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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�ْشل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   200١ ل�شنة   )٤( رقم  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 وقمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

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

بقرار جمل�س الوزراء رقم )١2( ل�شنة 202١.
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HEADQUARTERS  |   SIEGE  |   NEW YORK, NY 10017 

TEL.:  +1 212 963 4574  |  SC-1267-COMMITTEE@UN.ORG 

SCA/2/21 (19)المرجع:

) بشأن تنظیم الدولة  2015( 2253) و 2011( 1989) و 1999( 1267یھدي رئیس لجنة مجلس األمن العاملة بموجب القرارات 
ن  اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بھما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكیانات، تحیاتھ إلى الممثلین الدائمی 

یلي لمتحدة ویود اإلبالغ بماوالمراقبین لدى األمم ا

ــافة29/12/2021في   ــماء األفراد والكیانات القیودات المبیَّنة  ، وافقت اللجنة على إض ــم أس ــة بھا التي تض أدناه إلى قائمة الجزاءات الخاص
2368من من قرار مجلس األ1تدابیر تجمید األصـــول وحظر الســـفر وحظر تورید األســـلحة المنصـــوص علیھا في الفقرة لالخاضـــعین 

األمم المتحدة. بموجب الفصل السابع من میثاقخذتي ات ت الو، (2017)

األفراد -ألف 

 QDi.432:غیر متوفر4: غیر متوفر 3: القیزاني 2: أشرف 1االسم :
أشرف القیزانياالسم (باللغة األصلیة):

  غیر متوفرةالصفة:غیر متوفراللقب:
اریخ الوالدة:  ان الوالدة:1991اكتوبر5ـت اف، تونسمـك ة الـك اني، والـی دھـم ة:القوازین، اـل د الھوـی دـی ة لتـح افـی ة ـك -Ashraf al(أ)كنـی

Gizani(ب)Abu ‘Ubaydah al-Kafi(ج)Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani(د)Achraf Ben Fathi Ben 
Mabrouk Guizani:رقم الھویة الوطنیة:غیر متوفررقم جواز الســـفر:تونسالجنســـیة:غیر متوفرةكنیة غیر كافیة لتحدید الھویة

ــمبر29أُدرج في القائمة بتاریخ:غیر متوفرالعنوان:، تونس13601334 ــاء تنظیم الدولة  معلومات أخرى:2021دیسـ أحد كبار أعضـ
). جنَّد لحســاب تنظیم الدولة اإلســالمیة في  QDe.115اإلســالمیة في العراق والشــام، الُمدرج في القائمة باســم تنظیم القاعدة في العراق (

الـشبكیة للنـشرة الخاـصة  العراق والـشام وأـصدر تعلیمات ألفراد الرتكاب أعمال إرھابیة عن طریق ـشریط فیدیو بثَّ على اإلنترنت. الوـصلة  
دة:   ابع لألمم المتـح ة بین اإلنتربول ومجلس األمن الـت ــترـك -https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Viewالمشــ

Entities-Notices-NUھناانقر

الموجز السردي

  أشرف القیزاني
QDi.432 

تاریخ نشر الموجز السردي على الموقع الشبكي للجنة 
2021دیسمبر30

أسباب اإلدراج 

باعتباره شخصاً مرتبطاً  (2017) 2368من القرار  4و    2عمال بالفقرتین    2021دیسمبركانون األول/  29أُدرج اسم أشرف القیزاني في  
في  تنظیم القاعدة بسبب ”المشاركة في تمویل أعمال أو أنشطة یقوم بھا“ تنظیم الدولة اإلسالمیةبتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام أو

أو تتم باالشتراك معھ أو باسمھ أو بالنیابة عنھ أو دعماً لھ،  ” ،(QDe.115) العراق والشام، الُمدرج في القائمة باسم تنظیم القاعدة في العراق
أعمال أو أنشطة أخرى  ة أو تیسیر القیام بھا أو اإلعداد لھا أو ارتكابھا“ و ”التجنید لحسابھ“ و ”القیام بأيأو التخطیط لھذه األعمال أو األنشط

.“تدّل على ارتباطھ بھ 
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 :معلومات إضافیة

، المعروف أیضاً باسم أبو عبیدة الكافي، ھو زعیم جماعة ُجند الخالفة في تونس، وھي جماعة منتسبة لتنظیم الدولة اإلسالمیة أشرف القیزاني
تونس.  األمیرفي  أبو مسلم،  یونس  وفاة  بعد  تونس  في  الخالفة  ُجند  على جماعة  أمیراً  القیزاني  أصبح  في عام  وقد  الجماعة  لھذه  السابق 

كان القیزاني وقبل تعیینھ زعیماً لجماعة ُجند الخالفة في تونس، القیزاني، شنت الجماعة العدید من الھجمات في تونس.وتحت قیادة  .2019
 .عضواً سابقاً في مجلس الشورى وعمل رقیباً في كل سریة من السرایا الثالث في جماعة ُجند الخالفة في تونس

، لكنھا تعھدت بدعم تنظیم الدولة اإلسالمیة  2014ابیة مستقلة في تونس في أوائل عام  وقد ظھرت جماعة ُجند الخالفة في تونس كجماعة إرھ
، أكدت الجماعة من جدید ارتباطھا بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق  2019وفي تشرین الثاني/نوفمبر   .2014بحلول كانون األول/دیسمبر  

.(QDi.426) أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولىسالمیة،والشام عندما اعترفت بالزعیم الجدید لتنظیم الدولة اإل 

الجماعة خالل السنوات الست من عملھا ھي المسؤولة عن العدید من الھجمات التي ُشنت على مدنیین وأجھزة األمن التونسیة، بما وكانت
عة ھي المسؤولة عن الھجمات التي نُفّذت  . وفي اآلونة األخیرة، كانت الجما2015فیھا قطع رأس شاب تونسي في تشرین الثاني/نوفمبر  

الثاني/ینایر   كانون  في  تونسیة  عسكریة  مركبات  واستھدفت  الصنع  یدویة  متفجرة  أجھزة  وفي  2020وآذار/مارس  2020باستخدام   .
سي وإصابة ، أعلنت الجماعة مسؤولیتھا عن اعتداء بسكین في تونس أسفر عن مقتل ضابط في الحرس الوطني التون 2020أیلول/سبتمبر  

 .ضابط آخر بجراح

 :الكیانات واألشخاص من ذوي الصلة المدرجِة أسماؤھم في القائمة 

2004تشرین األول/أكتوبر  18أُدرج اسمھ في القائمة في ،(QDe.115) تنظیم القاعدة في العراق

2021ر تشرین األول/أكتوب  1أُدرج اسمھا في القائمة في ،(QDe.167)جماعة ُجند الخالفة في تونس

الكیانات والجماعات األخرى -باء 

QDe.167:ُجند الخالفة في تونساالسم
ُجند الخالفة في تونساالسم (باللغة األصلیة):

ــة: ــیـ ــنـ Jund al-Khilafa(د)  Soldiers of the Caliphate(ج)  ISIL-Tunisia Province(ب)  ISIL-Tunisia(أ)  كـ
Jund al(ه) Khilafah(و)  Jund al-Khilafah fi Tunis  (ز)Soldiers of the Caliphate in Tunisia  (ح)Tala I Jund al-

Khilafah (ط)Vanguards of the Soldiers of the Caliphate (ي)Daesh Tunisia (ك)Ajnad
: جماعة تـشكَّلت  معلومات أخرى2021دیـسمبركانون األول/29أُدرج في القائمة بتاریخ:  غیر متوفرالعنوان:  غیر متوفرةكنیة ـسابقة:  

. مرتبطةٌ بتنظیم الدولة اإلســـالمیة في العراق والشـــام، الُمدرج في القائمة باســـم تنظیم القاعدة في العراق  2014في تشـــرین الثاني/نوفمبر 
)QDe.115.(  :ــدة ـتح ـم اـل ـلألـمم  ــاـبع  ت اـل األـمن  وـمـجـلس  ـترـبول  اإلـن ـین  ـب ــة  اـلمشـــــترك ــة  ــاصــــ اـلخ نشــــرة  ـل ـل ــة  ی ـك الشـــــب ــة  اـلوصــــل
Entities -Notices-UN-work/Notices/View-we-https://www.interpol.int/en/Howقر ھناان 

الموجز السردي

QDe.167  

ُجند الخالفة في تونس

 :تاریخ نشر الموجز السردي على الموقع الشبكي للجنة 

2021دیسمبركانون األول/30
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أسباب اإلدراج 

ــم جـماـعة ُجـند الخالـفة في تونس في الـقائـمة في ــمبر 29 أُدرج اســ 2368من القرار 4و  2عمال ـبالفقرتین   2021دیســ
باعتبارھا كیاناً مرتبطاً بتنظیم الدولة اإلســـالمیة في العراق والشـــام بســـبب ”المشـــاركة في تمویل أعمال أو  (2017)

منـشقة أو متفرعة عنھما، أنـشطة یقوم بھا تنظیم القاعدة أو تنظیم الدولة اإلـسالمیة أو أي خلیة أو جماعة مرتبطة بھما أو
أو تتم باالشــتراك مع أي من ھؤالء أو باســمھم أو بالنیابة عنھم أو دعماً لھم، أو التخطیط لھذه األعمال أو األنشــطة أو  

.“تیسیر القیام بھا أو اإلعداد لھا أو ارتكابھا

 :معلومات إضافیة 

اإلســالمیة، نشــأت أول األمر كجماعة إرھابیة مســتقلة في تونس في  ُجند الخالفة في تونس جماعةٌ مرتبطة بتنظیم الدولة  
ــالمـیة بحلول ـكانون األول/2014أواـئل ـعام   ــمبر  ، لكنـھا تعـھدت ـبدعم تنظیم اـلدوـلة اإلســ ــرین 2014دیســ . وفي تشــ

ا اعترفت  ، أكدت ھذه الجماعة من جدید ارتباطھا بتنظیم الدولة اإلســالمیة في العراق والشــام عندم2019الثاني/نوفمبر 
.(QDi.426) الرحمن المولىأمیر محمد سعید عبدبالزعیم الجدید لتنظیم الدولة اإلسالمیة،

نت على مدنیین وأجھزة  وكانت الجماعة خالل الســنوات الســت من عملھا ھي المســؤولة عن العدید من الھجمات التي شــُ
. وفي اآلونة األخیرة، كانت الجماعة  2015فمبر األمن التونسـیة، بما فیھا قطع رأس شـاب تونسـي في تشـرین الثاني/نو

ھي المسـؤولة عن الھجمات التي نُفّذت باسـتخدام أجھزة متفجرة یدویة الصـنع واسـتھدفت مركبات عسـكریة تونسـیة في  
ــبتمبر 2020وآذار/ـمارس  2020ـكانون الـثاني/یـنایر   ــؤولیتـھا عن اعـتداء 2020. وفي أیلول/ســ ، أعلـنت الجـماـعة مســ

 .ضابط آخر بجراحس أسفر عن مقتل ضابط في الحرس الوطني التونسي وإصابةبسكین في تون 

 :الكیانات واألشخاص من ذوي الصلة المدرجِة أسماؤھم في القائمة 

2004تشرین األول/أكتوبر  18أُدرج اسمھ في القائمة في ،(QDe.115) تنظیم القاعدة في العراق

 2021دیسمبركانون األول/ 29 القائمة فيأُدرج اسمھ في ،(QDi.432)أشرف القیزاني

تنظیم الدولة اإلسالمیة في  المفروضة علىیمكن االطالع على أسماء األفراد والكیانات المدرجة أسماؤھم في قائمة الجزاءات 
قع الشبكيت الصحفیة“ من الموالعراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة عمال بقرار من اللجنة في الجزء الخاص بـ ”النشرا  على  للجنة

العنوان التالي:
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases.

والكیانات المرتبطین بتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)  وللحصول على نسخة محدّثة تماماً من قائمة األفراد  
ع الدول األعضاء على الرجوع ب  صفة منتظمة إلى الموقع الشبكي للجنة على العنوان وتنظیم القاعدة والخاضعین لتدابیر الجزاءات، تُشجَّ

التالي: https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list. وقائمة الجزاءات المفروضة على  
تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) وتنظیم القاعدة متاحةٌ في شكل HTML و PDF و XML   ًویتم تحدیثھا بانتظام استنادا

مھا الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیةإ لى المعلومات ذات الصلة التي تقدِّ .

ً تموی  لجمیع التغییرات الُمدخلة على قائمة الجزاءات  تبعاً تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة أیضا
ویمكن االطالع على نسخة محدّثة من القائمة الموحدة   .(داعش) وتنظیم القاعدةالمفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 
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عن طریق العنوان اإللكتروني التالي: 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list.

قائمة الجزاءات   في آخر المعلومات المست جدة ب إحالة  ً تقوم األمانة العامة تلقائیا ،(2004 ) 1526 من القرار للفقرة  19  ً ووفقا
إلى الدول والمنظمات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة عن طریق  القاعدةتنظیم المفروضة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش) و

حدّثةلومات ممعالموقع الشبكي للجنة. والدول األعضاء مدعوة إلى تقدیم أيفيالبرید اإللكتروني بعد وقت قصیر من نشر ھذه المعلومات 
العنوان التالي:  البرید اإللكتروني على  جدیدة لھذا الغرض إلى األمانة العامة بواسط ة . وتشجع SC-1267-Committee@un.orgأو

ة على تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  قائمة الجزاءات المفروض فيآخر المستجدات لتنفیذالمجال سحفاللجنة جمیع الدول على 
موقع الشبكي. الفينشراتاللى رسائل البرید اإللكتروني أو اإلشعارات اإللكترونیة أو عاداً مت ع(داعش) وتنظیم القاعدة ا

  2021دیسمبركانون األول/29


