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  حظر السفر: شرح املصطلحات  

  ٢٠١٥ /فربايرشباط ٢٤اعتمدته جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة يف 
  

  اهلدف من حظر السفر

(ب) من قـرار جملـس    ١الدول األعضاء، على النحو املبني يف الفقرة  السفريلزم حظر   - ١
  )، مبا يلي:٢٠١٤( ٢١٦١األمن 

منـــع دخـــول أولئـــك األفـــراد [املدرجـــة أمســـاؤهم يف القائمـــة] إىل أراضـــيها       
 متنـع عبورهم لتلك األراضي، شريطة أال يكون يف هـذه الفقـرة مـا يلـزم دولـة بـأن        أو

أو أن تطلــب منــهم اخلــروج منــها، وأال تســري هــذه   مواطنيهــا مــن دخــول أراضــيها  
الفقــرة إذا كــان الــدخول أو العبــور ضــروريا للوفــاء بــإجراءات قضــائية مــا، أو يف         
احلاالت اليت تقرر فيها اللجنة [جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعـدة]، يف كـل   

  حالة على حدة، وجود أسباب تربر ذلك الدخول أو العبور.

والغــرض مــن حظــر الســفر هــو احلــد مــن تنقــل األفــراد املدرجــة أمســاؤهم يف القائمــة.   - ٢
مــن القــرار  ١ويكتســي هــذا التــدبري، مثلــه مثــل التــدبريين اآلخــرين املشــار إليهمــا يف الفقــرة     

)، طابعــا وقائيــا ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ٣١)، ووفقــا ملــا تؤكــده الفقــرة ٢٠١٤( ٢١٦١
لـى  عالـدول األعضـاء   تشـجع  ة حمـددة مبوجـب القـانون الـوطين. و    وال يعتمد على معايري جنائي

راقبـة تأشـريات الـدخول وقـوائم     اصـة مب خلاإضافة أمساء األفراد املدرجني يف القائمة إىل قوائمها 
الدول األعضاء أيضا علـى اختـاذ   تشجع . ويةفعالباملراقبة الوطنية كي يتسىن تنفيذ حظر السفر 

ــا ال   ــدابري أخــرى ذات صــلة وفق ــة، و   ت ــها الوطني ــها وأنظمت ــة وقوانين ــا الدولي ــذه  لتزاما ــن ه م
ألفــراد ملمنوحــة دخول االــتأشــريات وتصــاريح ال، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، إلغــاء  التــدابري

  تأشريات أو تصاريح هلم.أي مدرجة أمساؤهم يف القائمة أو رفض إصدار 

جتميـد   مقتضـيات )، أن ٢٠١٤( ٢١٦١من القـرار   ٦ويؤكد جملس األمن، يف الفقرة   - ٣
أيضــا علــى األمــوال    تســري ) ٢٠١٤( ٢١٦١(أ) مــن القــرار   ١يف الفقــرة   ةاألصــول املبينــ 

ألفـراد  لواألصول املالية أو املوارد االقتصادية الـيت قـد تتـاح، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة،        
فيما يتصل بسفرهم، مبـا يف ذلـك املصـاريف املتكبـدة     أو لصاحلهم ئمة املدرجة أمساؤهم يف القا

  عن النقل واإلقامة.
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  نطاق التزامات الدول األعضاء  

يف األمم املتحـدة مطالبـة بتنفيـذ حظـر السـفر حبـق مجيـع األفـراد          األعضاءمجيع الدول   - ٤
املفروضة على تنظيم القاعدة اليت تتعهـدها جلنـة اجلـزاءات     املدرجة أمساؤهم يف قائمة اجلزاءات

املفروضة على تنظـيم القاعـدة. وينطبـق حظـر السـفر علـى مجيـع األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف           
ــة أو دول        ــذ حظــر الســفر علــى عــاتق دول القائمــة حيثمــا وجــدوا. وتقــع املســؤولية عــن تنفي

  الدخول و/أو العبور.

  لدول مبا يلي:ا السفرويلزم حظر   - ٥

  ؛األفراد املدرجة أمساؤهم يف القائمة إىل أراضيها دخولمنع   ‘١’  

حكـم   كـن مـا مل ي ، منع عبور األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة ألراضـيها       ‘٢’  
يف الفـرعني املــتعلقني   يـأيت توضـيحه  ( سـاريا  االسـتثناء أو اإلعفـاء  مـن أحكـام   

  ).باالستثناءات واإلعفاءات

 يسـري يف القائمـة إىل أراضـيها   أمسـاؤهم   ةدخـول األفـراد املدرجـ    الدولنع وواجب م  - ٦
ــة الظــروف  ــائق الســفر    مهمــا تكــن  ، يف كاف ــدخول أو طبيعــة وث ــدخول أو نقطــة ال ــة ال طريق

، وبغض النظر عن أية تصاريح أو تأشريات تكون الدولة قـد  وثائق املستخدمة، إن استخدمت
  نظمتها الوطنية.ألأصدرا وفقا 

أشــكال أي شــكل مــن ويســري وجــوب منــع الــدول األعضــاء لعبــور أراضــيها علــى    - ٧

أراضيها، مهما قصرت مدته، وحىت وإن كان الفرد املدرج امسه يف القائمة حيمـل وثـائق    عبور
ســفر و/أو تصــاريح و/أو تأشــريات للعبــور حســبما تشــترطه الدولــة وفقــا ألنظمتــها الوطنيــة،   

  رحلته إىل دولة أخرى.أنه سيواصل  أن يثبتوكان بوسعه 

ــرة   - ٨ ــرار  ١٦ويف الفقـ ــن القـ ــدول   حيـــث)، ٢٠١٤( ٢١٦١مـ ــع الـ ــن مجيـ جملـــس األمـ
األعضــاء علــى أن تكفــل، يف أســرع وقــت ممكــن، عنــد تنفيــذها التــدابري املنصــوص عليهــا يف    

)، إلغاء اجلوازات ووثائق السفر األخرى املزورة واملزيفـة  ٢٠١٤( ٢١٦١من القرار  ١الفقرة 
قة واملفقودة وسحبها مـن التـداول، وفقـاً للقـوانني واملمارسـات الداخليـة، وأن تتبـادل        واملسرو

املعلومات بشأن تلك الوثائق مـع الـدول األعضـاء األخـرى عـن طريـق قاعـدة بيانـات املنظمـة          
  الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).

ول األعضــاء جملــس األمــن الــد يشــجع)، ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ١٧ويف الفقــرة   - ٩
على أن تتبادل مع القطاع اخلاص، وفقاً لقوانينها وممارساا الداخلية، املعلومـات املوجـودة يف   
قواعد بياناا الوطنية املتعلقة بوثائق اهلوية أو السفر املزورة واملزيفـة واملسـروقة واملفقـودة الـيت     
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اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم     تدخل يف نطاق والياا القضائية، وأن تقدم إىل اللجنة [جلنـة  
القائمـة هويـة مزيفـة،     يفالقاعدة] املعلومات الالزمة، لدى اكتشـاف اسـتخدام طـرف مـدرج     

  وثائق سفر مزورة.كألغراض منها احلصول على ائتمان أو 

جملــس األمــن الــدول األعضــاء  يشــجع)، ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ١٨ويف الفقــرة   - ١٠
القائمــة علــى أن تشــري، حســب االقتضــاء، إىل    يفالــيت تصــدر وثــائق ســفر لألفــراد املــدرجني   

  خضوع حاملها للحظر املفروض على السفر، وإىل إجراءات االستثناء املقترنة به.

 ٣٤جملـس األمـن، يف الفقـرة     يشجعودف تعزيز تنفيذ احلظر املفروض على السفر،   - ١١
)، الدول األعضاء على أن تقـدم، حيثمـا كـان ذلـك متاحـا ووفقـا       ٢٠١٤( ٢١٦١من القرار 

لتشــريعاا الوطنيــة، الصــور الفوتوغرافيــة وغريهــا مــن بيانــات االســتدالل البيولــوجي املتعلقــة    
باألفراد من أجل إدراجها يف اإلخطارات اخلاصة املشتركة بني اإلنتربول وجملـس األمـن التـابع    

  تحدة.لألمم امل

إىل الدول األعضاء أن تـدرج قائمـة    يطلبتنفيذ احلظر املفروض على السفر،  عزيزولت  - ١٢
اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة وما يقترن ا من تدابري اجلزاءات املتعلقـة حبظـر السـفر    

  اا الوطنية.يف مبادئها التوجيهية الوطنية املتعلقة باألفراد غري املقبول دخوهلم، وفقا لتشريع

وبوســع الــدول األعضــاء أن تســهم يف التنفيــذ الفعــال حلظــر الســفر بــأن تطلــب مــن       - ١٣
أن تبلـغ املؤسسـات ذات الصـلة، مثـل منظمـة الطـريان املـدين الـدويل         التابعة هلا لطريان هيئات ا

يف  امـدرج امسـه   بـأال يكـون  ظر السـفر،  الفرد حل خضوع عدمأن بواحتاد النقل اجلوي الدويل، 
ــاء أو اســـتثناءأن يكـــون حاصـــال علـــى  القائمـــة أو  اإلذن شـــروط مـــن  شـــرط أساســـي، إعفـ

البيانـات اآلليـة لـدليل     . وميكن، على وجه التحديد، إضافة هذه املعلومات إىل قاعـدة  لدخولبا
ــذه الشــروط. وإىل  حتتــوي قائمــةمعلومــات الســفر اخلــاص باحتــاد النقــل اجلــوي الــدويل الــيت 

أمسـاء  نظـام قائمـة   واخلاصة بالركـاب  معلومات النظام املتطور للشكل يأن  جانب ذلك، ميكن
  .اجلزاءات يف قائمةأمساؤهم  ةاملسافرين أداة مفيدة يف تنفيذ حظر السفر حبق األفراد املدرج

  الدول األعضاء:ب) ٢٠١٤( ٢١٧٨من القرار  ٩الفقرة  يبوباإلضافة إىل ذلك،   - ١٤

أن تلــزم شــركات الطــريان العاملــة يف أراضــيها بتقــدمي معلومــات مســبقة عــن    ‘١’  
املسافرين إىل السلطات الوطنية املختصـة كـي تـتمكن مـن اكتشـاف حـاالت       
ــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة      ــام األفــراد الــذين حــددم جلن قي
 مبغــادرة أراضـــيها أو حماولـــة دخـــول تلـــك األراضـــي أو عبورهـــا علـــى مـــنت 

  طائرات مدنية؛
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أن تبلــغ جلنــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة بــأي عمليــة مــن هــذا    ‘٢’  
غادرة أراضيها أو أي حماولة من هـذا القبيـل لـدخوهلا أو عبورهـا مـن      ملالقبيل 

قبل هؤالء األفراد، وأن تطلـع دولـة اإلقامـة أو اجلنسـية علـى هـذه املعلومـات        
  الداخلي وااللتزامات الدولية.حسب االقتضاء ووفقا للقانون 

مــن  ٢٠جملــس األمــن أيضــا الــدول األعضــاء، يف الفقــرة   يشــجعوعلــى غــرار ذلــك،   - ١٥
)، على القيام على وجه السرعة بتبادل املعلومات مـع الـدول األعضـاء    ٢٠١٤( ٢١٦١القرار 

ف سـفر  األخرى، وال سـيما البلـدان األصـلية وبلـدان الوجهـة النهائيـة والعبـور، عنـدما تكتشـ         
  قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة. يفأفراد مدرجة أمساؤهم 

  
  االستثناءات

(ب) مـن   ١مـن حظـر السـفر، ومهـا مبينـان يف الفقـرة        االسـتثناءات هناك نوعـان مـن     - ١٦
  على النحو التايل: )٢٠١٤( ٢١٦١القرار 

  ؛الدول األعضاء ألراضيها مواطين دخول  ‘١’  

  قضائية. ضروريا لتنفيذ إجراءات  عندما يكون الدخول أو العبور   ‘٢’  

ــدول    - ١٧ ــى ال ــى تنظــيم      األعضــاءوال يقــع عل ــزام، مبوجــب حظــر الســفر املفــروض عل إل
أراضـيها، مبـن فـيهم    ة مغادرمنهم تطلب أن أراضيها أو من دخول القاعدة، بأن متنع مواطنيها 

  مواطنوها الذين حيملون جنسيتني.

علـى   مالحقتـهم قضـائيا  أفراد مدرجة أمسـاؤهم يف القائمـة أو    باعتقاليوجد إلزام وال   - ١٨
غـري أنـه   . تـها هم يف قائمءأمسـا أدرجـت  جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظـيم القاعـدة    أنأساس 
فـرد مـدرج امسـه يف القائمـة     لالوطنية املختصة أن تتخذ التـدابري املناسـبة للسـماح     ةلسلطجيوز ل

  لكفالة حضوره ألغراض تنفيذ إجراءات قضائية. االوطنية أو عبوره األراضيبدخول 

احلصر، السماح لفـرد مـدرج امسـه     الالتدابري، على سبيل املثال  هذهوميكن أن تشمل   - ١٩
يف القائمــة بــدخول أراضــي دولــة عضــو لتنفيــذ إجــراءات قضــائية تتطلــب حضــور هــذا الفــرد   

أو تقدمي مساعدة أخرى هلا صـلة بـإجراءات التحقيـق    شهادة بدالء اإلألغراض حتديد اهلوية أو 
أو املقاضاة املتعلقة جبرم ارتكبه شخص آخر غري ذلك الفرد املدرج امسه يف القائمـة، أو تتعلـق   

  بإجراءات مدنية أو تسليم مطلوبني.

جلنـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة        باستشـارة والدول األعضاء غري ملزمـة    - ٢٠
ــول  ــأن دخـــ ــوره    بشـــ ــيها أو عبـــ ــة أراضـــ ــه يف القائمـــ ــدرج امســـ ــرد مـــ ــ فـــ ــب منـــ ها مبوجـــ
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أيـة معلومـات عـن    اللجنة مهتمة بـاالطالع علـى   املبينني أعاله. غري أن ‘ ٢’و ‘ ١’االستثناءين 
ها مبوجــب هــذين منــدخــول أي فــرد مــدرج امســه يف القائمــة أراضــي هــذه الــدول أو عبــوره    

مـن   ٦٥و  ٢٠لـدول األعضـاء، يف الفقـرتني    جملس األمـن مجيـع ا   يشجعاالستثناءين. ولذلك، 
ــرار  ــدول األعضــاء        ٢٠١٤( ٢١٦١الق ــع ال ــه الســرعة م ــى وج ــات عل ــادل املعلوم ــى تب )، عل

األخرى، وال سـيما البلـدان األصـلية وبلـدان الوجهـة النهائيـة والعبـور، عنـدما تكتشـف سـفر           
وعلـى موافـاة اللجنـة    قائمة اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة،     يفأفراد مدرجة أمساؤهم 

القائمـة، مبـا يشـمل اسـتكمال البيانـات عـن        يفمبعلومات إضافية عن األفراد املدرجة أمسـاؤهم  
هـذه املعلومـات. وهـذا أمـر     أتيحـت  حتركام أو حبسهم أو غري ذلك من الوقائع اهلامـة، مـىت   

   ثـة ودقيقـة قـدر    بالغ األمهية لضمان أن تظل قائمة اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة حمد
  اإلمكان.

اسـتخدام مقتـرح لألمـوال     السماح بأيجملس األمن أنه ال جيوز  يؤكد، ٦ويف الفقرة   - ٢١
وغريها من األصول املالية أو املوارد االقتصادية فيما يتصل بسـفر األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف     

 ،)٢٠٠٢( ١٤٥٢القــرار  مــن ٢و  ١القائمـة إال وفقــا إلجــراءات اإلعفــاء املبينــة يف الفقــرتني  
مـن القـرار    ٦١و  ٩) ويف الفقـرتني  ٢٠٠٦( ١٧٣٥من القـرار   ١٥صيغتها املعدلة يف الفقرة ب

ــات اإلعفــاء مبوجــب أحكــام     ٢٠١٤( ٢١٦١ ). وميكــن االطــالع علــى إجــراءات تقــدمي طلب
مــن املبــادئ التوجيهيــة للجنــة. وميكــن االطــالع علــى  ١١ الفــرع) يف ٢٠٠٢( ١٤٥٢القــرار 

ــى   ــة علــــــــــــــــ ــة للجنــــــــــــــــ ــادئ التوجيهيــــــــــــــــ ــايلاملبــــــــــــــــ ــرابط التــــــــــــــــ : الــــــــــــــــ
http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/pdf/1267_guidelines_arabic.pdf  .  

  
  اإلعفاءات

املفروضة على تنظيم القاعدة، علـى أسـاس    قررت جلنة اجلزاءات مىتتمنح اإلعفاءات   - ٢٢
  ربر الدخول أو العبور.ما يسباب أن هناك من األ، حصريا كل حالة على حدةالنظر يف 

، اعتمـــدت جلنــة اجلــزاءات املفروضـــة علــى تنظـــيم    ٢٠٠٢ نوفمربيف تشــرين الثــاين/    - ٢٣
علـى تنظـيم    إعفـاءات مـن حظـر السـفر املفـروض     علـى   احلصـول القاعدة آلية للنظر يف طلبات 

ــة علــى إجــراءات حمــددة هلــذا الغــرض    ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٢القاعــدة. ويف  ، وافقــت اللجن
  من املبادئ التوجيهية للجنة). ١٢ الفرع(انظر 

 فـرع )، بـاالقتران مـع الفقـرة (س) مـن ال    ٢٠١٤( ٢١٦١مـن القـرار    ٩ووفقا للفقرة   - ٢٤
ــة، بإمكــان األفــراد امل   ١٢ ــة للجن درجــة أمســاؤهم يف القائمــة أن يقــدموا  مــن املبــادئ التوجيهي

، للحصـول  دولة اجلنسـية أو دولـة اإلقامـة    طلبات عن طريق دولة أو دول املقصد أو العبور أو
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إعفاء من حظر السفر ألغراض السفر الضـروري، كـأن يكـون السـفر الحتياجـات طبيـة       على 
فـرد املـدرج امسـه يف القائمـة     أو إنسانية أو ألداء شعائر دينية. وإذا كان البلد الـذي يقـيم فيـه ال   

 وكالـة مـن  مكاتـب األمـم املتحـدة أو     ي مكتـب مـن  يفتقر إىل حكومة مركزية فعلية، جيوز أل
  وكاالا العاملة يف ذلك البلد أن تقدم طلب اإلعفاء بالنيابة عن ذلك الفرد.

)، يشـري جملـس األمـن إىل أنـه جيـوز      ٢٠١٤( ٢١٦١(ب) مـن القـرار    ٦٢ويف الفقرة   - ٢٥
) أن تتلقـى هـي أيضـا طلبـات مـن األفـراد       ٢٠٠٦( ١٧٣٠القرار بآللية مراكز التنسيق املنشأة 

املدرجــة أمســاؤهم يف القائمــة بغــرض اإلعفــاء مــن حظــر الســفر، وأن حتيــل هــذه الطلبــات إىل   
علـى حـدة، وبالتشـاور مـع دول العبـور واملقصـد وأي دول        اللجنة لتقـرر، حسـب كـل حالـة    

ــة أخــرى، مــا إذا كــان الــدخول أو العبــور مــربرا؛ وال توافــق اللجنــة علــى اإلعفــاءات          معني
الحـق أولئـك األفـراد بقرارهـا عـن طريـق       يف وقـت  تخطر مث مبوافقة دول العبور واملقصد،  إال

  مركز التنسيق.

طلـب إعفـاء مـن حظـر السـفر، ينقـل رئـيس اللجنـة خطّيـا          وعندما توافق اللجنة علـى    - ٢٦
واجلدول الـزمين املوافـق عليهمـا إىل البعثـات الدائمـة لـدى األمـم املتحـدة         مسار السفر القرار و

لكل من الدولة الـيت يقـيم فيهـا الشـخص املـدرج امسـه يف القائمـة أو يعتقـد أنـه موجـود فيهـا،            
مــل جنســيتها، والدولــة أو الــدول الــيت سيســافر والدولــة أو الــدول الــيت يعتقــد أن الشــخص حي

مـن  وكالـة  أو  إليها الشخص املدرج امسه يف القائمة، وأي دولة عبور، وكذلك إىل أي مكتب
. وتنشــر مجيــع طلبــات اإلعفــاء وطلبــات التمديــد   ةعنيــاملألمــم املتحــدة مكاتــب أو وكــاالت ا

 مـن “ اإلعفـاءات ” بـاب بينة أعاله، يف املتعلقة ا اليت وافقت عليها اللجنة وفقا لإلجراءات امل
  املوقع الشبكي للجنة حىت انقضاء مدة اإلعفاء، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.

اليت ذكر الشخص املدرج امسـه   وترسل الدولة (أو مكتب/وكالة األمم املتحدة املعين)  - ٢٧
أكيـدا خطيـا إىل رئـيس    يف القائمة أنه سيقيم فيها بعد إمتام السفر الذي صـدر اإلعفـاء بشـأنه ت   

أن الشخص املدرج امسه يف القائمة قـد أمت رحلتـه، وذلـك يف غضـون مخسـة أيـام       باللجنة يفيد 
  عمل تبدأ من تاريخ انتهاء اإلعفاء.

علـى أنـه، يف    التأكيـد جملس األمـن   يعيد)، ٢٠١٤( ٢١٦١من القرار  ٦١ويف الفقرة   - ٢٨
جراء مقابلة مـع مقـدم طلـب يف دولـة إقامتـه، جيـوز       احلاالت اليت يتعذر فيها على أمني املظامل إ

ألمــني املظــامل أن يطلــب، مبوافقــة مقــدم الطلــب، أن تنظــر اللجنــة يف إمكانيــة مــنح إعفــاء مــن  
جتميد األصـول وحظـر السـفر وذلـك لغـرض وحيـد هـو السـماح ملقـدم الطلـب بتغطيـة             تدابري

مل إجـراء مقابلـة معـه، وذلـك     نفقات السـفر والسـفر إىل دولـة أخـرى حـىت يتسـىن ألمـني املظـا        



 7/7 15-18654

 

دول العبـور واملقصـد    أي دولة مـن لفترة ال تزيد عما يلزم حلضور املقابلة، شريطة أال تعترض 
  على ذلك السفر. وتخطر اللجنة أمني املظامل بالقرار الذي تتخذه يف هذه احلاالت.

لألمـوال  السماح بأي اسـتخدام مقتـرح   جملس األمن أنه ال جيوز  يؤكد، ٦ويف الفقرة   - ٢٩
غريها من األصول املالية أو املوارد االقتصـادية فيمـا يتصـل بسـفر األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم         وأ

)، ٢٠٠٢( ١٤٥٢مـن القـرار    ٢و  ١يف القائمة إال وفقا إلجراءات اإلعفاء املبينة يف الفقرتني 
مـن القـرار    ٦١و  ٩) ويف الفقـرتني  ٢٠٠٦( ١٧٣٥من القـرار   ١٥صيغتها املعدلة يف الفقرة ب

ــات اإلعفــاء مبوجــب أحكــام     ٢٠١٤( ٢١٦١ ). وميكــن االطــالع علــى إجــراءات تقــدمي طلب
  من املبادئ التوجيهية للجنة. ١١ فرع) يف ال٢٠٠٢( ١٤٥٢القرار 

  
  تعيني جهات االتصال الوطنية

عــيني ) مجيــع الــدول األعضــاء علــى ت ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ٢٢تشــجع الفقــرة   - ٣٠
جهات االتصال الوطنية املسؤولة عن االتصال مـع اللجنـة وفريـق الرصـد بشـأن القضـايا ذات       

  .من القرار نفسه ١الصلة بتنفيذ التدابري التقييدية املبينة يف الفقرة 

  


