
 ةالجزاءات بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية فى العراق والشام)داعش(، وتنظيم القاعد اضافة أسماء أشخاص على قائمة

( والقرارات الالحقة 2015)2253(  والقرار2011)1989( و1999)1267جزاءات المنشأة عمال بقرار مجلس األمن قامت لجنة ال
)موضحة كافة البيانات شخصين إلى أسماء األشخاص والكيانات المدرجة بتلك القائمة  بإضافة، بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ،لها

 2018.1-06-18بتاريخ ، وذلك ول أدناه(ابالجد بالشخصين المدرجينالخاصة 

 

من قرار مجلس األمن األولى والمطبقة 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.413 مسلسل اإلدراج

 MYRNA االسم األول

 AJIJUL االسم الثاني

 MABANZA االسم الثالث

 NA االسم الرابع

 NA االسم الرسمي

 Jul. 1991 11 تاريخ الميالد

 NA محل الميالد

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(
a) Myrna Adijul Mabanza 
b) Myrna Ajilul Mabanza 

 NA أسماء أخرى )غير اكيدة(

 Philippines الجنسية

 NA رقم جواز السفر

 الهويةرقم 

a) Voter ID 73320881AG1191MAM20000 
b) Student ID 200801087  
c) Other ID 140000900032 

 العنوان

a) Basilan Province, Philippines  
b) Zamboanga City, Philippines (previous address) 
c) Jeddah, Saudi Arabia (previous address)  
d) Daina, Saudi Arabia (previous address) 

 Jun. 2018 18 تاريخ اإلدراج

                                                           
1 https://www.un.org/press/en/2018/sc13384.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/sc13384.doc.htm


 معلومات إضافية

 Facilitator for the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), 
listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). 

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

 

 :الثانيلشخص الخاصة بابيانات اإلدراج 

 QDi.414 مسلسل اإلدراج

 ABDULPATTA االسم األول

 ESCALON االسم الثاني

 ABUBAKAR االسم الثالث

 NA االسم الرابع

 NA االسم الرسمي

 تاريخ الميالد

a) 3 Mar. 1965  
b) 1 Jan. 1965  
c) 11 Jan. 1965 

 Tuburan, Basilan Province, Philippines محل الميالد

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(

a) Abdulpatta Abubakar Escalon  
b) Abdul Patta Escalon Abubakar  
c) Abdul Patta Abu Bakar 

 NA أخرى )غير اكيدة(أسماء 

 Philippines الجنسية

 رقم جواز السفر
a) Philippines number EC6530802 (expires 19 Jan. 2021)  
b) Philippines number EB2778599 

 الهويةرقم 
a) Saudi Arabia 2135314355  
b) Saudi Arabia 202112421 

 العنوان

a) Philippines 
b) Jeddah, Saudi Arabia (previous address) 
c) Daina, Saudi Arabia (previous address) 

 Jun. 2018 18 تاريخ اإلدراج

 معلومات إضافية

 Facilitator for the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as 
Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Gender: male. 

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

 

http://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX
http://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX

