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DECLARAÇÃO PÚBLICA DAS NAÇÕES UNIDAS
O CONSELHO DE SEGURANÇA ISIL (DAESH) E COMITÊ DE SANÇÕES DA ALQAEDA ADICIONAM A ENTRADA DE UMA ENTIDADE À SUA LISTA DE SANÇÕES
Luanda 05 de Outubro de 2018,

O COMITÊ DE SANÇÕES DO CONSELHO DE SEGURANÇA informa:
No dia 4 de Outubro de 2018, o Conselho de Segurança, em conformidade com as resoluções
1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015) relativas ao ISIL (Da'esh), Al-Qaida e indivíduos,
grupos, empresas e entidades associadas aprovaram a adição da entrada especificada abaixo para
sua Lista de Sanções ISIL (Da'esh) e Al-Qaida de indivíduos e entidades sujeitos ao congelamento
de bens, proibição de viagens e embargo de armas estabelecido no parágrafo 1 da Resolução 2368
(2017) do Conselho de Segurança, e adotado no capítulo VII da Carta das Nações Unidas.
B. Entidades e outros grupos
QDe.159 Name: Jama'a
Nusrat
ul-Islam
wa
al-Muslimin
(JNIM)
Name
(original
script): جماعة
نصرة
اإلسالم
والمسلمين
A.k.a.: na F.k.a.: na Address: na Listed on: 4 Oct. 2018 Other information: Associated with
Al-Qaida (QDe.004), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Ansar
Eddine (QDe.135) and Al-Mourabitoun (QDe.141). Operations in Mali and Burkina
Faso. INTERPOL-UN
Security
Council
Special
Notice
web
link:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx.
De acordo com o parágrafo 55 da resolução 2368 (2017), o Comitê disponibilizou em seu site o
resumo narrativo das razões para a listagem do nome acima, na seguinte URL:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.
A Lista de Sanções do ISIL (Daesh) e da Al-Qaeda é atualizada regularmente com base em
informações relevantes fornecidas pelos Estados Membros e organizações internacionais e
regionais. Uma lista atualizada pode ser acessada no site do Comitê de Sanções ISIL (Daesh) e
da Al-Qaeda no seguinte URL:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.
A Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas também é
atualizada após todas as alterações feitas à Lista de Sanções do ISIL (Daesh) e da Al-Qaeda. Uma
versão atualizada da lista consolidada é acessível através do seguinte URL:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.
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