لجنة مجلس األمن المنشأأأأأ

م

بالقرار  )2011( 1970بش ن ليبيا
مذكر المسا د

لى التنفيذ رقم 4

(بالصيغة المستكملة في  15كانون األول/ديسمبر )2020
لمساعدة الدول األعضاء على تنفيذ حظر السفر المتعلق بنظام الجزاءات المفروضة على ليبيا

الهدف من حظر السفر نطاقه
ُيلزم حظر السف ف ف ف فففر المنصف ف ف ف ففو
-1
األعضاء بأن:

علي في الف رة  15من قرار مجلس األمن  )2011( 1970الدول

[ ]...تتخفذ [ ]...التفدابير المةمفة لمنأل األفراد المفدرسفة همف ف ف ف ف ف فمفاظر [في فار تفدبير حظر

السف ف ف ف ف ف فففر الوارد في المرفق األول لل رار  )2011( 1970والمرفق األول لل رار )2011( 1973

هو الذين تحدد همففماءر لجنة الجزاءات المفروضففة على ليبيا] من دأول ه ارضففيعا هو عبوررا على
هن ليس في رذه الف رة ما يلزم هي دولة بأن تمنأل رعايارا من دأول هراضيعا؛
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ويمكن اال مع على ال ائمة الحالية لألفراد الخاض ف ف ف ف ف ففعين لحظر الس ف ف ف ف ف فففر على العنوان ال ف ف ف ف ف ف كي:

وي ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففار لفى األففراد
ُ .https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1970/materials
الخاضف ف ففعين لحظر السف ف فففر ب ارة ( “Travel Banحظر السف ف فففر) بين قومف ف ففين في الفرع المعنون Other
( “informationمعلومات هأرى) من ال يد الخا

بع في ال ائمة .ورؤالء األفراد مدرسة هم ف ف ففماظر هيض ف ف ففا

في ال ففائمففة الموحففدة لجزاءات مجلس األمن التففابأل لألم المتحففدة المتففاحففة على العنوان ال ف ف ف ف ف ف ف كي التففالي:

.https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
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والغرض من حظر الس ف ف فففر رو الحد من م ف ف فففر األفراد المدرسة هم ف ف ففماظر في ال ائمة على الص ف ف ففعيد

الفدولي .ورو وو فابأل وقفائي وال يسف ف ف ف ف ف ففتنفد لى معفايير سنفائيفة منصف ف ف ف ف ف ففو

عليعفا في

فار ال وانين الو نيفة.

وت ف ف ف ففجأل الدول األعضف ف ف ففاء على ضف ف ف ففافة همف ف ف ففماء األفراد المدرسين في ال ائمة لى ما لديعا من قوائ الم ار ة

الخاصفة بالتأيفيرات وقوائ الم ار ة الو نية من هسك كفالة تنفيذ حظر السففر بفعالية .وت فجلأل الدول األعضفاء

هيضف ف ف ف ف ف ففا على هن تتخفذ وف فا اللت ازمفاتعفا الفدوليفة ولل وانين واألنظمفة الو نيفة تفدابير هأرى وات صف ف ف ف ف ف فلفة يمكن
هن ت ففمك على مففبيك المالال ال الحصففر لغاء التأيففيرات وتصففاريو الدأول هو رف
تصاريو لألفراد المدرسة همماظر في ال ائمة.

صففدار هي تأيففيرات/

نطاق التزامات الدول األ ضاء
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على سميأل الدول األعض ف ف ف ف ففاء في األم المتحدة التزام بتنفيذ حظر الس ف ف ف ف فففر المفروض في ما يتعلق

بجميأل األفراد المحددين ألغراض حظر السففر في قائمة الجزاءات المفروضفة على ليبيا التي تحتفب بعا لجنة

الجزاءات المفروضف ففة على ليبيا .وينحبق حظر السف فففر حيالما وسد األفراد المدرسة همف ففماظر في ال ائمة .وت أل

مس ففؤولية تنفيذ حظر الس فففر على عاتق دولة (دول) الدأول و/هو العبور .وتُحة حكومة الوفان الو ني على
تعزيز التعاون وت ادل المعلومات مأل الدول األأرى في ما يتعلق بحظر السفر.
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ويستلزم حظر السفر من الدول ما يلي:
’ ‘1

منأل دأول األفراد المدرسة همماظر في ال ائمة لى هراضيعا

’ ‘2

منأل عبور األفراد المدرسة همفماظر في ال ائمة من ه ارضفيعا؛ ما ل ينحبق هحد االمفتالناءين هو

حك من هحكام االمتالناءين (المبينين في الفرعين هدناه المتعل ين باالستثناءات واإل فاءات).

والتزام الفدول بمنأل دأول األفراد المفدرسفة همف ف ف ف ف ف فمفاظر في ال فائمفة لى ه ارضف ف ف ف ف ف ففيعفا ينطبق في كأافأة

الظروف بغ

النظر عن ري ة الدأول هو ن حة الدأول هو بيعة وثائق الس ف فففر المس ف ففتخدمة ن وسدت

ورغ هي تصاريو هو تأييرات دأول صادرة عن الدولة وف ا ألنظمتعا الو نية.
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هرض ففي دولة من الدول األعض ففاء ينطبق لى أي مرور من ه ارض ففي تل
وااللتزام بمنأل العبور من ا

الدولة وإن كان وسي از حتى وإن كان الفرد المدرج ام ف ف ف ف ف ففم في ال ائمة يحمك وثائق م ف ف ف ف ف فففر و/هو تص ف ف ف ف ف ففاريو

و/هو تأيففيرات عبور على نحو ما ت تضففي الدولة وف ا ألنظمتعا الو نية وكان قاد ار على ث ات هن مففيواصففك
رحلت لى دولة هأرى .غير هن االلتزام بمنأل العبور ال يلزم الدولة بمنأل األفراد المدرسة همف ف ف ف ففماظر في ال ائمة

من مجرد السفر داأك هراضيعا.
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وبغية تعزيز تنفيذ حظر السف ف فففر ت ف ف ففجأل الدول األعضف ف ففاء على هن ت دم حيالما كان ول متاحا ووف ا

ل وانينعا الو نية ص ف ففو ار فوتوغراغية وغيررا من بيانات االم ف ففتدالل البيولوسي المتعل ة باألفراد المدرسة هم ف ففماظر

في ال ائمة من هسك دراسعا في الن رات الخاصة الم تركة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابأل لألم المتحدة.
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ومن التدابير التي يمكن هن تسف ف ففاعد الدول األعضف ف ففاء في التنفيذ الفعال امف ف ففتخدام النظ اإللكترونية

لت ادل المعلومات (وهحد هماللتعا نظام المعلومات المس ف ة عن الركا )،هو هي وثائق هأرى مالك بيان حمولة

الحائرة تكون متاحة بحوةة ي ففركة الحيران في ن حة الدأول هو ن حة العبور وت لدم لى مكتل ال ففركة في بلد

الم صف ف ف ففد النعائي وإلى هسعزة م ار ة الحدود .ومن يف ف ف ففأن ول هن يسف ف ف ففاعد الدول األعضف ف ف ففاء في تحديد األفراد

المدرسين في ال ائمة قبك السفر وبالتالي منأل دأولع لى هراضي الدول األعضاء.

تقديم التقارير
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ينحبق هيض ف ففا ت دي الت ارير من قبك الدول األعض ف ففاء بموسل الف رة  25من ال رار )2011( 1973

على حظر السف ف ف فففر .فالف رة  25من ال رار  )2011( 1973تحة سميأل الدول [ ]...على هن تتعاون بالكامك

مأل اللجنة وفريق الخبراء وبخاصففة عن ريق ت دي هي معلومات تتوافر لديعا عن تنفيذ التدابير المنصففو
عليعا في ال رار  ]...[ 1970وبخاصة حاالت عدم االمتالال“.

حاالت يوسد

 - 11وتُحة الدول األعضف ففاء على اإلبم عن عدم االمتالال رذا لحظر السف فففر عند االت ف ففا
فيعا هفراد مدرسون في ال ائمة في ه ارضف ف ف ف ففيعا هو يعبرون من أملعا حية ال يندرج رؤالء األفراد في

ار فئات

االمتالناءات هو اإلعفاءات (انظر هدناه) مواء كان وسودر هو عبورر واك قد وقأل دون علمعا هو ونعا.

االستثناءات
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ثمفة نوعفان من امف ف ف ف ف ف ففتالنفاءات حظر السف ف ف ف ف ف فففر ورمفا مبينفان في الف رتين  15و  )،( 16من ال رار

:)2011( 1970
’ ‘1
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دأول رعايا الدولة لى هراضيعا؛
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الحاالت التي يكون فيعا الدأول هو العبور ضروريا للقيام بإسراءات قضائية.

’ ‘2
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وليس رنفاك التزام على دولفة من الفدول في

فار حظر السف ف ف ف ف ف فففر المتعلق بليبيفا بمنأل دأول رعفايفارفا

لى هراضيعا هو لزامع بمغادرة تل األراضي بمن فيع الرعايا الذين يحملون سنسية مزدوسة.
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وليس ثمة التزام بالق

على األفراد المدرسة هم ف ف ف ف ففماظر في ال ائمة هو م اض ف ف ف ف ففاتع على هم ف ف ف ف ففا

هن همففماءر قد هدرسف في قائمة لجنة الجزاءات المفروضففة على ليبيا .غير هن السففلحات الو نية المختصففة
يجوة لعا هن تس ف ففمو بدأول األفراد المدرسة هم ف ففماظر في ال ائمة لى األ ارض ف ففي الو نية هو عبورر منعا عند

االقتضاء المتيفاء سراءات قضائية.
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ورذا يمكن هن ي ففمك على م ففبيك المالال ال الحص ففر الس ففماا لفرد مدرج ام ففم في ال ائمة بدأول

ه ارض ففي دولة من الدول األعض ففاء هو عبوررا في ما يتعلق بإسراءات قض ففائية ربما يكون فيعا وسود ول الفرد

ضف ففروريا ألغراض تحديد العوية هو اإلدالء ب ف ففعادة هو ت دي مسف ففاعدة هأرى وات صف ففلة بالتح يق في سريمة

ارتكبعا ي ف ففخ

يأر غير الفرد المدرج ام ف ففم في ال ائمة هو الم اض ف ففاة عنعا هو في ما يتعلق بدعاوى مدنية

وتسلي المحلوبين.

اإل فاءات
- 16
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رناك نوعان من اإلعفاءات ررنا ب روط معينة (انظر هدناه):
’ ‘1

الحاالت التي توافق فيعا اللجنة على السفر م دما؛

’ ‘2

الحاالت التي تخحر فيعا الدولة اللجنة في غضف ف ف ففون  48مف ف ف ففاعة بعد توصف ف ف ففلعا لى قرار
مفاده هن الدأول هو العبور الةم لتعزيز فر

حمل السمم واالمت رار في ليبيا.

ويجوة للجنة هن ت رر المواف ة على الس ف ف ف ف ف فففر عمم بالف رة الفر ية ’ ‘1وا تبيلن لعا على هم ف ف ف ف ف ففا

(المفصلين هدناه) قد امتوفي.
الك حالة على حدة هن هيا من ال ر ين
ّ

ل ات اإلعفاء
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تن

الف رة ( 16ه) من ال رار  )2011( 1970على عف ففاء عن ففدم ففا ت رر اللجن ففة على همف ف ف ف ف ف ف ففا

الك حالة على حدة هن السفففر تبرره الضففرورة اإلنسففانية .والضففرورة اإلنسففانية قد ت ففمك العمج الحبي هو هداء

فرائ
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دينية.
وتن

الف رة ( 16ج) من ال رار  )2011( 1970على عفففاء عنففدمففا ت رر اللجنففة على هم ف ف ف ف ف ف ففا

الك حالة على حدة هن اإلعفاء مففيخدم هردا
في المنح ة.
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حمل السففمم وتح يق المصففالحة الو نية في ليبيا واالمففت رار

وعند المواف ة على هي لل عفاء من ال يود المفروضف ف ففة على السف ف فففر بموسل الف رة  15من ال رار

 )2011( 1970يجوة للجنة هن ت رن رذا اإلعفاء بأي يففروط تتوافق مأل الف رة ( 16ه) و/هو الف رة ( 16ج)

من ال رار .)2011( 1970

)20-17446 (A
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اإلأحار باإلعفاءات
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تن

الف رة ( 16د) من ال رار  )2011( 1970على عفاء عندما ت رر دولة على همفا

على حدة هن الدأول هو العبور الةم لتعزيز فر

كك حالة

حمل الس ف ف ف ف ففمم واالم ف ف ف ف ففت رار في ليبيا وت وم الدولة الح ا

بإأحار اللجنة في غضون ٍ
ثمان وهربعين ماعة من بعد اتخاو ول ال رار.
كيفية تقديم طلبات اإل فاء
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يمكن اال مع على مزيففد من المعلومففات في مففا يتعلق بففالعمليففة المةم ات ففاععففا عنففد ت ففدي

- 23

حيفا لى رئيس اللجنفة عن ريق ال عالفة الفدائمفة للفدولفة التي
ويجفل هن ت ف لدم جميع طلبأات اإلعففاء أ ّ

اإلعفاء بموسل الف رة  16في الم ادئ التوسيعية للجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا.

ل ففات

يحمفك الفرد المفدرج امف ف ف ف ف ف فمف في ال فائمفة سنسف ف ف ف ف ف ففيتعفا هو يقي فيعفا هو عن ريق المكتفل المعني التفابأل لألم

المتحدة قبل تاريخ السفر المقترح بخمسة أيام مل لى األقل ( ال في حاالت الحوارئ).

اإلعفاءات للضرورة اإلنسانية
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يجل هن ت ف ف ف ف ففمك ل ات اإلعفاء الم لدمة في

المعلومات التالية عن ال خ

- 25

) المسافر (المسافرين):

’ ‘1

االم الكامك؛

’ ‘2

الل ل؛

’ ‘3

الجنسية؛

’ ‘4

رق سواة السفر؛

’ ‘5

الغرض (األغراض) من السفر الم ترا؛

’ ‘6

تاريخ ووقف التجعيز (بالنس ة للحل ات الم لدمة ألم ا ،بية ف ط)؛

’ ‘7

نسخ من الوثائق الداعمة ت دم بيانات تفصيلية متعل ة بالحلل من قبيك التواريخ واألوقات

’ ‘8

التواريخ والمواعيد الم ترحة للمغادرة والعودة لى البلد الذي بده من السفر؛

’ ‘9

أط السير الكامك للرحلة بما في ول موانئ المغادرة والعودة وسميأل ن اط العبور؛

’‘10

تفاص ف ف ففيك وم ف ف ففائك الن ك المس ف ف ففتخدمة بما في ول في حال االنح ان رمز الحجز وهرقام

المحددة لمستماعات هو مواعيد الل اءات؛

رحمت الحيران وهمماء السفن.

وباإلضافة لى ول
’ ‘1

)20-17446 (A

(األيخا

ار الف رة ( 16ه) المتعل ة بالض ف ف ف ف ففرورة اإلنس ف ف ف ف ففانية

في حاالت اإلسمء الحبي العاسلة يجل هن يتضمن الحلل المعلومات التالية:

تبين بيعة العمج المةم بصورة عاسلة؛
مذكرة من الحبيل ِّّ

’ ‘2

تفاصيك المرفق الذي تل ى غي ال خ

’ ‘3

تاريخ ووقف ووميلة مفر عودة ال خ

العمج؛
هو عودت المتوقعة لى بلد قامت .
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عفاءات هأرى
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يجل هن تتضف ف ف ف ففمن ل ات اإلعفاء المتعل ة بأردا

حمل السف ف ف ف ففمم والمصف ف ف ف ففالحة الو نية في ليبيا

واالمت رار في المنح ة بموسل الف رة ( 16ج) المعلومات التالية:
’ ‘1

االم الكامك؛

’ ‘2

الل ل؛

’ ‘3

الجنسية؛

’ ‘4

رق سواة السفر؛

’ ‘5

الغرض (األغراض) من السفر الم ترا؛

’ ‘6

نسف ف ف ف ف ف ففخ من الوثفائق الفداعمفة ت فدم تففاص ف ف ف ف ف ففيفك متعل فة بفالحلفل من قبيفك التواريخ واألوقفات

’ ‘7

التواريخ والمواعيد الم ترحة للمغادرة والعودة لى البلد الذي بده من السفر؛

’ ‘8

أط السير الكامك للرحلة بما في ول موانئ المغادرة والعودة وسميأل ن اط العبور؛

’ ‘9

تفاص ف ف ففيك وم ف ف ففائك الن ك المس ف ف ففتخدمة بما في ول في حال االنح ان رمز الحجز وهرقام

المحددة لمستماعات هو مواعيد الل اءات؛

رحمت الحيران وهمماء السفن.

اإلسراء الذي يجل ات اع بعد عودة ال خ
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بعد عودة األفراد المدرسة هم ف ف ففماظر في ال ائمة المس ف ف ففافرين في

ار عفاء يجل على الدولة التي

يقيمون فيعفا هو المكتفل المعني التفابأل لألم المتحفدة تزويفد اللجنفة بوثفائق تؤكفد أط مف ف ف ف ف ف ففير الرحلفة والتفاريخ
الذي عادوا غي لى بلد اإلقامة.

ت دي

ل ات تمديد فترة اإلعفاءات الممنوحة

طياً ،قبل انقضأأأأأأأأأاء اإل فاء
 - 28يجفل ت فدي ل ات تمديد فترة اإلعفاءات الممنوحة لى رئيس اللجنة خ ّ
الممنوح بأ  5أيام لى األقل مأل توضيو السبل وتضمينعا ما يلي:
’ ‘1

أط السير الكامك للرحلة بما في ول موانئ المغادرة والعودة وسميأل ن اط العبور؛

’ ‘2

تفاص ف ف ففيك وم ف ف ففائك الن ك المس ف ف ففتخدمة بما في ول في حال االنح ان رمز الحجز وهرقام

رحمت الحيران وهمماء السفن.

لل دأال تغييرات على اإلعفاءات المحلوبة هو الممنوحة
- 29

يس ف ف ففتلزم دأال هي تغييرات على معلومات الس ف ف فففر التي م ف ف ففبق ت ديمعا لى اللجنة وال م ف ف ففيما ن اط

حيا قبل الشأرو في السأفر بما ال يقل ن  5أيام
العبور موافقة مسأبقة من اللجنة .ويجل لل المواف ة أ ّ
مل ،ال في حاالت الحوارئ على نحو ما يحدده رئيس اللجنة.
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يجل بم رئيس اللجنة بذل

 - 30وفي حال ت دي هو تأسيك م فففر م ففبق للجنة هن منحف عفاء ب ففأن
حي لى الرئيس كاغيا في الحاالت التي ي لدم فيعا تاريخ المغادرة هو يؤ لأر
على الفور .ويكون ت دي ي ف ف ففعار أ ِّّ
لمدة ال تتجاوة  48ماعة ويظل فيها خط السير المقدم آنفاً لى ما هو ليه دون تغيير.
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هما وا كان موعد السف ف ف فففر مف ف ف ففي لدم هو يؤ لأر ب كثر من  48سأأأأأا ة قبك هو بعد التاريخ الذي مف ف ف ففبق

هن واف ففف عليف اللجنففة فيجأ تقأديم طلأ ا فأاء جأديأد وات ففاع اإلسراءات المبينففة في الف رات من  20لى
 24هعمه من سديد.

اإلجراء ا لذي يج أن يتبعه الرئيس بعد الموافقة لى طل ا فاء
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بعد مواف ة اللجنة على لل من ل ات اإلعفاء من حظر الس ف فففر يوس الرئيس رم ف ففالة لى ال عالة

الدائمة لدى األم المتحدة التابعة للدولة التي يحمك الفرد المدرج امف ف ف ف ف ف ففم في ال ائمة سنسف ف ف ف ف ف ففيتعا هو يقي فيعا

هو لى المكتفل المعني التفابأل لألم المتحفدة إلحفا تعمفا علمفا بفالمواف فة .وتُ عفة هيضف ف ف ف ف ف ففا نسف ف ف ف ف ف ففخ من أحفا،

المواف ة لى ال عالات الدائمة لدى األم المتحدة لجميأل الدول التي مفيسفافر ليعا الفرد المدرج امفم في ال ائمة

هو ميعبررا أمل فترة اإلعفاء الممنوحة.

 - 33تُن ف ففر سميأل ل ات اإلعفاء والتمديدات المتصف ففلة بعا التي واف ف عليعا اللجنة عمم بالف رة ( 16ه)
هو الف رة ( 16ج) من ال رار  )2011( 1970على الموقأل ال ف ف ف ف ف ف ف كي للجنفة لى حين هن تتل ى اللجنفة تفأاليفد
عودة الفرد المدرج امم في ال ائمة لى بلد اإلقامة.

اإلجراء الذي يج اتبا ه ند اكتشاف دم امتثال لحظر السفر في بلد العبور أو الدخول
 - 34تُ فجلأل سميأل الدول األعضفاء على االحتفاب بسفجك لألفراد الخاضفعين لحظر السففر في سميأل ن اط
الدأول  -البرية هو ال حرية هو الجوية .وفي الظرو العادية تتخذ الدول األعضف ف ففاء ما يلزم من تدابير لمنأل
دأول األفراد المدرسة همماظر في ال ائمة لى هراضيعا هو عبورر يارا.

 - 35تُ ف ف ف ف ف ف فجلأل الفدول األعض ف ف ف ف ف ف ففاء على بم اللجنفة وفريق الخبراء فور االت ف ف ف ف ف ف ففافعفا حفالفة عفدم امتالفال
في ه ارضففيعا .ويجوة لعا هن تحلل توسي اللجنة ب ففأن الخحوات التالية .ولتمكين اللجنة من بحة المعلومات
المتعل ة باالنتعاالات المزعومة هو عدم االمتالال لحظر السففر واتخاو اإلسراءات المنامف ة ب فأنعا ين غي للدول
األعضفاء هن تت ادل سميأل المعلومات وات الصفلة .وإوا كانف رناك حاسة لى ريفادات ب فأن نوع المعلومات

التي قد تكون مفيدة للجنة فإن الدول األعض ف ففاء تُ ف فجلأل على الرسوع لى الف رة ( 9د) ’ ‘5’–‘1من الم ادئ
التوسيعية للجنة لم مع على هماللة من ول .
 - 36لتففادي قفامفة الفرد ال ُمفدرج امف ف ف ف ف ف فمف في ال فائمفة فترة ه ول ممفا تمفف المواف فة عليف
األعضاء وضأل سراءات لمواصلة الرقابة الفعالة تجن ا لحاالت عدم االمتالال لحظر السفر.
- 37

ربمفا تود الفدول

يجوة للجنفة و/هو فريق الخبراء التفابأل لعفا بعفد علمعمفا بحفدو حفالفة عفدم امتالفال لحظر السف ف ف ف ف ف فففر

هن يكت ا لى سميأل الدول األعضفاء التي تتصفك بعا تل الحالة لحلل معلومات ضفاغية .ويجوة للفريق هيضفا
هن يحلل القيام بزيارة إلسراء م ابلة مأل ال خ

المعني وت جلأل الدول األعضاء على السماا بعذه الزيارة.
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