدّل بتاريخ Apr. 2007, 7 Apr. 2008, 17 Jul. 2009, 13 Dec. 2011 26 )  معلومات
أخرى: يرأسه عبد المالك دروكدال (QDi.232). تشمل منطقة العمليات الجزائر وأجزاء من مالي وموريتانيا والنيجر وتونس والمغرب. تم

االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here :ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

QDe.090 الجماعة التونسية المقاتلة :االسم
االسم (باللغة األصلية): الجماعة التونسية المقاتلة

كنية:  a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT كنية سابقة: غير متوفر
العنوان: تونس  أدرج في القائمة بتاريخ:  Oct. 2002 10 ( معدّل بتاريخ Nov. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011 26 )  معلومات
أخرى: مرتبطة بمنظمة القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 6 أيار/مايو

https://www.interpol.int/en/How- :2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.068 إعادة تعمير األمة  :االسم
االسم (باللغة األصلية): إعادة تعمير األمة

 (a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan) كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: أفغانستان
أدرج في القائمة بتاريخ:  Dec. 2001 24 ( معدّل بتاريخ Dec. 2011 13 )  معلومات أخرى: يضم مديروها محمود سلطان بشير الدين

(QDi.055) ومجيد عبدول شودري (QDi.054) ومحمد طفيل (QDi.056). محظورة في باكستان. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن
1822 (2008) وبتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

QDe.015 منظمة الوفاء اإلنسانية :االسم
االسم (باللغة األصلية): منظمة الوفاء اإلنسانية

(b  باكستان (a  :كنية سابقة: غير متوفر العنوان a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia  :كنية
المملكة العربية السعودية (c  (на время внесения в перечень) الكويت  d) اإلمارات العربية المتحدة  e) أفغانستان  أدرج في
القائمة بتاريخ:  Oct. 2001 6 ( معدّل بتاريخ Mar. 2012 21 )  معلومات أخرى: كان المقر في قندهار، أفغانستان اعتباراً من 2001.

وكانت منظمة الوفاء أحد عناصر القاعدة (QDe.004) في عام 2001. تم االستعراض عمًال بقرار مجلس األمن 1822 (2008) وبتاريخ 21
https://www.interpol.int/ :حزيران/يونيه 2010.الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

