
 الجزاءات بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية فى العراق والشام)داعش(، وتنظيم القاعدة قائمةعلى من  اسم شخصحذف 

( والقرارات 2015)2253( والقرار2011)1989( و1999)1267مجلس األمن  بقرارلجنة الجزاءات المنشأة عمال  بعد قيام

؛ والمقدمة إلى مكتب بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة باالطالع على طلبات رفع األسماء من قائمة الجزاءات الالحقة لها

من قائمة ( بيانات الشخصأدناه  بالجدول موضحة) اسم شخصحذف  2022-01-24بتاريخ  أمين المظالم، قررت اللجنة

 1.الجزاءات

 

األولى من قرار مجلس والمطبقة وفقا لما ورد بالفقرة  ،)تجميد األصول، وحظر األسلحة، ومنع السفر( وبالتالي، فإن الجزاءات

 .هذا الشخصلم تعد تسري على  ( بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،2017)2368األمن 

 

 :البيانات الخاصة بالشخص

 QDi.099 مسلسل اإلدراج

 KHALIL االسم األول

 BEN AHMED االسم الثاني

 BEN MOHAMED االسم الثالث

 JARRAYA االسم الرابع

 خليل بن احمد بن محمد جراية االسم الرسمي

 Feb. 1969 8 تاريخ الميالد

 Sfax, Tunisia محل الميالد

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(

a) Khalil Yarraya  
b) Ben Narvan Abdel Aziz born 15 Aug. 1970 in Sereka (former 
Yugoslavia)  
c) Abdel Aziz Ben Narvan born 15 Aug. 1970 in Sereka (former 
Yugoslavia) 

 أسماء أخرى )غير اكيدة(

a) Amro  
b) Omar  
c) Amrou  
d) Amr 

 Tunisia الجنسية

 رقم جواز السفر
Tunisian number K989895, issued on 26 Jul. 1995, issued in Genoa, Italy 
(expired on 25 Jul. 2000) 

 na الهويةرقم 

 Nuoro, Italy العنوان

 تاريخ اإلدراج

25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 
16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 10 Aug. 2009, 6 Aug. 2010, 6 Dec. 2019, 10 
Sep. 2020) 

                                                           
1 https://www.un.org/press/en/2022/sc14773.doc.htm  

https://www.un.org/press/en/2022/sc14773.doc.htm


 معلومات إضافية

• Detained in Italy since 9 Aug. 2008 for his implication in a case 
related to terrorism.  

• Deported from Italy to Tunisia on 24 Feb. 2015. Review 
pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was 
concluded on 15 Jun. 2010.  

• Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was 
concluded on 4 Dec. 2019.  

• INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-
Notices-Individuals  
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