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 1رمق  املساعدة عىل التنفيذمذكرة 
ثة يف   (2017آ ذار/مارس  6)بصيغهتا احملدَّ

 
 السودان بنظام اجلزاءات املفروضة عىل ملساعدة ادلول يف تنفيذ حظر السفر فامي يتعلق

 
 هدف ونطاق احلظر عىل السفر  

)د( من قرار جملس الأمن  3حظر السفر عىل النحو املبني يف الفقرة الفرعية  – 1

 م ادلول بأأن:، يُلز  (2005) 1591

]...[ تتخذ مجيع ادلول التدابري الرضورية ليك متنع مجيع الأشخاص اذلين حتددمه اللجنة   

)ج( من القرار نفسه ]آأو حيددمه جملس الأمن[ من دخول آأو عبور  3الفرعية معال ابلفقرة 

ىل آأراضهيا؛  آأراضهيا، مع العمل آأنه ال يوجد يف هذه الفقرة ما يلزم آأي دوةل برفض دخول مواطنهيا ا 

 3الفقرة الفرعية  يف وترد آأيضا املعايري املس تخدمة ال دراج الأفراد يف قامئة اخلاضعني حلظر السفر – 2
فراد اخلاضعني حلظر السفر  القامئة . وميكن الاطالع عىل(2015) 1591)ج( من القرار  احلالية للأ

. وآأسامء هؤالء الأفراد https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1591/materialsعىل املوقع التايل: 

مدرجة آأيضا يف القامئة املوحدة جلزاءات جملس الأمن يف الأمم املتحدة، املتاحة عىل املوقع 

. والقامئة متاحة https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/un-sc-consolidated-list التايل:

آأشاكل خمتلفة ملساعدة السلطات يف حتديد الأفراد املدرجني يف القامئة بأأكرب قدر ممكن من الكفاءة،  يف

لكرتونيا.  سواء يدواي آأو ا 

فراد املدرجني يف القامئ – 3 ة. وهو ذو طابع والغرض من حظر السفر هو احلد من السفر ادلويل للأ

ىل املعايري اجلنائية احملددة مبوجب القوانني الوطنية.  وقايئ وال يستند ا 
 

 الزتامات ادلول  

قامئة اجلزاءات  يُطلَب من مجيع ادلول تنفيذ حظر السفر فامي يتعلق جبميع الأفراد املدرجني عىل – 4

السودان. وينطبق حظر السفر حيامث  عىلاملفروضة عىل السودان اليت حتتفظ هبا جلنة اجلزاءات املفروضة 

يوجد هؤالء الأفراد املدرجني يف القامئة. وتقع املسؤولية عن تنفيذ حظر السفر عىل عاتق دوةل ادلخول 

 و/آأو املرور العابر.

 ويقتيض حظر السفر آأن تقوم ادلول مبا ييل: – 5

ىل آأراضهيا؛ ‘1’   منع دخول الأفراد املدرجني يف القامئة ا 

 ؛منع مرور الأفراد املدرجني يف القامئة عرب آأراضهياو  ‘2’ 

 آأدانه. الاس تثناءات واال عفاءات. ويرد رشح اتما مل ينطبق آأحد آأحاكم الاس تثناءات آأو اال عفاء 

ىل آأراضهيا  ينطبق – 6 ، بغض يف مجيع الظروفالزتام ادلول مبنع دخول الأفراد املدرجني يف القامئة ا 

ن وجدت، وعىل الرمغ  النظر عن طريقة ادلخول، آأو نقطة ادلخول آأو طبيعة واثئق السفر املس تخدمة، ا 

 من آأي تصارحي آأو تأأشريات تصدرها ادلوةل وفقا لترشيعاهتا الوطنية.

http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2015)
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1591/materials
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/un-sc-consolidated-list
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قصريا، حىت  ، همام اكنعىل آأي مرور عرب آأراضهياالالزتام مبنع املرور عرب آأرايض ادلوةل  ينطبق – 7

ذا اكن الشخص املدرج يف القامئة حيم تأأشريات املرور العابر عىل النحو  ل واثئق سفر وتصارحي و/آأوا 

ىل دوةل آأخرى. ثبات آأنه س يواصل رحلته/رحلهتا ا   اذلي تطلبه ادلوةل وفقا لترشيعاهتا الوطنية، وميكنه ا 

القامئة يتصادف  بيد آأن الالزتام مبنع ادلخول و/آأو العبور ال يُلزم ادلوةل بأأن متنع فردا مدرجا يف – 8

قلميها بشلك حبت.آأن يكو  ن من رعااي تكل ادلوةل، من السفر داخل ا 
 

لك فعال     تنفيذ ادلول حلظر السفر بش

ىل  – 9 ضافة آأسامء الأفراد املدرجني يف القوامئ ا  لكفاةل التنفيذ الفعال حلظر السفر، تَُشَجع ادلول عىل ا 

ىل منع  وكشف حاالت ادلخول غري الرشعي. قوامئها ملراقبة التأأشريات وآأي قوامئ آأخرى للمراقبة هتدف ا 

وتَُشَجع ادلول آأيضا عىل اختاذ تدابري آأخرى ذات صةل وفقا اللزتاماهتا ادلولية والقوانني والأنظمة الوطنية، 

لغاء التأأشريات وتصارحي ادلخول آأو رف صدار اليت قد تشمل، عىل سبيل املثال ال احلرص، ا  ض ا 

فراد املدرجني يف ا آأي  لقامئة.تأأشريات/تصارحي للأ

آأن تقدم، حيامث  وعالوة عىل ذكل، وبغية تعزيز فعالية تنفيذ احلظر عىل السفر، تَُشَجع ادلول عىل – 10

اكن ذكل متاحا ووفقا لترشيعاهتا الوطنية، الصور الفوتوغرافية وغريها من بياانت الاس تدالل الأحيايئ عن 

نرتبول وجملس الأمن يف الأمم املتحدة، الأفراد املدرجة آأسامؤمه ال دراهجا يف نرشات خاصة مشرتكة  بني اال 

ىل معلومات حتديد الهوية الأخرى ال دراهجا يف قامئة اجلزاءات املفروضة عىل السودان.  ابال ضافة ا 
 

بالغ عن عدم الامتثال حلظر السفر    اال 

ىل(2016) 2265من القرار  11عىل حنو ما نصت عليه الفقرة  – 11 فريق  ، طلب اجمللس ا 

اخلرباء آأن يطلع اللجنة يف آأقرب وقت ممكن عىل آأي معلومات تتعلق بعدم الامتثال احملمتل لتدابري حظر 

ىل اللجنة آأن ترد بفعالية عىل آأي تقارير تفيد بعدم امتثال ادلول. من نفس  12ويف الفقرة  السفر، وآأوعز ا 

القرار، آأهاب اجمللس حبكومة السودان آأن تعزز التعاون وتبادل املعلومات مع ادلول الأخرى فامي يتعلق 

، حث اجمللس مجيع ادلول عىل التعاون (2016) 2265من القرار  22حبظر السفر. ويف الفقرة 

 اكمل مع اللجنة وفريق اخلرباء، ال س امي بتوفري آأي معلومات يف حوزهتا عن تنفيذ التدابري، اليت بشلك

 حاالت عدم الامتثال حلظر السفر. تشمل معلومات عن

 آأراضهيا وتشجع اللجنة ادلول الأعضاء، عند اكتشاف وجود آأفراد مدرجني عىل القامئة يف – 12

درج تكل احلاالت مضن فئيت الاس تثناءات آأو الاعفاءات، عىل اال رساع عبورمه لأراضهيا، وعندما ال تن آأو

بالغ اللجنة عن حاالت عدم الامتثال حلظر السفر هذه.  اب 
 

 الاس تثناءات  

)د( من القرار  3الاس تثناء من حظر السفر منصوص عليه يف الفقرة الفرعية  – 13

ادلوةل  . ومبوجب حظر السفر املفروض عىل السودان، ال يوجد آأي الزتام عىل(2005) 1591

ىل آأراضهيا. وعالوة عىل ذكل، ال يوجد الزتام دويل ابعتقال آأو مقاضاة  يفرض علهيا رفض دخول رعاايها ا 

 السودان.قامئة اجلزاءات املفروضة عىل  الأفراد املدرجني يف القامئة عىل آأساس آأهنم مدرجون يف
 

http://undocs.org/ar/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
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عفاءات    اال 

، واللجنة ةتنظر اللجنة يف طلب اال عفاء من آأحاكم حظر السفر بناء عىل لك حاةل عىل حد – 14

نسانية، مبا يف ذكل الواجبات ادلينية، آأو حيامث تس تنتج  خموةل بأأن حتدد آأن هذا السفر تربره احتياجات ا 

رساء السالم والاس تقرار يف اللجنة آأن اال عفاء س يخدم بطريقة آأخرى آأهداف قرارات اجمل لس فامي يتعلق اب 

 .(2005) 1591)و( من القرار  3السودان ويف املنطقة، وفقا للفقرة الفرعية 

وعند منح اال عفاء من حظر السفر، جيوز للجنة آأن ترفق آأي رشوط ابال عفاء املمنوح مبا يتسق  – 15

 .(2005) 1591)و( من القرار  3مع الفقرة الفرعية 

من املبادئ التوجهيية 9وترد يف الفقرة  - 16
(1)

للجنة اجلزاءات، معلومات تفصيلية بشأأن اال جراء  

عفاءات مبوجب الفقرة الفرعية   .(2005) 1591)و( من القرار  3الواجب اتباعه، عند طلب ا 
 

عفاء    طريقة تقدمي طلب اال 

ء من حظر السفر، ابمس الفرد املدرج امسه يتعني آأن يُقدم، خطيا، لك طلب من طلبات اال عفا – 17

ىل رئيس اللجنة عن طريق البعثة ادلامئة دلى الأمم املتحدة لدلوةل اليت يكون الشخص آأحد  يف القامئة، ا 

 مواطنهيا آأو مقامي فهيا، آأو عن طريق مكتب الأمم املتحدة املعين.
 

عفاء    توقيت تقدمي طلب اال 

ىل الرئيس مجيع الطلبات ابس تثناء حاالت الطوارئ، اليت – 18 قبل مخسة  حيددها رئيس اللجنة، ترد ا 

 من اترخي بدء السفر املقرتح. آأايم معل عىل الأقل
 

عفاءمجيع تقدمي ل املعلومات والواثئق املطلوبة     طلبات اال 

 تشمل لك الطلبات املعلومات التالية، مشفوعة بواثئق مصاحبة بقدر اال ماكن: – 19

)الأشخاص( اذلي س يقوم ابلسفر املقرتح، وصفته، وجنسيته ورمق امس الشخص  )آأ( 

 ؛)آأرقام( جواز سفره )سفرمه(

الغرض )الأغراض( من السفر املقرتح، مشفوعا بواثئق دامعة توفر بياانت تفصيلية  )ب( 

 ؛مواعيد اللقاءات متعلقة ابلطلب، من قبيل التوارخي واملواقيت احملددة لالجامتعات آأو

ليهالتواري )ج(   ؛ـــخ والأوقات املقرتحـــة للمغادرة من البدل الـــذي يبدآأ منه السفر والعودة ا 

خط السري الاكمل لرحةل السفر، مبا يف ذكل مطارات/موائن املغادرة والعودة ومجيع  )د( 

 ؛وقفات املرور العابر

مق تفاصيل وسائل املواصالت اليت ستُس تَخَدم، مبا يف ذكل، حسب الاقتضاء، ر (ـ)ه 

 ؛احلجز وآأرقام رحالت الطريان وآأسامء السفن

عفاء املطلوب. )و(   بيان يتضمن تربيرا حمددا لال 
__________ 

 ، متاحـة عـىل املوقـع2013اكنـون الأول/ديسـمرب  23املبادئ التوجهيية املنظمة لسري معـل اللجنـة، بصـيغهتا املنقحـة واملعمتـدة يف  (1) 

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1591/committee-guidelines . 

http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1591/committee-guidelines
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1591/committee-guidelines
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نسانية   س باب ا  عفاء لأ  طلبات اال 

نسانية، مبا يف  – 20 يف ما يتعلق بطلبات اال عفاء لأغراض العالج الطيب آأو غريه من الاحتياجات اال 

ذ )و(  3ا اكن للسفر ما يربره مبوجب آأحاكم الفقرة الفرعية ذكل آأداء املناسك ادلينية، تقرر اللجنة ما ا 

ىل  (2005) 1591من القرار  بالغها ابمس املسافر، وسبب السفر، واترخي ووقت العالج، ا  بعد ا 

 ة )آأو الوهجات(.جانب تفاصيل الرحالت اجلوية، مبا يف ذكل نقاط املرور العابر والوهج

ويف معليات اال جالء الطيب يف حاالت الطوارئ، تقدم آأيضا للرئيس عىل الفور شهادة طبية  – 21

املريض العالج، دون  تتضمن التفاصيل املتعلقة بطبيعة احلاةل الطبية الطارئة، واملرفق اذلي تلقى فيه

بتارخي ووقت ووس يةل السفر اليت عاد هبا املساس ابحرتام الرسية الطبية، فضال عن املعلومات املتعلقة 

ليه. قامته آأو س يعود هبا ا  ىل بدل ا   املريض ا 
 

ساس تعزيز السالم والاس تقرار يف دارفور   عفاء عىل آأ  طلبات اال 

س تنتج اللجنة ، وحيامث ت (2005) 1591)و( من القرار  3معال ابلفقرة الفرعية  – 22

الاس تثناء من احلظر املفروض عىل السفر س يخدم بطريقة آأخرى آأهداف قرارات اجمللس فامي يتعلق  آأن

رساء السالم والاس تقرار يف دارفور واملنطقة، تأأذن اللجنة ابلتايل هبذا السفر يف ساعة من  48غضون  اب 

ىل هذا الاس تنتاج.  التوصل ا 
 

عفاء اليت     س بق تقدميهاالتغيريات يف طلبات اال 

يلزم احلصول عىل موافقة مس بقة من اللجنة عىل آأي تغيريات يف اال عفاء من احلظر عىل السفر  – 23

ىل رئيس اللجنة وتعمم عىل آأعضاء  اذلي س بق تقدميه، ال س امي نقاط املرور العابر، وترد هذه التغيريات ا 

اّل يف حاال ت الطوارئ، عىل النحو اذلي حيدده اللجنة قبل مخسة آأايم عىل الأقل من بدء السفر، ا 

 الرئيس.
 

عفاءات السفر اليت س بقت املوافقة علهيا   و التأأجيل لفرتة وجزية ال   التقدمي آأ

يبلغ رئيس اللجنة خطيًا عىل الفور يف حال تقدمي آأو تأأجيل السفر اذلي آأصدرت اللجنة ابلفعل  – 24

ىل الرئيس اكف  ي ا  شعار خّط  عفاء بشأأنه. ويكون تقدمي ا  ر ا  م فهيا اترخي املغادرة آأو يؤخَّ يا يف احلاالت اليت يقدَّ

ذا اكن موعد  48ملدة ال تتجاوز  ساعة ويظل فهيا خط السري املقدم آ نفًا عىل ما هو عليه دون تغيري. آأما ا 

ر بأأكرث من  م آأو يؤخَّ ساعة قبل آأو بعد التارخي اذلي س بق آأن وافقت عليه اللجنة،  48السفر س يقدَّ

ىل رئيس اللجنة ويعمم عىل آأعضااها.فيتعني تقدمي عفاء جديد، وينبغي آأن يرد ا    طلب ا 
 

عفاءات السفر املوافق علهيا    طلب متديد )متديدات( ا 

حاكم املذكورة يف الفقرات  – 25 السالفة اذلكر، آأي طلب لمتديد )متديدات(  19-17خيضع آأيضا للأ

ىل (2005) 1591من القرار )و(  3اال عفاءات اليت وافقت علهيا اللجنة مبوجب الفقرة  ، ويرد ا 

عىل الأقل من اترخي  الرئيس خطيًا، ويُرفق به خط السري املنقح لرحةل السفر، وذكل قبل مخسة آأايم معل

 انقضاء فرتة اال عفاء املوافق علهيا، ويعمم عىل آأعضاء اللجنة.

 

http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
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خطار    عفاء املوافق علهياا   البعثات ادلامئة املعنية بطلبات اال 

السفر، يوجه  يف احلاالت اليت توافق فهيا اللجنة عىل طلبات اال عفاء من احلظر املفروض عىل – 26

ىل البعثة ادلامئة دلى الأمم املتحدة لدلوةل اليت حيمل الشخص املدرج امسه يف القامئة  الرئيس رساةل ا 

ىل املكتب املعين من ماكتب الأمم املتحدة؛ ال حاطهتام علام ابملوافقة. وتُبعث جنسيهتا آأو اليت ي قمي فهيا، آأو ا 

لهيا الفرد  ىل البعثات ادلامئة دلى الأمم املتحدة مجليع ادلول اليت سيسافر ا  آأيضا نسخ من رساةل املوافقة ا 

 قة علهيا.س يعربها خالل فرتة اال عفاء اليت متت املواف املدرج امسه يف القامئة آأو
 

بالغ عن العودة   مم املتحدة املعين ابال  و مكتب الأ عضاء، آأ  الزتام ادلول الأ

قلميها الشخص املدرج امسه يف – 27 القامئة، آأو من  تتلقى اللجنة تأأكيدا كتابيا من ادلوةل اليت يقمي يف ا 

 عودة الشخص املسافر واترخي سري املكتب املعين التابع للأمم املتحدة، مشفوعا بواثئق دامعة، تؤكد خط

قامته. ىل بدل ا  عفاء ممنوح من اللجنة ا   مبوجب ا 
 

رش اال     نرتنتن  عفاءات عىل موقع اللجنة عىل ش بكة اال 

تُنرش مجيع طلبات اال عفاء والمتديدات امللحقة هبا اليت وافقت علهيا اللجنة معال ابلفقرة الفرعية  – 28

ىل آأن تتلقى اللجنة تأأكيدا  (2005) 1591)و( من القرار  3 عىل موقع اللجنة عىل ش بكة اال نرتنت ا 

ىل بدل اال قامة  .بعودة الشخص املدرج امسه يف القامئة ا 

 

http://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)

