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لجنةةةج مجلس األمن الأن ةةةةةةةةةةةةةة   
 (2011) 1970عأاًل بالقرار 

 ب  ن ليبيا
   

م جهج إلى رئيس اللجنج من البعثج  2019الثاني/ نا ر  كان ن  4مذكر  شةةةةةةةةةة  ج م ر ج   
 الدائأج للعراق لدى األمم الأتحد 

جلنة جملس األمن املنشــــــ ة  م  هتدي البعثة الدائمة للعراق لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل رئيس  
  م  مبذكرته  (2018) 2441بشــــــــــــــــ ة ليبياا  بالســــــــــــــــارة إىل  رار ا لس  (2011) 1970بالقرار 

ا تتشـــرأ ب ة تبلئ رئيس الل نة ب ة الاـــلعاا العرا ية 2018ثاين/ن فمرب تشـــران ال 20الشـــة اة املةر ة 
ا (2018) 71   (2018) 57   (2018) 55   (2018) 33املختصــــة  د ت ــــدرا القراراا ر م 

اليت تنص  لى حظر ســـــــةر األفراد ال اردة ت القم د القي د  التعدا ا املتصـــــــلة بقراراا ا لس املذك رة 
م اهلم  ت ــــــــــ هلم املالية ت  م اردقم األ تصــــــــــاداة األ رىأ  جتد ة  يه ناــــــــــخة من ت ا  ت  ها  جتميد ت

 قةأل  )انظر املرفق(أ
  د ت عرا الاـــــــــــــــلعاا العرا ية املختصـــــــــــــــةا من   و اجلرادة الر ية للعراقا  ي  ال  اراا  

تلك القراراا تنةيذا تاماا  ب احملافظاا احمللية  املةســــــاــــــاا املالية  ضر املاليةا بمجــــــر رة تنةيذ  ي    ان
د ذلك حظر الاةر  جتميد األم او  األ  و املالية ت  امل ارد األ تصاداة األ رى لألفراد املشار إليهم  مبا

 د تلك القرارااأ
 

  

https://undocs.org/AR/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/AR/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/AR/S/RES/2441%20(2018)
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الأ جهةةج إلى رئيس  2019كةةان ن الثةةاني/ نةةا ر   4مرفق الأةةذكر  ال ةةةةةةةةةةةة  ةةج الأ ر ةةج   
 اللجنج من البعثج الدائأج للعراق لدى األمم الأتحد 

  
 األفراد  

 
 القي د  

ـــــــد الر اق )2(؛ )Fitiwi( فتي ي )1) - 1  ضر مت فر( 4؛ )ضر مت فر( 3(؛ )Abdelrazak(  ب
(LYi.022) 

 مت فر ضر( 4(؛ )al-Milad( املي د )3(؛ )Al-Rahman( الرمحن )2(؛ )Abd بـــــــد ) (2) - 2
(LYi.026) 

 (Jadhran)( اجلمجراة 4(؛ )Salim( سامل )3(؛ )Saeed( سعيد )2(؛ )Ibrahim) إبراقيم (3) - 3
(LYi.027) 

 (LYi.028) ضر مت فر( 4؛ )ضر مت فر( 3(؛ )Badi( بادي )2(؛ )Salah  ح ) (4) - 4
 

 التعد الت  
 (LYi.021) ضر مت فر( 4؛ )ضر مت فر( 3(؛ )Alem(  ليم )2إرمياس؛ )( 1) - 1
 ( الـةــيــتــ ري4(؛ )Imhamad( احمـمــــــــد )3(؛ )Oumar(  ـمــر )2(؛ )Ahmadمحــــــــد )ت (2) - 2

 (al-Fitouri) (LYi.023) 
(؛ Abu al Qassimب  القاســــــم )ت( 3(؛ )Mustafa( مصــــــعةى )2(؛ )Mus'abمصــــــعب ) (3) - 3

 (LYi.024) (Omar)(  مر 4)
( كشـــــــــ أ 4(؛ )al-Arabi( العريب )3(؛ )al-Hadi( اهلادي )2(؛ )Mohammedحممد )( 4) - 4

(Kashlaf) (LYi.025) 
 


