
 الجزاءات بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية فى العراق والشام)داعش(، وتنظيم القاعدة على قائمة وكيان شخص اسمضافة إ

 ،( والقرارات الالحقة لها2015)2253(  والقرار2011)1989( و1999)1267جزاءات المنشأة عمال بقرار مجلس األمن قامت لجنة ال

)موضحة كافة البيانات إلى أسماء األشخاص والكيانات المدرجة بتلك القائمة وكيان شخصين  بإضافة، بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة

 2021.1-12-30بتاريخ ، وذلك ول أدناه(ابالجد المدرجينوالكيان بالشخصين الخاصة 

 

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

األشخاص والكيانات األخرى وكذلك  والكيان هذا الشخصتسرى على  ( بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،2017)2368

 المدرجة بتلك القائمة.

 لشخص:الخاصة بابيانات اإلدراج 

 QDi.432 مسلسل اإلدراج

 ASHRAF االسم األول

 AL-QIZANI االسم الثاني

 na االسم الثالث

 na االسم الرابع

 أشرف   القيزاني االسم الرسمي

 Oct. 1991 5 تاريخ الميالد

 El Gouazine, Dahmani, Governorate of Le Kef, Tunisia محل الميالد

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(

a) Ashraf al-Gizani  
b) Abu ‘Ubaydah al-Kafi  
c) Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani  
d) Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani 

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 Tunisia الجنسية

 na رقم جواز السفر

 Tunisia ,13601334 الهويةرقم 

 na العنوان

 Dec. 2021 29 تاريخ اإلدراج

 معلومات إضافية

• Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), 
listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).   

• Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate 
terrorist acts via online video.   

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

 

                                                           
1 https://www.un.org/press/en/2021/sc14755.doc.htm  

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.un.org/press/en/2021/sc14755.doc.htm


 

 :بيانات اإلدراج الخاصة بالكيان

 QDe.167 مسلسل اإلدراج

 JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) االسم 

ي تونس جند  االسم الرسمي
 
 الخالفة ف

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(

a) ISIL-Tunisia  
b) ISIL-Tunisia Province  
c) Soldiers of the Caliphate  
d) Jund al-Khilafa  
e) Jund al Khilafah  
f) Jund al-Khilafah fi Tunis  
g) Soldiers of the Caliphate in Tunisia  
h) Tala I Jund al-Khilafah  
i) Vanguards of the Soldiers of the Caliphate  
j) Daesh Tunisia  
k) Ajnad 

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 na الجنسية

  na العنوان

 Dec. 2021 29 تاريخ اإلدراج

 معلومات إضافية

•  Formed in November 2014.  Associated with Islamic State in 
Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).   

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

 

 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

