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تعديل على قائمة اجلزاءات ال�سادرة عن اجلهة ذات ال�سلة 

يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حتت الف�سل ال�سابع من 

ميثاق الأمم املتحدة ب�ساأن مْنع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف 

انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها

الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  ب�شاأن  ل�شنة 2001   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  وفقًا 

ومتويل الإرهاب، على الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني العمل بالتعديل على قائمة اجلزاءات 

املرافق، وال�شادر عن اجلهة ذات ال�شلة يف جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة حتت الف�شل 

ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

ِوْفـقًا لالآليات والإجراءات والقواعد املحددة  تاأخري، وذلك  ال�شامل ومتويلها فورًا دون  الدمار 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )12( ل�شنة 2021.
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  األمـــــــم
 

 المتحدة 

HEADQUARTERS •  S I E G E      N E W  Y O R K ,  N Y 1 0 0 1 7
T E L . :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3  2 0 2 1  •  FA X :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3  0 3 6 0

 

21-02962 (A)

SCA/12/21 (03): المرجع
  

ــأة عمال �القرار   إلى الممثلین الدائمین  تحیاته   )35T1518  )2003ُ�قّدم رئیس لجنة مجلس األمن المنشـــــ
:يلی ا�م غالباإل و�ودوالمراقبین لدى األمم المتحدة 

قائمة الجزاءات الخاصـــة بها التي تضـــم  أدناه من  المبّین  القیدت اللجنة  حذف،    2021یونیو   30في  
 .أسماء األفراد والكیانات

 
األخرى والجماعات الكیانات  -�اء  
 

IQe.116 :االسم العامة لتنفیذ مشاریع المیاه والصرف الصحي المؤسسة 
المؤسسة العامة لتنفیذ مشاریع المیاه والصرف الصحي  :االسم (باللغة األصلیة)

aكنیة:   (STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE b ( GENERAL ESTABLISHMENT 
FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS c  (GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENT-

ING WATER AND SEWERAGE PROJECTS d  (GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION 
WATER AND SEWERAGE PROJECTS العنوان: غیر متوفركنیة سابقة: a  (Street no. 52, Alwiya, Al-

Nahtha, near P.O. Box 5738, Baghdad العراق , b  (P.O. Box 1011, Basil Square, Baghdad راقالع , c ( P.O. 
Box 1011, Al Wathba Square, Baghdad أدرج في القائمة بتاریخ: العراق, 26 Apr. 2004 معلومات أخرى: 

 

 

  الخاصة  جزاءاتالقائمة   ُتدخل على  يالتات الصحفیة المتعلقة �التغییرات  شر �مكن االطالع على الن 
  التالي:  اإللكتروني  على العنوان  للجنةالموقع الشـبكياللجنة في الجزء الخاص بـــــــــــــــ ”النشـرات الصـحفیة“ من �

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases 

ــخة  ال و�مكن االطالع على  ــ ــ ــةالنســ ــ ــ في    متاحةال  ،�اللجنة  محّدثة من قائمة الجزاءات الخاصــ
ــل   ــ ــ ــــكــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــيXMLو    PDFو    HTMLشــ ــ فــ ــوان  ،  ــ ــ ــنــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــــي  الــ ــ ــرونــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــكــ ــ ــ ــي:   اإللــ ــ ــ ــالــ ــ ــ ــتــ ــ ــ   الــ

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1518/materials 

لجمیع التغییرات الُمدخلة  تبعًا دة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة  تحدیث القائمة الموحّ   أ�ضـاً   تمو� 
/https://www.un.org  العنوان اإللكتروني التالي: في  متاحةٌ وهي   ،الخاصــــة �اللجنة  الجزاءات على قائمة

securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 
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