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تعديل على قائمة اجلزاءات ال�صادرة عن اجلهة ذات ال�صلة 
يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حتت الف�صل ال�صابع من 

ميثاق الأمم املتحدة ب�صاأن منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع 
وقْمع ووْقف انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل ومتويلها

الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  ب�شاأن   2001 ل�شنة  رقم )4(  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 منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

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

بقرار جمل�س الوزراء رقم )12( ل�شنة 2021.
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HEADQUARTERS  |   SIEGE  |   NEW YORK, NY 10017 

TEL.:  + 212 963 4574  |   SC-1518-COMMITTEE@UN.ORG  

SCA/12/21 (06): المرجع

تحیـاتهـا إلى الممثلین  ) 2003(  1518 تهـدي رئـاســـــــــــــــة لجنـة مجلس األمن المنشـــــــــــــــأة عمال �ـالقرار 
 :اإلبالغ �ما یليالدائمین/الممثالت الدائمات والمراقبین/المراقبات لدى األمم المتحدة وتود 

ــمبر   8في  ــة بها التي    حذفت،  2021د�ســــ اللجنة القیودات المبّینة أدناه من قائمة الجزاءات الخاصــــ
 .تضم أسماء األفراد والكیانات

 األفراد-ألف  

IQi.029 :غیر متوفر 4: األحمد 3: ذ�اب 2: محمود 1 االسم : 

 محمود ذ�اب األحمد  االسم (�اللغة األصلیة):

  الموصل، ) بالعراق  �غداد،  )أ مكان الوالدة:  1953 الوالدة:تار�خ غیر متوفر  الصفة: غیر متوفر  اللقب: 
العراق الجنسیة:غیر متوفر كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة: غیر متوفر  لتحدید الهو�ة:    كنیة �افیةالعراق  

أدرج في القائمة  : غیر متوفر العنوان غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة:غیر متوفر  رقم جواز السفر: 
معلومات أخرى:   2003یونیو  27  بتار�خ:

IQi.034 :الیاسین4: أمین 3: محمد 2: حسام 1 االسم : 

 حسام محمد أمین الیاسین االسم (�اللغة األصلیة):

العراق ، تكر�ت مكان الوالدة:  1958 ب)  1953أ)    تار�خ الوالدة:غیر متوفر  الصفة: غیر متوفر  اللقب: 
رقم  العراق  الجنسیة:  : غیر متوفر كنیة غیر �افیة لتحدید الهو�ة: غیر متوفر �افیة لتحدید الهو�ة كنیة

  أدرج في القائمة بتار�خ: : غیر متوفر العنوان غیر متوفر  رقم الهو�ة الوطنیة:: غیر متوفر  جواز السفر
: معلومات أخرى  2003یونیو  23

قة �التغییرات التي ُتدخل على قائمة الجزاءات الخاصة  �مكن االطالع على النشرات الصحفیة المتعل
ــ” النشرات�اللجنة في الجزء الخاص   للجنة على العنوان اإللكتروني التالي:  الموقع الشبكي  الصحفیة“ من  بـــــــــ

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

و�مكن االطالع على النســـــــــخة المحّدثة من قائمة الجزاءات الخاصـــــــــة �اللجنة، المتاحة في شـــــــــكل 
HTML  وPDF  وXMLن اإللكتروني التالي: ، في العنوا

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1518/materials. 
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دة لمجلس األمن التــا�ع لألمم المتحــدة تبعــًا لجمیع التغییرات    و�تم أ�ضـــــــــــــــًا تحــدیــث القــائمــة الموحــّ
دخلـــــةا التـــــالي:   لمـــــُ العنوان اإللكتروني  في  الجزاءات الخـــــاصـــــــــــــــــــة �ـــــاللجنـــــة، وهي متـــــاحـــــٌة  قـــــائمـــــة  على 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list.
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