
 الجزاءات بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية فى العراق والشام)داعش(، وتنظيم القاعدة على قائمة شخصينضافة إ

( والقرارات الالحقة 2015)2253(  والقرار2011)1989( و1999)1267جزاءات المنشأة عمال بقرار مجلس األمن قامت لجنة ال
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 2019.1-08-14بتاريخ ، وذلك ول أدناه(ابالجد بالشخصين المدرجينالخاصة 

 

مجلس األمن  األولى من قراروالمطبقة وفقا لما ورد بالفقرة  ،الجزاءات )تجميد األصول، وحظر األسلحة، ومنع السفر(بناء عليه، فإن و

واألشخاص والكيانات األخرى المدرجة بتلك  هذين الشخصينتسرى على  ( بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،2017)2368

 2القائمة.

 لشخص األول:الخاصة بابيانات اإلدراج 

 QDi.423 مسلسل اإلدراج

 ALI االسم األول

 MAYCHOU االسم الثاني

 na االسم الثالث

 na االسم الرابع

 شویعلي ما  االسم الرسمي

 May-83-25 تاريخ الميالد

 Taza, Morocco محل الميالد

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(
a) Abderahmane al Maghrebi  
b) Abderrahmane le Marocain 

 Abou Abderahmane Sanhaji أسماء أخرى )غير اكيدة(

 Morocco الجنسية

 Morocco number V06359364 رقم جواز السفر

 Morocco identity card AB704306 الهويةرقم 

 Mali العنوان

 Aug. 2019 14 تاريخ اإلدراج

 معلومات إضافية

 Member of Al Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014), Ansar 
Eddine (QDe.135), and Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) 
(QDe.159). 

 Physical description: height: 185 cm; weight: 80 kg 

 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-
Notices-Individuals 

 

 

                                                           
1 https://www.un.org/press/en/2019/sc13918.doc.htm  
 نموذج استرشادي للمؤسسات المالية وأصحاب المهن واألعمال غير المالية المحددة لما تم تعميمه على السلطات الرقابية على تلك الجهات   2

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.un.org/press/en/2019/sc13918.doc.htm


 :الثانيلشخص الخاصة بابيانات اإلدراج 

 QDi.424 مسلسل اإلدراج

 BAH االسم األول

 AG MOUSSA االسم الثاني

 na االسم الثالث

 na االسم الرابع

 na االسم الرسمي

 na تاريخ الميالد

 na محل الميالد

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(
a) Ag Mossa  
b) Ammi Salim 

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 Mali الجنسية

 na رقم جواز السفر

 na الهويةرقم 

 na العنوان

 Aug. 2019 14 تاريخ اإلدراج

 معلومات إضافية

Founding member of Ansar Eddine (QDe.135), operational leader of Jama'a 
Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159).  
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

 

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

