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رسـالة مؤرخـــة ٢٧ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ موجهــة إىل رئيــس جملــس 
األمـن مـن رئيـس جلنـة جملـس األمـــن املنشــأة عمــال بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة اإلرهاب 
تلقـت جلنـة مكافحـة اإلرهـاب التقريـر املرفـق املقـدم مـن ألبانيـا عمـال بـالفقرة ٦ مــن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وأرجو تعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن. 

(توقيع) جريميي غرينستوك 
رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب 
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 مرفق 
ـــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ موجهــة مــن األمــني العــام  رسـالة مؤرخـة ٢٧ ك
لوزارة خارجية ألبانيا إىل رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة اإلرهاب 
[األصل باالنكليزية] 

  
نيابة عن احلكومة األلبانية، أحيل إليكم طيه التقريـر املتعلـق بتنفيـذ قـرار جملـس األمـن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة اإلرهاب (انظر الضميمة). 
(توقيع) إدوارد سولو 
األمني العام 
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 ضميمة 
ــــذ قـــرار جملـــس األمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)  تقريــر احلكومــة األلبانيــة عــن تنفي

 بشأن مكافحة اإلرهاب 
ــة يف  يتبـني مـن االجتاهـات السـائدة بشـأن اجلرميـة واحتمـاالت ارتكـاب أعمـال إرهابي
إقليم مجهورية ألبانيا ومن اخلربة املكتسبة يف مكافحة النشاط اإلجرامـي، أن اإلرهـاب (احمللـي 
أو الدويل) ال يشكل أي خطـر حمتمـل بالنسـبة أللبانيـا. بيـد أن احلكومـة األلبانيـة، وعيـا منـها 
باملخـاطر احملدقـة نظـرا إىل احلالـة الراهنـة بعـد اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت وقعـت علـى الواليـــات 
ــرار  املتحـدة، وإذ تعتـرب نفسـها شـريكا يف العمـل الـدويل ملكافحـة اإلرهـاب، أجـرت حتليـال لق

جملس األمن ١٣٧٣ بشأن مكافحة اإلرهاب واختذت التدابري املناسبة لتنفيذه. 
ويف مـا يلـي بيـان احلالـة يف ألبانيـــا يف مــا يتصــل بقــرار جملــس األمــن ١٣٧٣ بشــأن 

مكافحة اإلرهاب: 
 

 الفقرة ١ من املنطوق 
رغـم عـدم وجـود قوانـني حتظـر حتديـدا مجـع األمـوال أو ختصيصـها لتمويـل اإلرهــاب 
واإلرهابيني، فإن هذا النوع من األنشطة غري قانوين مبوجب القانون اجلنـائي حيـث أنـه يعتـربه 
مبثابة تعاون يف جرمية اإلرهـاب. وإضافـة إىل ذلـك، يتضمـن التشـريع األلبـاين بعـض األحكـام 
اهلادفة إىل منع األنشـطة املتعلقـة بتمويـل اإلرهـابيني واملعاقبـة عليـها. ومـن بـني هـذه األحكـام 
املادة ٢٨٧/أ من القانون رقم ٨٧٣٣ املـؤرخ ٢٤ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١ �بشـأن بعـض 
التعديالت الواردة للقـانون رقـم ٧٨٩٥ املـؤرخ ٢٧ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٥ مـن القـانون 
اجلنــــائي جلمهوريــــة ألبانيــــا�، واملادتــــان ٢/٤٤ و ٣/٤٥ مــــن القــــانون ٨٣٦٥ املـــــؤرخ 
٢ متوز/يوليه ١٩٩٨ �بشأن املصارف يف مجهورية ألبانيا�. وينص التشـريع اجلنـائي وتشـريع 
اإلجـراءات اجلنائيـة يف ألبانيـا علـى حجـز ومصـادرة األصـول أو احلســـابات املصرفيــة املتعلقــة 
باجلرائم اجلنائية وأي مكاسب متصلة ا (املادتان ٣٠ و ٣٦ من القانون اجلنــائي يف مجهوريـة 

ألبانيا واملادة ٢٧٤ من قانون اإلجراءات اجلنائية). 
ويقضي �قانون املصارف يف مجهورية ألبانيا� بأن املصارف ملزمـة حبظـر أي معاملـة 
أو االحتفاظ بأي ثروة تتصل بنشاط إجرامي أو ــدف إىل التسـتر علـى املصـدر غـري القـانوين 
للثروة. وجيوز جتميد حسابات املشتبه بكوم إرهـابيني مبوجـب القـانون رقـم ٨٦١٠ املـؤرخ 
١٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ �بشأن منع غسل األمـوال� وقـرارات جملـس األمـن ١٢٦٧ و ١٣٣٣ 
و ١٣٧٣. وتتــوىل اإلدارة املكلفــة مبنــع غســل األمــــوال يف وزارة املاليـــة التحقيـــق يف هـــذه 
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القضايـا. وتقـوم هـذه اإلدارة جبمـع املعلومـات مـن مصـادر عديـدة خبـالف املصـــارف. ورفــع 
االامات اجلنائية إىل مكتب االدعاء العام يف حال توافر عناصر الفعل اإلجرامي. 

وبناء على املعلومات الواردة من وزارة املالية يف الواليات املتحدة يف أعقـاب احلـادي 
عشر من أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، طلبت احلكومة إىل كافة املصارف واملؤسسات املالية العاملـة 
يف ألبانيـا التحقـق مـن احتمـال وجـود حسـابات ختـص األشـخاص املدرجـني يف قائمـة املشــتبه 
بكوم إرهابيني، املرفقة بتلك املعلومات، واإلبـالغ عـن هـذه احلسـابات. وقـد وضعـت هـذه 
القائمة يف متناول املصارف ليتسىن هلـا التعـرف علـى األصـول املصرفيـة الـيت حيتمـل أن يكـون 
أولئـك األشـخاص قـد أودعوهـا لـدى تلـــك املصــارف يف ألبانيــا، وجتميــد تلــك احلســابات، 

واإلبالغ فورا يف حال مبادرة أولئك األشخاص إىل فتح حسابات جديدة. 
وتتعاون إدارة منع غسل األموال خالل عملية الرصد والتحقق هذه تعاونـا وثيقـا مـع 
الشرطة واجلهاز املصريف ودائـرة االسـتخبارات والقضـاء وسـلطات الضرائـب واجلمـارك علـى 
املسـتوى الوطـين. وإضافـة إىل ذلـك، تبـذل اجلـهود حاليـا للتعـاون مـــع الوكــاالت الدوليــة يف 
ميدان تبادل املعلومات وتنسـيق العمليـات مـن أجـل ضبـط األشـخاص الضـالعني يف اإلرهـاب 

ومصادرة ممتلكام. 
وجييز �قانون منـع غسـل األمـوال� إلدارة منـع غسـل األمـوال التحـرك مبجـرد توافـر 
معلومات عن أي معامالت مالية تتجاوز قيمتها احلد املنصوص عليـه يف هـذا القـانون. وجيـوز 
لإلدارة يف هذه احلاالت أن تأمر املصارف بتجميد األموال واحلسابات على الفـور ملـدة تصـل 
إىل ثالثني يوما. وخالل هذه الفترة تتعاون اإلدارة، مـع دوائـر الشـرطة والضرائـب واجلمـارك 
واملصـارف والقضـاء واهليئـات األخـرى املعنيـة علـى مجـع املعلومـات الالزمـة عـن العميـــل ذي 
الصلـة. ويف حـال توافـر عنـــاصر كافيــة تشــري إىل وقــوع فعــل إجرامــي، تقــوم اإلدارة برفــع 

االامات ذات الصلة إىل مكتب االدعاء العام الذي يتوىل بدوره فتح حتقيق جنائي. 
ويتمثــل اإلجــراء الوحيــد املتخــذ حــىت اآلن يف تدخــل الســلطات لتجميــد حســـاب 
شخص يرد امسه على قائمـة املشـتبه بكوـم إرهـابيني. وقـد اختـذ هـذا اإلجـراء بنـاء علـى أمـر 
صـادر عـن إدارة منـع غسـل األمـوال بعـد تسـلمها إخطـارا مـن املصـــرف ذي الشــأن بوجــود 
حساب مصريف خيص شخصا يشتبه بضلوعه يف أنشـطة إرهابيـة. وجيـري العمـل بالتعـاون مـع 
بعض السلطات الوطنيـة األخـرى والسـلطات الدوليـة علـى فحـص حالـة العميـل املعـين ومجـع 
مزيد من املعلومات عنه واسـتكمال ملفـه. وقـد أفيـد أيضـا عـن وجـود حـاالت أخـرى جيـري 

حاليا التحقيق بشأا، لكن اإلدارة مل ترفع أي اامات بشأا إىل مكتب االدعاء العام. 
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وال يزال نظام منع غسل األموال يف ألبانيا يف مرحلته األولية. ومثـة حاجـة إىل إدخـال 
مزيد من التحسينات على القوانني واللوائح لكفالـة التصـدي بفعاليـة لعمليـات غسـل األمـوال 
ومتويـل اإلرهـاب. وهـــذا يســتلزم اختــاذ تدابــري ترمــي إىل ســد الثغــرات يف اإلطــار القــانوين 
(إضافـة إىل قـانون منـع غسـل األمـوال الـذي ميثـل حاليـا الصـك القـــانوين األساســي الوحيــد) 
عـن طريـــق اعتمــاد اللوائــح واألنظمــة الالزمــة يف مــا يتعلــق بــاإلجراءات املتصلــة بعمليــات 
مكافحــة غســل األمــوال، وإقــرار التغيــريات يف التشــريعات املصرفيــة ويف القوانــني املتعلقــــة 
باألنشطة ذات الصلة امتثاال لقانون منع غسل األموال، وإجـراء تغيـريات يف القـانون اجلنـائي، 

وما إىل ذلك. 
وقـــد وعـــدت وزارة اخلزانـــة يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بتوفـــــري املســــاعدة 
الفنية للمؤسسات املالية األلبانية يف جمال إدخال التحسينات على اجلوانب القانونية والتنفيذيـة 
لنظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. بيد أن احلكومة األلبانية تتطلع أيضـا إىل تلقـي 
املسـاعدة مـن اهليئـات اخلاصـة التابعـــة لألمــم املتحــدة يف حتســني اإلطــار القــانوين والتقنيــات 

املستخدمة يف اكتشاف األصول املالية للعناصر اإلرهابية ومصادرا وجتميدها. 
 

 الفقرة ٢ من املنطوق 
حيظر التشريع اجلنائي جلمهورية ألبانيا صراحة إنشــاء اجلماعـات اإلرهابيـة وتوفـري أي 
نوع من املساعدة ألنشطتها يف ألبانيا أو يف اخلارج. وتعـرف املـواد ٢٨ و ٢٣٣ و ٢٣٤ مـن 
ــــاين/ينـــاير ١٩٩٥،  القــانون اجلنــائي جلمهوريــة ألبانيــا رقــم ٧٨٩٥ املــؤرخ ٢٧ كــانون الث
العصابة املسلحة والتنظيم اإلجرامـي بأمـا شـكالن مـن أشـكال التعـاون اخلـاص الـذي ميكـن 
متيـيزه مـن حيـــث عــدد املشــاركني ومســتوى التنظيــم وتواتــر ارتكــاب األفعــال اإلجراميــة. 
وتتراوح العقوبات اليت توقــع علـى مرتكـيب هـذه األفعـال مـن السـجن ملـدة مخـس سـنوات إىل 

السجن املؤبد. 
ـــانون اجلنــائي أيضــا بعــض التدابــري الراميــة إىل منــع تزويــد اإلرهــابيني  ويتضمـن الق
باألسـلحة (املادتـان ٢٧٨/أ و ٢٧٩ مـن القـانون اجلنـائي جلمهوريـة ألبانيـا املعدلتـان بالقـــانون 
رقـم ٨٧٣٣ املـؤرخ ٢٤ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١). وتـتراوح العقوبـة املنصـوص عليـــها يف 
املادة ٢٧٨/أ املعنونة �االجتار باألسلحة والذخائر� بني السـجن ملـدة سـبع سـنوات والسـجن 
ملدة ١٥ سنة، بينمـا تنـص املـادة ٢٧٩ املعنونـة �إنتـاج األسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة 

وحيازا بصورة غري قانونية� على املعاقبة بالغرامة أو احلبس مدة تصل إىل مخس سنوات. 
أما أحكام التشريع األلباين اليت تستهدف منع اإلرهابيني من استخدام إقليـم مجهوريـة 
ألبانيا للقيام بأنشطة ضد البلدان األخرى أو ضد مواطنيها فتتمثل يف املـادة ٢٩٧ مـن القـانون 



602-20598

S/2001/1309

اجلنائي بشأن �عبور احلـدود بصـورة غـري قانونيـة� واملـادة ٢٩٩ مـن القـانون اجلنـائي بشـأن 
�انتهاك أنظمة الطريان�. 

ـــه�،  وتعكـف احلكومـة األلبانيـة حاليـا علـى صياغـة قـانون �منـع اإلرهـاب ومكافحت
الـذي سـيفي باملتطلبـات احلاليـة املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب وسيسـاعد علـى تكييـف التشـــريع 

األلباين ليتواءم مع االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها ألبانيا. 
وإضافـة إىل التدابـري املتعلقـة بالتحسـينات القانونيـة، اختـــذت احلكومــة األلبانيــة أيضــا 
تدابري ترمي إىل حتسني هياكل الشرطة التابعة للدولة علـى حنـو يعـزز بوجـه خـاص كفاءـا يف 
مكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب. وقامت وزارة النظام العام يف اآلونة األخرية، بالتعـاون مـع 
مكتـب االدعـاء العـام، بإنشـاء �وحـدة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة� يف اإلدارة العامـة للشــرطة. 
كما أنشئت مؤخرا يف هياكل الشرطة املركزية واحملليـة وحـدات لــ �مكافحـة االجتـار بالبشـر 

واألسلحة�. 
واعتمدت وزارة الدفاع يف مجهورية ألبانيا برناجما يشمل تدابـري واسـعة التنـوع جيـري 

حاليا تنفيذها يف مجيع هياكل القوات املسلحة. وتشمل هذه التدابري ما يلي: 
شحذ قدرة القوات املسلحة على التأهب العسكري؛  -

تعزيز األمن عند منافذ املؤسسات واملنشآت العسكرية؛  -
منع ارتكاب األعمال اإلرهابية ضد اهلياكل العسكرية؛  -

ــــع هـــذه املمارســـات  اكتشــاف حــاالت ريــب األســلحة إىل البلــدان اــاورة ومن -
ومكافحتها؛ 

تويل أمر األسلحة والذخائر اليت جتمعها الشرطة من السكان املدنيني؛  -
اسـتخدام اهليـاكل العسـكرية، إذا اقتضـى األمـــر ذلــك، ملكافحــة اإلرهــاب الداخلــي  -

والدويل؛ 
محاية املعلومات السرية.  -

ــــلحة  وتتخــذ يف مجيــع املرافــق العســكرية تدابــري صارمــة لكفالــة إدارة شــؤون األس
والذخائر ومحايتها على الوجه الفعال. ومت إجراء حصر ألرصدة األسـلحة وأصبحـت خاضعـة 
لعمليات رقابة وتفتيش متواصلة منعا لوصول أيدي أي عناصر إرهابية إليها. كذلك مت تدمـري 
٠٠٠ ١٢٠ مـن قطـع األسـلحة اخلفيفـة والصغـرية يف إطـار ميثـــاق حتقيــق االســتقرار جلنــوب 

شرق أوروبا. 
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وقامت السلطات األلبانية املختصة يف أعقاب األعمال اإلرهابية بالتحقق مـن هويـات 
مجيـع املواطنـني األجـانب املقيمـني بصـورة مؤقتـة يف مجهوريـة ألبانيـا. وقـد حتققـت الســلطات 
مما إن كان هؤالء األشخاص ممتثلني ألنظمة اإلقامة ومما إن كـانت قـد اندسـت بينـهم عنـاصر 
إرهابية من اليت صدرت حبقها قـرارات اـام دوليـة. وقـد طلـب ممـن مل توجـد حبوزتـه الوثـائق 
املطلوبة تقدمي طلبات للحصول عليها أو مغادرة مجهورية ألبانيا. وجيري أيضا اختاذ تدابري مـن 
أجل إنشاء مكتـب للمواطنـني األجـانب يف وحـدة مكافحـة األعمـال اإلرهابيـة. واهلـدف مـن 
ذلك هو حتسني الرقابة على األنشـطة اإلجراميـة الـيت حيتمـل أن يرتكبـها أي مـن األجـانب يف 

ألبانيا، إىل جانب حتسني التعاون مع شرطة البلدان ااورة بشأن هذه املشكلة. 
وتتعاون قوات النظام العام، أثناء اضطالعـها بأنشـطة منـع األعمـال اإلرهابيـة احملتملـة 
والكشف عنها، مع أجهزة الشرطة يف البلدان األخرى وجترى اتصـاالت منتظمـة معـها سـواء 
بالوسـائل املباشـرة أو عـن طريـق املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنـــتربول). كمــا تعــاون 
مكتب املدعي العام مـع السـلطات املنـاظرة لـه يف البلـدان األخـرى، وال سـيما خـالل العـامني 
١٩٩٧ و ١٩٨٨، يف حتديـد هويـات بعـض املواطنـني العـرب ذوي األصـول املصريـــة املشــتبه 
بضلوعــهم يف أنشــطة إرهابيــة أو املطلوبــني بتهمــة املشــاركة يف هــــذه األنشـــطة، وكذلـــك 
تسليمهم وترحيلهم. وقد شهد عام ١٩٩٨ أربع حاالت من هـذا النـوع. وفضـال عـن ذلـك، 
تعـاونت السـلطات األلبانيـة مـــع الســلطات املصريــة يف اعتقــال اثنــني آخريــن مــن املواطنــني 

املصريني يف ألبانيا. 
وتسـاهم مجهوريـة ألبانيـا أيضـا يف التعـاون الـــدويل واإلقليمــي يف مكافحــة اإلرهــاب 
واجلرمية املنظمة. وقد اختذت هذه املشاركة طابعا مؤسسيا يف إطار منظمة التعـاون واألمـن يف 
أوروبــا (املشــاركة يف خطــة عمــل مكافحــة اإلرهــاب الــيت أقـــرت مؤخـــرا يف مؤمتـــر قمـــة 
بوخارسـت يف عـام ٢٠٠١) ويف بعـض املبـادرات اإلقليميـة مثـل مبـــادرة التعــاون يف جنــوب 
شـرق أوروبـا، ومنظمـة التعـــاون االقتصــادي للبحــر األســود، ومبــادرة األدريــايت واأليــوين، 
ومبادرة وسط أوروبا، وعملية التعـاون يف جنـوب شـرق أوروبـا وسـواها، وذلـك مـن خـالل 
التعـاون يف إطـار األفرقـة العاملـة املنشـأة هلـذه الغايـة ومـن خـالل تـأييد اإلعالنـات والصكــوك 
ذات الصلة اليت مت إقرارها. وجدير بـالذكر أيضـا أن ألبانيـا تسـاهم يف أعمـال مركـز مكافحـة 
ـــع البلــدان  اجلرميـة املنظمـة يف بوخارسـت. ومـن بـني التدابـري املتخـذة يف جمـال تعـاون ألبانيـا م
األخرى يف مكافحة اجلرمية املنظمة والتهريب إنشاء �مركـز مكافحـة االجتـار غـري املشـروع� 
يف فلوري، الذي سيعمل على بلوغ عدة غايـات مـن بينـها منـع العنـاصر اإلرهابيـة والكشـف 

عنها. 
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الفقرة ٣ من املنطوق 
 

تعمـل احلكومـة األلبانيـة بصـورة مطـردة علـــى حتســني التشــريعات واســتكماهلا بغيــة 
حتسني التنظيم ورفع الكفاءة يف عمليـة مكافحـة اإلرهـاب. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، أعـد الربملـان 

إجراءات التصديق على االتفاقيات الدولية وصدق على عدد منها يشمل االتفاقيات التالية: 
 

اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة الطــريان املــدين،  – ١
مونتريال، ١٩٧١؛ 

االتفاقيــة اخلاصــة بــاجلرائم وبعــض األفعــال األخــرى املرتكبــــة علـــى مـــنت  - ٢
الطائرات، طوكيو، ١٩٦٣؛ 

اتفاقية مكافحة االستيالء غري املشروع على الطائرات، الهاي، ١٩٧٠؛  - ٣
االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب (صدق عليها عام ٢٠٠٠)؛  - ٤

االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم ارمني والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان  - ٥
ا (صدق عليها عام ١٩٩٨)؛ 

االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة (صـدق عليـها عـام  - ٦
٢٠٠٠)؛ 

االتفاقيـة األوروبيـة املتعلقـة بنقـــل الدعــاوى اجلنائيــة والــربوتوكول اإلضــايف  - ٧
امللحق ا (صدق عليهما عام ٢٠٠٠)؛ 

االتفاق األورويب املتعلق بإحالة طلبات املساعدة القانونية  (صـدق عليـه عـام  - ٨
٢٠٠١)؛ 

ـــة بغســل أمــوال عــائدات اجلرميــة والبحــث عنــها  االتفاقيـة األوروبيـة املتعلق - ٩
وضبطها ومصادرا (صدق عليها عام ٢٠٠٠)؛ 

االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــــة أخـــذ الرهـــائن (١٩٧٩) (صـــدق عليـــها عـــام  - ١٠
٢٠٠١)؛  

اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دوليـة، مبـن فيـهم  - ١١
ــــها (١٩٧٣) (صـــدق عليـــها عـــام  املوظفــون الدبلوماســيون، واملعاقبــة علي

٢٠٠١)؛ 
الربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطـارات الـيت ختـدم  - ١٢

الطريان املدين الدويل (١٩٨٨) (صدق عليها عام ٢٠٠١). 
وجيري حاليا التصديق على االتفاقيات التالية أو االنضمام إليها: 
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اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية (١٩٧٩)؛  - ١
اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املشـروعة املوجهـــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة  - ٢
والـربوتوكول املتعلـق بقمـــع األعمــال غــري املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة 

املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري (١٩٨٨)؛ 
االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل (١٩٩٨).   - ٣

ومت التوقيع على االتفاقيات التالية:  
االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب (١٩٩٩) (ُوقع عليها عام ٢٠٠١)؛  - ١

االتفاقية الدولية املتعلقة باجلرائم اإللكترونية (ُوقع عليها عام ٢٠٠١)؛  - ٢
الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باالتفاقيـة األوروبيـة للمسـاعدة املتبادلـة يف  - ٣

املسائل اجلنائية (ُوقع عليها عام ٢٠٠١)؛  
الربوتوكول اإلضايف امللحق باالتفاق األورويب املتعلق بنقل الدعـاوى اجلنائيـة  - ٤

(ُوقع عام ٢٠٠١). 
وحتسـبا الحتمـال ضلـوع أي مـن طـاليب اللجـــوء واألجــانب يف األنشــطة اإلرهابيــة، 
عكفت احلكومة األلبانية يف اآلونة األخرية على تنقيح القانون رقـم ٨٤٩٢ املـؤرخ ٢٧ أيـار/ 
مـايو ١٩٩٩ �بشـأن األجـانب� والقـانون رقـم ٨٤٣٢ املـــؤرخ ١٤ كــانون األول/ديســمرب 
١٩٩٨ �بشأن اللجوء إىل مجهورية ألبانيا�، على حنو جيعلهما متوائمــني وأحكـام االتفاقيـات 

اآلنفة الذكر. 
وقد أعدت وزارة العدل يف مجهورية ألبانيا برنامج عمـل حمـددا السـتعراض التسـاوق 
القانوين لنشاط املدعني يف التحقيق يف القضايا اجلنائية بعد إجناز التحقيقات األوليـة. وسـتطبق 
عمليـة الرقابـة هـذه يف البلديـات املتخـــذة قــاعدة لالجتــار غــري املشــروع، مثــل فلــوري وفــري 
ودوريس وكوربني وإلبسان وشكودر وكوكس وتروبوييه. وفضـال عـن عمليـة الرقابـة هـذه، 
أمـرت وزارة العـدل مفتشـية الـس األعلـى للعـدل باسـتعراض األحكـام الصـادرة عـن حمــاكم 
هذه البلديات يف القضايا اجلنائية املتصلة باألعمال اإلرهابية، واالجتار غـري املشـروع، واالجتـار 
باألسـلحة، وعبـور احلـدود بصـورة غـري قانونيـة. ومـن شـأن عمليـات التفتيـش هـــذه أن تتيــح 
للمدعني والقضاة تنفيذ القوانني املتعلقة بالتحقيق يف األعمال اإلرهابية أو أعمـال االجتـار غـري 

املشروع تنفيذا دقيقا ومعاقبة مرتكيب هذه األعمال أو الضالعني فيها. 
 


