
United Nations

SC / 14755
دیسمبر 2021 30

خبر صحفى
مجلس األمن

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) والقاعدة بمجلس األمن تضیف مدخلین إلى قائمة
الجزاءات الخاصة بھا

في 29 كانون األول / دیسمبر 2021 ، وافقت لجنة مجلس األمن المنبثقة عن القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253
(2015) بشأن تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة واألفراد والجماعات والمشاریع والكیانات المرتبطة بھما على
اإلضافة. من اإلدخاالت المحددة أدناه في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة
لألفراد والكیانات الخاضعین لتجمید األصول وحظر السفر وحظر األسلحة المنصوص علیھا في الفقرة 1 من قرار مجلس األمن 2368
.(2017) ، والمعتمد بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة

أ. األفراد

QDi.432 1 :االسم: ASHRAF 2: AL-QIZANI 3: غ 4: نا  
   اسم (السیناریو األصلي):   أشرف القیزاني
الدھماني، محافظة الكاف وتونس نوعیة جیدة ویعرف أیضا ،Gouazine العنوان: غ تعیین: غ تاریخ المیالد: 5 أكتوبر 1991 ص.ب: شركة
  Guizani د) أشرف بن فتحي بن مبروك Guizani بن فتحي بن مبروك Achref (ب) أبو عبیدة الكافي- ج -Gizani باسم: أ) أشرف
منخفضة الجودة ویعرف أیضا باسم: غ الجنسیة: تونس جواز سفر رقم: غ تحدید الوطني ال: 13601334، تونس العنوان: غُمدرج في
ُمدرج في قائمة القاعدة ، (ISIL) القائمة بتاریخ: 29 دیسمبر 2021 معلومات أخرى: عضو بارز في تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام
تم تجنیدھم لصالح داعش وإرشادھم إلى ارتكاب أعمال إرھابیة عبر الفیدیو عبر اإلنترنت. الرابط الشبكي للنشرة .(QDe.115) في العراق
-www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN :الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
Notices-Entities

ب- الكیانات والمجموعات األخرى

QDe.167 االسم:  JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T)  
   االسم (نص أصلي):  جند الخالفة في تونس
أكا: أ) داعش - تونس ب) داعش - والیة تونس ج) جنود الخالفة د) جند آل- الخالفة ه) جند الخالفة و) جند الخالفة فاي تونس ز) جند الخالفة
نا عنوان : غیر متوفر مدرج في: 29 دیسمبر :Ajnad FKA (تونس ك Daesh (جند الخالفة ط) طالئع جند الخالفة ي I في تونس ح) تاال
2021معلومات أخرى: تم تشكیلھا في تشرین الثاني (نوفمبر) 2014. مرتبط بالدولة اإلسالمیة في العراق والشام ، المدرجة على أنھا تنظیم
:الرابط الشبكي للنشرة الخاصة المشتركة بین اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة .(QDe.115) القاعدة في العراق
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

وفقًا للفقرة 55 من القرار 2368 (2017) ، أتاحت اللجنة على موقعھا اإللكتروني الملخصات السردیة ألسباب إدراج اإلدخاالت
. الملخصات /www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list :المذكورة أعاله على العنوان التالي
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یتم تحدیث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة بانتظام على أساس
المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة. یمكن الوصول إلى قائمة محدثة على موقع لجنة الجزاءات
:المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) وتنظیم القاعدة على الرابط التالي
www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list .

كما تم تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة بعد جمیع التغییرات التي تم إجراؤھا على قائمة الجزاءات المفروضة
:التالي URL على تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) وتنظیم القاعدة. یمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عبر عنوان
www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list .

.لوسائل اإلعالم. لیس سجال رسمیا

http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

