
 طالبانالحركة بقائمة الجزاءات بشأن  ينمدرج ينتعديل ببيانات شخص

المعلومات تعديل ، بحركة الطالبانبشأن  ،والقرارات الالحقة له( 2011)1988مجلس األمن  جزاءات المنشأة عمال بقرارقامت لجنة ال

 ؛بهذه القائمةبشخصين مدرجين  اإلضافية الخاصة

 2019.1-01-30بتاريخ ، وذلك ول أدناه(ابعد التعديل بالجد ينالشخص أسماء)موضحة كافة البيانات الخاصة ب

 

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

واألشخاص والكيانات األخرى المدرجة بتلك  ينالشخص تسرى على هذين ( بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،2015)2255

 2القائمة.

 :بعد التعديل البيانات الخاصة بالشخص األول

 TAi.040 مسلسل اإلدراج

 JALALUDDIN االسم األول

 HAQQANI االسم الثاني

 na االسم الثالث

 na االسم الرابع

 جالل الدين حقان   االسم الرسمي

 تاريخ الميالد
a) Approximately 1942  
b) Approximately 1948 

 محل الميالد
a) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan  
b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan 

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(

a) Jalaluddin Haqani  
b) Jallalouddin Haqqani  
c) Jallalouddine Haqani 

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 Afghanistan الجنسية

 na رقم جواز السفر

 na الهويةرقم 

 na العنوان

 تاريخ اإلدراج

31 Jan. 2001  
(amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 
2008, 31 Jul. 2008, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 11 Feb. 2014, 30 Jan. 2019) 

                                                           
1 https://www.un.org/press/en/2019/sc13685.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/2019/sc13685.doc.htm


 معلومات إضافية

 Father of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin 
Haqqani (TAi.146) and Badruddin Haqqani (deceased).  

 Brother of Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) and Khalil Ahmed 
Haqqani (TAi.150). He is an active Taliban leader.  

 Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.  

 Head of the Taliban Miram Shah Shura as at 2008. Belongs to Zadran 
tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was 
concluded on 27 Jul. 2010.  

 Reportedly deceased as of September 2018.  

 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 
www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400. 
   

 

 :بعد التعديل الثانيالبيانات الخاصة بالشخص 

 TAi.174 مسلسل اإلدراج

 TOREK االسم األول

 AGHA االسم الثاني

 na االسم الثالث

 na االسم الرابع

 تورک آغا االسم الرسمي

 تاريخ الميالد

a) 1960  
b) 1962  
c) Approximately 1965 

 محل الميالد
a) Kandahar Province, Afghanistan  
b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistan 

 Sayed Mohammed Hashan أسماء أخرى )تم تأكيدها(

 أسماء أخرى )غير اكيدة(

a) Torak Agha  
b) Toriq Agha  
c) Toriq Agha Sayed 

 na الجنسية

 na رقم جواز السفر

 الهويةرقم 
Pakistan 5430312277059  
(fraudulently obtained and since cancelled by the Government of Pakistan) 

 Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan العنوان

 Nov. 2015 (amended on 30 Jan. 2019) 2 تاريخ اإلدراج

http://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400


 معلومات إضافية

 Key commander for Taliban military council involved in fundraising 
from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in the 
INTERPOL-UN Security Council Special Notice.  

 Reportedly deceased as of November 2018.  

 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 
www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294.   

 

http://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

