
 عدةظيم القابقائمة الجزاءات بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية فى العراق والشام)داعش(، وتن ينمدرجوكيان تعديل ببيانات شخص 

لالحقة ( والقرارات ا2015)2253(  والقرار2011)1989( و1999)1267مجلس األمن  جزاءات المنشأة عمال بقرارقامت لجنة ال
 مةبهذه القائ بشخص وكذلك كيان مدرجين ةالخاصالمعلومات االضافية  ، بتعديلوتنظيم القاعدة بشأن تنظيم داعش ،لها

 2018.1-07-17بتاريخ ، وذلك ول أدناه(ابعد التعديل بالجد والكيان )موضحة كافة البيانات الخاصة باسم الشخص

 

األولى من قرار مجلس األمن والمطبقة وفقا لما ورد بالفقرة  ،الجزاءات )تجميد األصول، وحظر األسلحة، ومنع السفر(وال تزال 

واألشخاص والكيانات األخرى  وكذلك الكيان تسرى على هذا الشخص ( بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،2017)2368

 2المدرجة بتلك القائمة.

 البيانات الخاصة بالشخص بعد التعديل:

 QDi.311 مسلسل اإلدراج

 AYYUB األول االسم

 BASHIR االسم الثاني

 NA االسم الثالث

 NA االسم الرابع

 بشير ايوب االسم الرسمي

 تاريخ الميالد

a) 1966  
b) 1964  
c) 1969  
d) 1971 

 NA محل الميالد

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(
a) Alhaj Qari Ayub Bashar 
b) Qari Muhammad Ayub 

 NA أسماء أخرى )غير اكيدة(

 الجنسية
a) Uzbekistan 
b) Afghanistan 

 NA رقم جواز السفر

 NA الهويةرقم 

 Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan العنوان

 Oct. 2012 (amended on 17 Jul. 2018) 18 تاريخ اإلدراج

                                                           
1 https://www.un.org/press/en/2018/sc13427.doc.htm  
 نموذج استرشادي للمؤسسات المالية وأصحاب المهن واألعمال غير المالية المحددة لما تم تعميمه على السلطات الرقابية على تلك الجهات   2

https://www.un.org/press/en/2018/sc13427.doc.htm


 معلومات إضافية

 Member of leadership council as of early 2010 and head of finance 
for the Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010). 

  Coordinated financial and logistical support for the Islamic 
Movement of Uzbekistan in Afghanistan and Pakistan between 
2009-2012. 

  Transferred and delivered funds to Fazal Rahim (QDi.303). 

  Reportedly deceased in an airstrike in Chordar, Kunduz Province 
of Afghanistan in Dec. 2015. 

  Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was 
concluded on 7 Jun. 2018. 

  INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 
www.interpol.int/en/notice/search/un/5741655. 
 

 

 بعد التعديل:بالكيان البيانات الخاصة 

 QDe.133 مسلسل اإلدراج

 JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) االسم 

 na االسم الرسمي

 تم تأكيدها(أسماء أخرى )

a) Jemaah Anshorut Tauhid  
b) Jemmah Ansharut Tauhid  
c) Jem’mah Ansharut Tauhid  
d) Jamaah Ansharut Tauhid  
e) Jama’ah Ansharut Tauhid  
f) Laskar 99 

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 na الجنسية

 العنوان

Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa 
Tengah, Indonesia (Telephone: 0271-2167285,  
Email: info@ansharuttauhid.com)  

 Mar. 2012 (amended on 17 Jul. 2018) 12 تاريخ اإلدراج

 معلومات إضافية

 A group affiliated with the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), 
listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), that has perpetrated attacks in 
Indonesia. Founded and led by Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217).  

 Established on 27 Jul. 2008 in Solo, Indonesia.  

 Had been aAssociated with Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). Review 
pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 
7 June 2018.  

 Website: http:/ansharuttauhid.com/          

 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 
www.interpol.int/en/notice/search/une/5282133.  
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