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جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــأن القــــاعدة 
  والطالبان ومن يرتبط ما من أفراد وكيانات 

رسالة مؤرخة ١٢ أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٣ موجهـة إىل رئيـس اللجنـة مـن املمثـل 
 الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة 

أتشرف بأن أرفق طيه التقرير املقدم من بلجيكـا عمـال بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٤٥٥ 
(٢٠٠٢) (انظر املرفق). 

(توقيع) جون ديربويت 
السفري 
املمثل الدائم 
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ــة  مرفـق الرسـالة املؤرخـة ١٢ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣، املوجهـة إىل رئيـس اللجن
من املمثل الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التقرير املقدم من بلجيكا 
 

عمال بقرار جملس األمن 
 

 (٢٠٠٢) ١٤٥٥
 
 
 
 
 
 
 
 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ 
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مقدمة  أوال -
ـــان األنشــطة الــيت يقــوم ــا، أســامة بــن الدن، والقــاعدة،  يرجـى عنـد االقتضـاء، بي - ١
والطالبـان، واألفـراد املرتبطـني ـم يف بلدكـم، واخلطـر الـذي يشـكلونه علـى بلدكــم، 

وكذلك االجتاهات احملتملة. 
مل ترتكـب القـاعدة أو أي أشـخاص آخريـن ينتمـون إىل أســـامة بــن الدن أي اعتــداء 

إرهايب حىت اآلن يف بلجيكا. 
ولكن جتدر اإلشارة إىل أن حادثتني استلزمتا إجراء حتقيقات قضائية، ومها: 

اغتيال القائد مسعود يف أفغانستان.  -
التحضـري للـهجوم علـى قـاعدة كالينـا بروغـل العسـكرية التابعـة ملنظمـة حلـف مشـــال  -

األطلسي. 
ويف ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ مت ضـم هذيـن امللفـني، الذيـن كانـا منفصلـــني أساســا، 
وذلـك نظـــرا ألن هنــاك شــخصني، مهــا طــارق معــرويف وعمــر ســلييت، ضــالعني يف هــاتني 

القضيتني. ويندرج هذان امللفان يف سياق هجمات ١١ أيلول/سبتمرب. 
ويف ٩ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ مت اغتيـال أمحـد شـاه مسـعود قـائد حتـــالف الشــمال يف 
أفغانستان على أيـدي رجلـني، متنكريـن يف هيئـة صحفيـني، كانـا قـد أقامـا يف بلجيكـا وكانـا 
حيمـالن جـوازي سـفر بلجيكيـني مسـروقني ومزوريـن، زودمهـا مـا وســـيط معــرويف، الــذي 

اعتقل يف ١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 
ــــى  ويف ١٣ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١ مت اعتقــال نــزار الطرابلســي، الــذي تــدرب عل
املتفجرات يف أفغانستان واعترف بأنه كان يريـد شـن هجـوم (انتحـاري) علـى قـاعدة كالينـا 
بروغل العسكرية. واكتشف حبوزة طرابلسي، وهو العب كرة قدم سابق، رشاش مـن طـراز 
�أوزي� وورقة تتضمن طريقة تصنيع قنبلـة مماثلـة للقنبلـة الـيت اسـتخدمت يف تدمـري السـفارة 
األمريكية يف نريويب يف عام ١٩٩٨. ومت العثور على ماديت الكـربيت واألسـيتون، اللتـني كـان 
مــن املفــروض أن تســتخدما يف صنــع القنبلــة، يف مقــهى يف بروكســل يديــره عبـــد الكـــرمي 

احلدويت، وهو من بني املتهمني أيضا. 
وكان طرابلسي على اتصال فيما يبدو مع طـارق معـرويف، املتـهم الرئيسـي يف قضيـة 
�مسعود�، وهي قضية تتعلق بوجود سلسلة دولية لتوصيـل املتطوعـني الراغبـني يف اإلقامـة يف 

املنطقة الباكستانية األفغانية أو لتلقي تدريب شبه عسكري. 
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وكان عمر سلييت يقيم يف جالل أباد عندما أغتيـل القـائد مسـعود، وهـو الـذي أخـذ 
على عاتقه بوجه خاص أمر منفذي عملية االغتيال يف أفغانستان. 
وبدأت حماكمة املتهمني الـ ٢٣ يف ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣. 
وستصدر احملكمة حكمها يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 

وال تتوفـر حاليـا معلومـات ميكـن علـى أساســـها التــأكد مــن أن املنتمــني للقــاعدة أو 
ألسامة بن الدن، قد خططوا هلذه االعتداءات يف بلدنا. بيد أن اخلطـر الـذي ميكـن أن تشـكله 

هذه اموعات اإلرهابية ال يزال قائما، ولكن حدوثه غري مرجح. 
 

القائمة اإلمجالية  ثانيا -
ما هي الكيفية اليت اتبعتها السلطات املعنية يف بلدكم، ال سيما اهليئـات املسـؤولة عـن  - ٢
الرقابـة املاليـة، وقـوات الشـرطة، ومراقبـة اهلجـرة، واجلمـارك والشـؤون القنصليـــة، يف 
إدراج القائمة اليت وضعتها اللجنة املنشأة عمال بقرار جملـس األمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

يف النظام القضائي واهلياكل اإلدارية يف بلدكم؟ 
 

جتميد املمتلكات  ٢-١
مت نقـــل أحكـــام القـــرار ١٢٦٧، املعـــدل بــــالقرارات ١٣٣٣ و ١٣٩٠ و ١٤٥٥، 
ـــراد والكيانــات املرتبطــة  والـذي يفـرض جتميـد األمـوال واألصـول املاليـة األخـرى التابعـة لألف
بأسامة بن الدن، والقاعدة والطالبان، إىل القـانون البلجيكـي مبوجـب املرسـوم امللكـي املـؤرخ 
١٧ شباط/فرباير ٢٠٠٠ املتعلق بالتدابري التقييدية إزاء طالبـان أفغانسـتان. ومت اسـتكمال هـذا 
املرسوم مبراسيم وزارية خمتلفـة كـان اهلـدف منـها اعتمـاد قائمـة الكيانـات و/أو األفـراد الذيـن 

حددم جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن أفغانستان. 
ومـن جهـة أخـرى، جتـدر اإلشـارة أن أي تعديـل للقائمـة تقـوم بـه األمـم املتحـدة يتــم 
اعتماده مبوجب الئحة اللجنة املعدلة لالئحة األولية للمجلس يف هذا الصدد، أال وهـي الئحـة 
الس (CE) رقم 881/2002 اليت تنص على بعض التدابـري التقييديـة احملـددة إزاء بعـض األفـراد 
 (C E ) والكيانات املرتبطني بأسامة بن الدن، والقاعدة والطالبـان، والـيت تجـب الئحـة الـس 
رقم 467/2001 اليت تنص على إجراءات حظر تصدير بعض السـلع واخلدمـات إىل أفغانسـتان، 
وتعزيز حظر الرحالت اجلوية، وتوسيع نطاق جتميد األموال واملـوارد املاليـة األخـرى، املقـررة 

ضد طالبان أفغانستان. 
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 .(M oniteur Belge) ـــدة ومت نشـر املراسـيم امللكيـة والـوزارة املذكـورة أعـاله يف جري
وباإلضافة إىل هذه النشرة تقوم الدائرة االحتادية العامة (وزارة املالية السابقة) بإرسـال التدابـري 
املتعلقة باحلظر إىل اجلمعيـات املمثلـة للمؤسسـات املعنيـة لتجميـد األصـول املاليـة وكذلـك إىل 

سلطات الرقابة التابعة هلا، الختاذ اإلجراءات املطلوبة. 
وللمزيد من التوضيح، يرد يف املرفق ١ بيان مبختلف التدابري املتخذة تنفيـذا للقـرارات 

١٢٦٧ وما بعده على الصعيدين األورويب والبلجيكي. 
 

رقابة الشرطة  ٢-٢
تستخدم القائمة أيضا كأساس لتوجيـه حتقيقـات الشـرطة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب 

يف بلجيكا. 
 

تنقل األشخاص  ٢-٣
انظر األجوبة املقدمة يف اجلزء رابعا املتعلق مبنع السفر. 

هل واجهتم مشاكل يف التنفيذ تتعلق بعرض األمساء ومبعلومات حتديد اهلويـة املدرجـة  - ٣
حاليا على القائمة؟ يف حالة الرد باإلجياب، يرجى بيان هذه املشاكل. 

تتعلـق املشـاكل أساسـا بـانعدام الدقـة الالزمـة لتيسـري حتديـد اهلويـة. وقـد أثـريت هــذه 
املشاكل مرات عدة خــالل خمتلـف أعمـال اجتمـاعي إنـترالكن ١ و ٢ وكذلـك خـالل حلقـة 
ــاين/نوفمـرب ٢٠٠٢. ومـن األمثلـة علـى  العمل بشأن متويل اإلرهاب املعقودة يف ٢٧ تشرين الث
ذلك عدم توفر قاعدة بيانات للبحث باستخدام خمتلف طرق كتابـة أي اسـم عـريب، وكذلـك 
إمكانيـة التحقـق علـى أسـاس معيـار آخـر غـري االسـم، وتواريـــخ امليــالد واجلــوازات املختلفــة 
للشخص الواحد، اخل. لذلك فإن حتــديد هويـة أي شـخص أو كيـان ميكـن أن تصبـح بسـبب 

هذه العوامل مشكلة. 
هل حددت سلطات بلدكم هويـة األفـراد أو الكيانـات الـواردة أمسـاؤهم يف إقليمكـم  - ٤

الوطين؟ ويف حالة الرد باإلجياب، يرجى بيان التدابري املتخذة. 
هناك ثالثة أشخاص من املدرجـني يف القائمـة يوجـدون يف بلجيكـا، وخيضـع مجيعـهم 
للتحقيق القضائي الذي ال يزال جار بشأم والذي كـان بـدأ قبـل إدراج أمسائـهم يف القائمـة. 
ومـن جهـة أخـرى، فقـد مت اختـاذ تدابـري إداريـة ال سـيما جتميـد األصـول املاليـة لبعـض األفـــراد 
ـــك ونبيــل صيــادي (رقــم ٨٩)، فــإن هذيــن االمســني  والكيانـات. وفيمـا يتعلـق بباتريسـيا فين
ـــم ٧٤)، فــإن املســألة تتعلــق بطلــب  قدمتـهما بلجيكـا. أمـا فيمـا يتعلـق بطـارق معـرويف، (رق
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مشترك مقدم من بلجيكـا وفرنسـا، لذلـك أدرج فـرع مؤسسـة اإلغاثـة العامليـة (رقـم ٥٧ مـن 
الكيانات املرتبطة بالقاعدة) يف بلجيكا يف القائمة بناء على طلب بلجيكا. 

والسـتكمال البيانـات املتعلقـة باألشـخاص املذكوريـن أعـاله نـورد فيمـا يلـي عنـــاوين 
كل منهم: 
رقم ٧٤: 

حيمل اجلنسية البلجيكية منذ ٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣؛  �
 Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles :العنوان �

اسم الشهرة: أبو إمساعيل  �
الرقمان ٨٩ و ٩٨: 

  Vaatjesstraat 29, 2580 Putte (وهو أيضا عنوان رقم ٥٧) :العنوان
يرجـــى موافـــاة اللجنـــة، قـــدر اإلمكـــان، أمســـاء األفـــــراد أو الكيانــــات املرتبطــــني  - ٥
بأسـامة بـن الدن أو أعضـاء الطالبـان أو القـاعدة، الذيـن ال تـرد أمسـاؤهم يف القائمـــة، 

ما مل يعوق الكشف عن هذه األمساء التحقيقات اجلارية أو تدابري اإلنفاذ. 
ال يوجـد لـدى بلجيكـا أمسـاء ألفـراد مثـل األفـراد احملدديـن يف السـؤال؛ ولكـــن جتــدر 
ــا  اإلشـارة إىل أن هنـاك قضيـة تنظـر فيـها احملكمـة وردت اإلشـارة إليـها يف اإلجابـة رقـم ١ وهل

عالقة باألوساط اإلسالمية املتطرفة. ومل يتأكد أن هلا عالقة بالقاعدة. 
هل رفع األشخاص أو الكيانات املدرجون يف القائمة دعـوى أو شـرعوا يف إجـراءات  - ٦
ـــهم يف القائمــة؟ يرجــى تقــدمي  قضائيـة ضـد السـلطات يف بلدكـم بسـبب إدراج أمسائ

تفاصيل حمددة، عند االقتضاء. 
ــق  مل يرفـع أي شـخص أو كيـان شـكوى إداريـة أو قضائيـة يف بلجيكـا حـىت اآلن تتعل

بإدراج امسه أو امسها يف القائمة. 
ـــهم مــن رعايــا بلدكــم  هـل حـددمت هويـة األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة بوصف - ٧
أو مـن املقيمـني فيـه؟ وهـل لـدى سـلطات بلدكـم معلومـات تكميليـة بشـأم ليســـت 
مدرجة يف القائمة؟ ويف حالة الرد باإلجياب، يرجى تقـدمي هـذه املعلومـات إىل اللجنـة 
ـــات مماثلــة بشــأن الكيانــات املدرجــة أمساؤهــا يف القائمــة، عنــد  وكذلـك أي معلوم

االقتضاء. 
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باسـتثناء احلالـة املذكـورة يف اإلجابـة علـى السـؤال رقـم ٤، مل يتـم التعـــرف علــى أي 
شخص بوصفه حامال للجنسية البلجيكية أو مقيما يف بلجيكا. 

يرجى أن تقدموا، عند االقتضـاء، ومبوجـب قـانونكم الوطـين، بيانـات جبميـع التدابـري  - ٨
اليت مت اختاذها دف منع الكيانات واألفـراد مـن جتنيـد أو دعـم أفـراد القـاعدة ـدف 
تنفيذ أنشطة داخل بلدكـم، وملنـع األفـراد مـن املشـاركة يف خميمـات التدريـب التابعـة 

للقاعدة القائمة يف بلدكم أو يف أي بلد آخر. 
يوجـد يف بلجيكـا منـذ عـام ١٩٧٩ قـانون حيظـر جتنيـد املرتزقـة يف بلجيكـــا أو جتنيــد 
البلجيكيـني هلـم يف اخلـارج (قـانون ١ آب/أغسـطس ١٩٧٩ املتعلـق باخلدمـة يف أي جيــش أو 

قوة أجنبية توجد يف بلد أجنيب، ٢٤ آب/أغسطس ١٩٧٩). 
ومت منذ وقت وجـيز تعديـل هـذا القـانون (قـانون ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، جريـدة 
Moniteur Belge، (العدد الصادر يف ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، والـذي دخـل حـيز النفـاذ يف 

ـــاق انطباقــه، وذلــك يف إطــار انضمــام بلجيكــا إىل  ٣ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣) ـدف توسـيع نط
االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، املعتمـدة يف نيويـورك 

يف ٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٩. ومت هذا االنضمام يف ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
أما قانون عام ١٩٧٩، بصيغته املعدلة يف عام ٢٠٠٣ فيجرم فعلني: 

فاملـادة األوىل جتـرم جتنيـد املرتزقـة وأيـة أعمـال مـن شـأا أن تـؤدي إىل جتنيـد املرتزقــة  �
أو تيسر ذلك؛ 

واملادة الثانية جترم جلب املرتزقة وإرساهلم ونقلهم.  �
 

جتميد األصول االقتصادية واملالية  ثالثا -
يرجى بيان ما يلي بإجياز:  - ٩

األسس القانونية الوطنية اليت يستند إليها تنفيذ جتميــد األصـول املطلـوب يف القـرارات  �
املذكورة أعاله؛ 

العقبـات املاثلـة يف قـــانونكم الداخلــي يف هــذا الســياق والتدابــري املتخــذة حلــل هــذه  �
املشاكل. 

تنفـذ حـاالت التجميـد املطلوبـــة يف القــرارات ذات الصلــة مبوجــب املراســيم امللكيــة 
ـــايو  والوزاريـة املذكـورة يف اإلجابـة علـى السـؤال رقـم ٢، والـيت تسـتند إىل قـانون ١١ أيـار/م
١٩٩٥ الذي جييز للملـك أن يتخـذ، مبوجـب مرسـوم يتـداول جملـس الـوزراء بشـأنه، التدابـري 
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الضرورية إلنفاذ القرارات اإللزامية اليت يتخذهـا جملـس األمـن مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة. 
وميكن أن تشمل هذه التدابري احلجز على األصول املالية. 

وقد يفضي التجميد إىل اإلحالة إىل القضاء إذا ما فتـح بـاب االسـتقصاء والتحقيـق يف 
األمر. وميكن يف هذه احلالة مصادرة األصول (املصرفية وغري املصرفية) حبكم من احملكمة. 

واإلجابـة موضحـة يف اجلـدول املـدرج يف املرفـق ١ كمـا هـو احلـال بالنســـبة للســؤال 
رقم ٢. 

العقبات: بفضل تعديل القـانون البلجيكـي املتعلـق باتفاقيـة االحتـاد األورويب اإلطاريـة 
لتعريف األعمال اإلرهابية، الذي سيعرض يف القريب العاجل على الربملـان يف شـكل مشـروع 
قـانون لتعديـل قـانون العقوبـات وقـــانون التحقيقــات اجلنائيــة والبــاب التمــهيدي مــن قــانون 
اإلجـراءات اجلنائيـة، سـيصبح مـن املمكـن مالحقـة متويـــل اإلرهــاب بوصفــه جرميــة خطــرية، 

مما سييسر جتميد األصول املالية. 
يرجى بيان مجيع اهلياكل أو اآلليات املقامة داخل حكومتكم للتعرف على الشـبكات  - ١٠
املالية املرتبطة بأسامة بن الدن أو القــاعدة أو الطالبـان أو الشـبكات الـيت تقـدم الدعـم 
هلم أو للمتصلني م من األفراد أو اجلماعـات، والـيت ختضـع لواليتكـم القضائيـة، مـع 
إجراء حتقيقات يف هذا األمر. ويرجـى اإلشـارة، حسـب االقتضـاء، إىل كيفيـة تنسـيق 

جهودكم وطنيا وإقليميا ودوليا. 
عـالوة علـى االلتزامـات النابعـة مـن قـرارات األمـم املتحـدة وشـىت اللوائـــح األوروبيــة 
املتصلـة مبكافحـة الطالبـان، فـإن املؤسسـات املاليـة مبعناهـا الواسـع ملزمـــة، أســوة باملؤسســات 
واملهن األخرى اخلاضعة لنص قانون مكافحة غسـل األمـوال (القـانون الصـادر يف ١١ كـانون 
ـــائع الــيت  الثـاين/ينـاير ١٩٩٣)، بـإبالغ وحـدة حتليـل املعلومـات املاليـة جبميـع املعـامالت والوق
يشـتم منـها وقـوع عمليـات غسـل أمـوال متصلـة باإلرهـاب أو بتمويلـه. وقـد أصـــدرت جلنــة 
الشـؤون املصرفيـة واملاليـة يف ٢٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ منشـورا يذكـر بوضـــوح املؤسســات 
املاليـة بواجباـا يف هـذا الشـأن. وبنـاء علـى هـذا املنشـور، تقـــوم الوحــدة بتحليــل املعلومــات 
الواردة وحتيلها إىل سلطات االدعاء يف حالة وجود أدلة قوية. وعند إحالـة ملـف إىل سـلطات 
االدعاء ترد فيه أمساء لكيانات أو أشـخاص مذكوريـن يف قوائـم األمـم املتحـدة، تبلـغ الوحـدة 
األمر إىل إدارة اخلزانة العامـة، وهـي اجلهـة املختصـة يف بلجيكـا بـاإلجراءات اإلداريـة لتجميـد 

األصول. 
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يرجـى عـرض التدابـري الـيت يلـزم أن تتخذهـا املصـــارف واملؤسســات املاليــة األخــرى  - ١١
للعثــور علــى األصــول الــيت ميكــن نســبتها إىل أســامة بــن الدن أو أعضــاء القــــاعدة 
أو الطالبان، أو املتصلني ـم مـن الكيانـات أو األفـراد، أو األصـول الـيت يسـتخدموا 
لصاحلهم، وحتديدها، ويرجى بيان التدابري املتخذة لتطبيق قاعدة �احلــرص الواجـب� 
والقواعـد املوضوعـة ـدف التعـرف علـى هويـة العمـالء مـع بيـان كيفيـة تنفيـــذ هــذه 
التدابـري والقواعـد، ويرجـى علـى وجـه اخلصـوص بيـان أمسـاء األجـهزة املســؤولة عــن 

الرقابة ووالياا. 
تلزم املواد من ٤ إىل ٦ من القانون الصادر يف ١١ كانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٣ بشـأن 
منـع اسـتخدام النظـام املـايل ألغـراض غسـل األمـــوال املصــارف واملؤسســات املاليــة األخــرى 
بتحديد هوية عمالئها. فعليها بالنسبة لعمالئها الدائمني أن تشرع يف حتديد هويـة العمـل منـذ 
حلظة تكوين عالقة العمل الـيت جتعـل منـه عميـال دائمـا هلـا. وهـذا التحديـد للهويـة الزم أيضـا 
ـــورو  بالنسـبة ألي شـخص آخـر (عميـل عـابر) يـود أن جيـري عمليـة تبلـغ قيمتـها ٠٠٠ ١٠ ي
أو أكثر، سواء نفذت مبفردها أو يف سلسلة عمليات يبدو أن بينها رابط. وعالوة على ذلـك، 
فإن حتديد اهلوية يصبح واجبـا يف أيـة عمليـة إذا مـا اكتنفتـها شـبهة غسـل األمـوال، حـىت وإن 

كانت قيمتها أقل من ٠٠٠ ١٠ يورو. 
وينصب حتديد اهلوية على معرفة اسم العميل ولقب عائلتـه أو اسـم الشـركة يف حالـة 

األشخاص االعتباريني، وعنوان العميل أو مقر الشركة. 
ــة  وبـاملثل يتعـني معاملـة األشـخاص الذيـن تعـرف أو ميكـن أن تعـرف املؤسسـات املالي
أم على عالقة بالعميل يستتبعها اتصال منتظـم ـا معاملـة العميـل الدائـم. وينطبـق هـذا مثـال 
على عمالء املؤسسة املالية الذين جيرون عمليات منتظمة لديها أو لـدى أحـد فروعـها خبـالف 

فتح احلسابات. 
وملا كان حتديد هوية العميل الزما، ال يسمح بفتح حسابات سرية يف بلجيكـا. كمـا 
أن فتح حسابات بأمساء غري حقيقية (�حتت أمسـاء مسـتعارة�) ممنـوع بـاملثل منعـا باتـا امتثـاال 

للتوصية ١٠ لفرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال. 
وتضمــن جلنــة الشــؤون املصرفيــة واملاليــة رصــد مــــدى احـــترام املؤسســـات املاليـــة 
لاللتزامـات املفروضـة مبوجـب القـانون الصـــادر يف ١١ كــانون الثــاين/ينــاير ١٩٩٣، وذلــك 
عـن طريـق تعميـم النشـرات والتفقـد علـى الطبيعـة. وقـد أوضحـت اللجنـة املذكـــورة ضــرورة 
حتديد هوية العمـالء يف النشـرات D4/EB/99/2 و D1/WB/99/1 و D1/99/3 املؤرخـة ٣ أيـار/ 
مايو ١٩٩٩. ويتعني على املؤسسات املالية أن حتتفظ بنسخة مـن وثيقـة تثبـت هويـة العميـل، 
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وهـي بالنسـبة لألشـخاص الطبيعيـــني بطاقــة اهلويــة (وميكــن بــاملثل االســتعاضة عنــها بالنســبة 
لألشخاص الطبيعيني من األجانب أو املقيمني يف اخلارج جبواز السفر أو رخصــة القيـادة). أمـا 
بالنسـبة لألشـخاص االعتبـاريني، فـهي نسـخة حديثـة مـن النظـام األساسـي أو وثيقـــة معادلــة، 
 Mo niteur Belge ومترمجة عند االقتضاء، ونسخة من إعالن حديث منشور عنـها يف جريـدة
أو أية وثيقة رمسية أخرى حديثة حتدد باالسم ولقب العائلة والعنوان األشـخاص الذيـن لديـهم 
ســلطة الدخــول يف التزامــات باســم شــخص اعتبــاري مــــع املؤسســـة املاليـــة. أمـــا بالنســـبة 
للمؤسسات القائمة حبكم األمر الواقع، فـإن حتديـد اهلويـة ينصـب علـى بطاقـة هويـة األعضـاء 
الذين لديهم سلطة الدخول يف التزامات باسم تلك املؤسسـة مـع املؤسسـة املاليـة أو أيـة وثيقـة 

معادلة لبطاقة اهلوية، حسبما ورد من قبل، إذا كان هؤالء األعضاء من األجانب. 
وتوضح نشرات جلنة الشؤون املصرفية واملالية بـاملثل ضـرورة حتديـد هويـة العميـل يف 
حـاالت التعـامل عـن بعـد. وتنيـط باملؤسسـات املاليـة املسـؤولية عـن وضـع إجـــراءات مناســبة 

وتدعوها إىل إبالغها ا سلفا. 
وإىل جانب هذه االلتزامات املتعلقة بتحديـد اهلويـة، تلـزم املادتـان ٨ و٩ مـن القـانون 
الصـادر يف ١١ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٣ املؤسسـات املاليـة بـالتحوط، حيـث يتعـــني عليــها 
بالفعل أن تعد تقريرا خطيا عن كل عملية ميكن أن يشتم منها، خاصة بسبب شـذوذ طبيعتـها 
وطابعها عن األنشطة املألوفة للعميل، أا متصلة بأنشطة غسـل األمـوال، كتمويـل اإلرهـاب. 
وعليها إىل جانب ذلك اختاذ التدابري املناسـبة لتوعيـة العـاملني لديـها وممثليـها بأحكـام القـانون 
الصـادر يف ١١ كـانون الثـاين/ينـــاير ١٩٩٣. ومــن هــذه التدابــري اشــتراك موظفيــها وممثليــها 
ـــيت ميكــن  املعنيـني يف برامـج خاصـة ـدف املسـاعدة علـى التعـرف علـى العمليـات والوقـائع ال

ربطها بغسل األموال وتعريفهم بكيفية التصرف يف تلك احلالة. 
ويلـزم القـرار الـوزاري الصـادر يف ٢٣ تشـرين الثـــاين/نوفمــرب ٢٠٠١ املعــدل للقــرار 
الـــوزاري الصـــادر يف ١٥ حزيـــران/يونيـــــه ٢٠٠٠ املنفــــذ للمرســــوم امللكــــي الصــــادر يف 
١٧ شباط/فرباير ٢٠٠٠ بشأن التدابري التقييدية املتخـذة ضـد الطالبـان يف أفغانسـتان باملبـادرة 
تلقائيـا دون إبطـاء إىل إبـالغ الســـلطات املختصــة، أي الدائــرة املاليــة العامــة االحتاديــة، إدارة 
اخلزانة العامة، بأمر األموال أو األصول اليت حيتمل أن تكون يف حـوزة األشـخاص والكيانـات 
الـواردة أمسـاؤهم يف القائمـة املذكـورة آنفـا. ومل يقتصـر إرسـال النشـــرات الوزاريــة املوضحــة 
ـــة (مؤسســات االئتمــان،  لضـرورة تقـدمي املعلومـات علـى توجيهـها إىل كافـة املؤسسـات املالي
وشـركات توظيـف األمـوال، ومكـاتب االستشـارات االســـتثمارية، ومكــاتب الصرافــة)، بــل 

ُأرسلت أيضا إىل شركات التأمني عن طريق سلطتها الرقابية. 
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يـهيب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بـالدول األعضـاء أن تقـدم �موجـزا شـامال لألصــول  - ١٢
امدة لألفراد والكيانات الوارد ذكرهم يف القائمة�. ويرجى تقـدمي قائمـة بـاألصول 
اليت مجدت مبوجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هذه القائمة أيضا األصول امـدة 
ـــــــــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  عمــــــــال ب

يرجى، قدر املستطاع، إدراج املعلومات التالية يف كل حالة: 
هوية الشخصيات أو الكيانات اليت مجدت أصوهلا؛  �

طبيعـة األصـول امـدة (ودائـع مصرفيــة، أســهم وســندات، أصــول جتاريــة، بضــائع  �
نفيسة، حتف فنية، عقارات وغريها من املمتلكات)؛ 

قيمة األصول امدة.  �
القيمة اإلمجالية لألصول امدة: ٥٦٨,١ ٤ يورو. 

يرجى إيضاح ما إذا كنتم قمتـم، عمـال بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، بـاإلفراج عـن أي  - ١٣
أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت جممدة يف السابق لصلتـها بأسـامة بـن 
الدن أو أعضاء القاعدة أو الطالبـان أو الكيانـات أو األفـراد املرتبطـني ـم. ويف حالـة 

الرد باإلجياب، يرجى بيان األسباب اليت دعت إىل ذلك وقيمة املبالغ املفرج عنها. 
مجد ١٧٨ حسابا يف بادئ األمر، ولكن بعد البحث والتمحيص، أفرج عـن معظمـها 
ومل يتبق جممدا منها يف الوقـت الراهـن سـوى بضعـة حسـابات جـار حتديـد هويـة أصحاـا أو 

هي قيد التحقيق القضائي.  
وعمـــــــال بـــــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي للـدول أن تكفـــل عــدم قيــام رعاياهــا، أو أي أشــخاص 
موجوديـن داخـل إقليمـها، بإتاحـــة أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة، 
ـــرة أو غــري مباشــرة، إىل الكيانــات أو األفــراد املدرجــني يف القائمــة أو  بصـورة مباش
لصاحلـهم. ويرجـى اإلشـارة إىل األسـاس القـانوين احمللـي، مبـا يف ذلـك وصـف موجـــز 
للقوانــني واللوائــح و/أو اإلجــراءات املعمــول ــا يف بلدكــم ملراقبــة حتركــات هـــذه 

األموال أو األصول إىل الشخصيات والكيانات احملددة، والسيما ما يلي: 
املنهجية املتبعة إلبالغ املصـارف واملؤسسـات املاليـة األخـرى بـالقيود املفروضـة علـى  �
الكيانات أو األفراد الذين أدرجت اللجنة أمساءهم يف القائمة، أو الذيـن مت حتديدهـم، 
بطريقـة أخـرى، بوصفـهم أعضـاء يف القـاعدة أو الطالبـــان أو شــركاء هلمــا. ويرجــى 
باملثل أن يشمل ذلك حتديد أنواع املؤسسات اليت يتم إبالغها والطرائق املستخدمة. 



1203-52175

S/AC.37/2003/(1455)/71

إجـراءات اإلبـالغ املصرفيـة الالزمـة، مبـا فيـها اسـتخدام التقـــارير املتعلقــة باملعــامالت  �
املشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

االلتزامات املفروضة على املؤسسات املالية غري املصرفية لتقدمي تقـارير عـن املعامـالت  �
املشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

القيود أو اللوائح املفروضة على حركـة السـلع النفيسـة (الذهـب واملـاس وغريمهـا مـن  �
املواد الثمينة). 

القيود أو اللوائح املطبقة على نظم التحويل املايل األخـرى، مثـل �احلوالـة� أو النظـم  �
املشـاة، وعلـى املؤسسـات اخلرييـة والثقافيـة واملؤسسـات األخـرى الـيت ال تســتهدف 

الربح واليت تقوم جبمع األموال وإنفاقها ألغراض اجتماعية أو خريية. 
 

١٤-١اإلطار العام 
ـــل ١٩٩٥  تنظـم املادتـان ١٣٩ و١٣٩ مكـررا مـن القـانون الصـادر يف ٦ نيسـان/أبري
ــــة عليـــها وعلـــى الوســـطاء ومكـــاتب  بشــأن مركــز شــركات االســتثمار والضوابــط الرقابي
االستشارات االستثمارية نشاط حتويل األموال(١). ووفقا ألحكامهما فـإن �اجلـهات الوحيـدة 
ـــام بصفــة مهنيــة يف بلجيكــا  املؤهلـة ألداء خدمـات حتويـل األمـوال وتقدميـها إىل اجلمـهور الع

مقابل أجر هي املؤسسات التالية: 
مصرف بلجيكا الوطين، ومعهد إعادة اخلصم والضمانات وهيئة الربيد؛  - ١

مؤسسـات االئتمـان العاملـة يف بلجيكـــا مبوجــب القــانون املــؤرخ ٢٢ آذار/  - ٢
مارس ١٩٩٣ بشأن مركز مؤسسات االئتمان وضوابطها الرقابية؛ 

شركات االستثمار البلجيكية؛  - ٣
ـــابني الثــالث  شـركات االسـتثمار األجنبيـة الـيت تعمـل يف بلجيكـا يف إطـار الب - ٤

والرابع من السجل الثاين؛ 
األشخاص املسجلون مبوجب املادة ١٣٩ (أي مكاتب الصرافة)�.  - ٥

 __________
تعرف املادة ١٣٩ مكررا من قانون ٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ خدمات التحويل علـى أـا �أداء خدمـات تتمثـل  (١)
يف قيـام وسـيط بتحويـل مبلـغ مـن املـال، بنـاء علـى تعليمـات مـن عميـل لـه، إىل مسـتفيد حيـدده ذلـك العميــل، 
باستثناء اخلدمات الـيت تشـمل إصـدار أو تدبـري أو توزيـع بطاقـات تسـتخدم كوسـيلة للدفـع، بغـض النظـر عـن 

شكل هذه البطاقات�. 
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وعليه، فال ميكن ممارسـة نشـاط حتويـل األمـوال إال عـن طريـق املؤسسـات املذكـورة يف املـادة 
ـــا. وفيمــا يتعلــق  ١٣٩ مكـررا مـن القـانون الصـادر يف ٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥ املعتمـدة رمسي
مبؤسسات االئتمان وشركات االستثمار ومكاتب الصرافة، فإن جلنة الشؤون املصرفية واملاليـة 

متارس بشأا دور جهة االعتماد، وختضعها باملثل لرقابتها. 
كما أن هذه املؤسسات ختضـع لاللتزامـات املترتبـة علـى القـانون املـؤرخ ١١ كـانون 
ــتزام  الثـاين/ينـاير ١٩٩٣ بشـأن منـع اسـتخدام النظـام املـايل ألغـراض غسـل األمـوال، مثـل االل

بتحديد هوية العمالء وإبالغ وحدة حتليل املعلومات املالية باملعامالت املشبوهة. 
وقـد عـدل القـانون الصـادر يف ٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥ مبوجـــب القــانون الصــادر يف 
٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ حيث استحدثت املادة ١٣٩ شـروطا إضافيـة مـن أجـل مكـاتب الصرافـة 

اليت متارس أنشطة حتويل األموال: 
يتعني بداية على مجيع املكاتب من هذا النوع أن تأخذ شكل شـركة جتاريـة، ممـا منـع  -
منـذ ذلـك احلـني تسـجيل األشـخاص الطبيعيـني لـدى جلنـة الشـؤون املصرفيـــة واملاليــة 

ملمارسة هذا النشاط. 
ينبغي أن يتوفر هلذه املكاتب رأس مال مدفوع بالكامل وأرصدة مالية مبا ال يقـل عـن  -
ـــدرة الالزمــة  ٠٠٠ ٢٠٠ يـورو. واهلـدف مـن هـذا احلـد املـايل أن تتـهيأ للمكتـب الق
ـــتمرار  لكـي يطبـق نظامـا مناسـبا مينـع غسـل األمـوال. والنيـة متجهـة يف الواقـع إىل اس
الرقابة على هذا النشاط يف إطار العمل على منع غسـل األمـوال حبيـث ال تتحـول إىل 

جمرد إجراء يتخذ على سبيل االحتياط. 
وعالوة على ذلك، فمن املقرر إلزام هذه املكـاتب بـإيداع تـأمني علـى سـبيل االمتيـاز  -
للعمالء. وعليها، من مث، أن تقدم ما يثبت أـا أودعـت يف حسـاب صنـدوق الودائـع 

واألمانات مبصرف بلجيكا الوطين تأمينا حيدد مقداره وطرائقه امللك. 
ـــــادة الرابعــــة مــــن املرســــوم امللكــــي الصــــادر يف ٢٧ كــــانون األول/  وتقضـــي امل
ديسمرب ١٩٩٤ بشأن مكاتب الصرافة وجتارة العملة، اليت استحدثت مبوجب املرسوم امللكـي 
الصادر يف ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، بأن �احلـد األقصـى الـذي جيـوز ملكـاتب الصرافـة الـيت 
تقدم خدمات حتويـل األمـوال يف إطـار املـادة ١٣٩ مكـرر مـن القـانون الصـادر يف ٦ نيسـان/ 
أبريل ١٩٩٥ املشار إليه آنفا أن حتولـه حلسـاب أي عميـل ذلـك هـو ٠٠٠ ١٠ يـورو، سـواء 

أمت حتويله على دفعة واحدة أو يف عدة عمليات يبدو أن بينها رابطا�. 
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وأخـريا، فـإن املـادة ١٤٨ مـــن القــانون الصــادر يف ٦ نيســان/أبريــل ١٩٩٥ واملــادة 
١٣ من املرسوم امللكي الصادر يف ٢٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ واملادة ٢٢ مـن القـانون 
الصادر يف ١١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ تنــص علـى عقوبـات جزائيـة وإداريـة يف حالـة عـدم 

مراعاة االلتزامات املختلفة املفروضة. 
١٤-٢تزويد املؤسسات املالية باملعلومات 

كما أوضحت مـن قبـل اإلجابـة علـى السـؤال رقـم ٢، يتعـني علـى املؤسسـات املاليـة 
موضوع الفرع السابق (اإلطار العام) أن تطلع على اجلريدة الرمسية يف بلجيكـا املعروفـة باسـم 
Moniteur الـيت تـوايل تنقيـــح القائمــة املنصــوص عليــها يف القــرار ١٤٥٥. وإىل جــانب هــذه 

الصحيفـة، فقـــد أرســلت بــاملثل الدائــرة املاليــة العامــة االحتاديــة التدابــري املتعلقــة بــاحلظر إىل 
اجلمعيات التمثيلية للمؤسسات املعنية بتجميد األصـول املاليـة وإىل السـلطات الرقابيـة اخلاصـة 

ا ألغراض املتابعة. 
١٤-٣التقارير املصرفية واملعامالت املشبوهة 

تلزم املادة ١٢ واملواد التالية هلا يف القانون الصـادر يف ١١كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٣ 
اهليئات والشخصيات املشهرة (جمموع القطاع املايل وعدد من املهن غري املاليـة، انظـر املـادتني 
٢ و ٢ مكررا من القانون املذكور) بأن تبلغ شكوكها إىل وحدة حتليل املعلومـات املاليـة، أي 
شكوكها يف أن يكون مصدر األموال و/أو األصـول موضـوع املعاملـة غـري مشـروع، أي أـا 
جاءت من ارتكاب خمالفة متصلة بأحد األشكال اخلطـرية للنشـاط اإلجرامـي املذكـورة، ومـن 
بينها اإلرهاب. وال ينصب هـذا االلـتزام فحسـب علـى العمليـات، بـل ميتـد بـاملثل إىل الوقـائع 
الـيت تصـل إىل علـم اهليئـات والشـخصيات املشـــهرة يف إطــار نشــاطها املــهين والــيت ميكــن أن 

يستدل منها حدوث عمليات غسل لألموال. 
وتوجب القاعدة العامة إبالغ الوحدة ذه املعلومات قبل البـدء يف تنفيـذ العمليـة مـع 
اإلشارة، عند االقتضاء، إىل املدة اليت سيستغرقها تنفيذها. وبافتراض أن من املتعذر على تلـك 
اجلهات والشخصيات إبالغ الوحدة باملعلومات مسبقا، سواء ألن طبيعة العملية متنع ذلـك أو 
ألن اإلبالغ عنها قد حيول دون تتبع األطراف املســتفيدة مـن عمليـة غسـل األمـوال املفترضـة، 
فيتعني عليها أن تبادر فور تنفيذ العملية إىل إبالغ الوحـدة ـا. ويسـمح مبـدأ اإلبـالغ املسـبق 
للوحـدة أن تعـترض سـبيل تنفيـذ العمليـة يف غضـــون مــدة ال تزيــد علــى ٢٤ ســاعة، وميكــن 
متديدهـا مبوجـب قـــرار مــن املدعــي امللكــي (الفقــرة ٢ مــن املــادة ١٢ مــن القــانون املــؤرخ 

١١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣). 
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وتعني املؤسسات املشهرة يف القطاع املايل بوجه عام (املادة ٢ مــن القـانون) وكذلـك 
نوادي امليسر، موظفا أو أكثر (�مراقـب االمتثـال�) تنـاط بـه املسـؤولية عـن تطبيـق األحكـام 
املتعلقة مبكافحة غسل األموال لديها. ويتوىل هذا املوظـف إبـالغ الوحـدة بشـكوك املؤسسـة. 
وال جيـوز بـأي حـال إبـالغ العميـل بـأن الوحـدة قـد أخطـــرت بالعمليــة الــيت يــود القيــام ــا 

(املادة ١٩ من القانون).  
وحيق للوحدة، يف إطار حتليـل البالغـات املقدمـة إليـها، أن حتصـل مـن مجيـع األجـهزة 
والشخصيات اليت حيددها القانون، وكذلك من دوائر الشرطة والدوائر احلكومية، علـى مجيـع 
املعلومــات التكميليــة الــيت تــرى أــا مفيــدة إلجنــاز مهمتــها. ويتعــني علــى تلــــك اجلـــهات 
والشخصيات أن توافيها باملعلومات املطلوبـة، وذلـك باسـتثناء أربـاب املـهن غـري املاليـة الذيـن 
ـــه (أي كــاتب العــدل، واحملضــر، ومراجــع  يطلعـون علـى أسـرار مهنيـة وحيـق هلـم اإلبـالغ عن

املشاريع، واحملاسب املتمرس، واملستشار املايل، واحملاسب القانوين، واحملاسب الضرييب). 
وتشرع الوحدة يف فحص جمموعة املعلومات الواردة، فإذا مــا تبـني مـن هـذا الفحـص 
ـــت وقــوع غســل أمــوال، حتــال هــذه املعلومــات إىل املدعــي امللكــي  وجـود أدلـة خطـرية تثب

(املادة ١٦ من القانون). 
 

١٤-٤القيود واللوائح املتعلقة بتداول املاس 
ـــل  يقضـي املرسـوم امللكـي الصـادر يف ٢٣ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٨٧، الـذي يكم
القانون الصادر يف ٤ متوز/يوليه ١٩٦٢، بأن على كـل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري ضـالع يف 
جتارة املاس أن يسـجل نفسـه لـدى دائـرة الـتراخيص بـوزارة الشـؤون االقتصاديـة لكـي يشـهر 
نفسه باعتباره جهة قانونية معتمدة للتعـامل يف املـاس. ويصبـح عليـه مبجـرد تسـجيل نفسـه أن 
يقـدم إقـرارا سـنويا مبخـزون املـاس لديـه إىل دائـرة الـتراخيص بـــوزارة الشــؤون االقتصاديــة يف 
أنفـري. وهـذه الدائـرة خمتصـة بتطبيـق ضوابـط رقابيـة، عنـد االقتضـاء، للتحقـق مـن صحـة هــذه 

اإلقرارات. 
ويقضــي القــانون الصــادر يف ١١ أيلــول/ســبتمرب ١٩٦٢ بضــرورة احلصــــول علـــى 
ترخيص من أجل استرياد وتصدير ونقل عدد من املنتجات، من بينها املاس. وجيـب اسـتصدار 
ترخيص استرياد أو تصدير من هذا القبيـل أليـة شـحنة مـاس واردة مـن أو إىل أي بلـد خـارج 
االحتـاد األورويب. وتصـــدر هــذه الــتراخيص وزارة الشــؤون االقتصاديــة. ويضــاف إىل ذلــك 
القــانون أحكــام الئحــة االحتــــاد األورويب الصـــادرة يف ٢٠ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢ 
(احلكـم رقـم ٢٠٠٢/٢٣٦٨) الـذي يطبـق نظـام مراقبـــة الشــهادات الــذي وضعتــه �عمليــة 
كيمربيل�. ويطبق هذا النظام مباشرة يف بلجيكا باعتبارها دولة عضو يف اجلماعة األوروبية. 
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ومبوجب هذين النصـني القـانونيني اتمعـني، جيـب علـى كـل مـن يصـدر أو يسـتورد 
ماسا، فردا كــان أم مؤسسـة، أن يعلـن عـن مواصفـات شـحنات املـاس ووزـا وقيمتـها سـواء 
أكان املاس خاما أم مصقوال. وجيري التحقق من هذه املعلومات من خـالل الضوابـط الرقابيـة 
اليت يباشرها خـرباء معتمـدون وتتـأكد مـن صحتـها وزارة الشـؤون االقتصاديـة. وتسـهم هـذه 
الضوابـط يف منـع أيـة عمليـات احتيـال جتاريـة وكذلـك أيـة عمليـات لغسـل األمـوال. وعــالوة 
على ذلك، فإن شحنات املاس اخلام املعدة لالسترياد جيب أن ترفق ا شهادة �يف إطـار نظـام 
كيمربيل� تشهد مبوجبها سلطة موازية بـأن مصـدر املـاس مشـروع بـاملعىن املقصـود يف اتفـاق 
إنـترالكن. ويتـم التحقـق مـن صحـة هـذه الشـهادات بـاملثل علـى يـد موظفـــي وزارة الشــؤون 
االقتصادية. ويفرض �مكتب املـاس�، الـذي جيـري التعـاون يف إطـاره بـني الدوائـر اجلمركيـة 
ووزارة الشـؤون االقتصاديـة، رقابـة مركزيـة علـى هـذه العمليـات. وهـــو ميثــل أيضــا �ســلطة 

أوروبية� مؤهلة يف إطار النظام األورويب لتطبيق الضوابط املنصوص عليها يف ذلك النظام. 
ويقضـي القـــانون الصــادر يف ١١ أيلــول/ســبتمرب ١٩٦٢ بعقوبــات يف حالــة خمالفــة 
االلتزامـات احملـددة املفروضـــة ســواء بنــص القــانون ذاتــه أو حبكــم النظــام األورويب. وميكــن 
لسـلطات اجلمـارك أن تصـادر أيـة شـحنة مـن املـاس ال تنطبـق عليـها املعايـري املعلنـة أو ختـــالف 
االلتزامات الرقابية. وعند االقتضاء، ميكن للقـاضي أن حيكـم بالعقوبـات التاليـة: السـجن مـدة 
تتراوح بني أربعـة أشـهر وعـام، وغرامـة ميكـن أن تصـل إىل ضعفـي قيمـة املنتجـات، وكذلـك 

مصادرة الشحنة. 
 

منع السفر  رابعا -
ــع  يرجـى بيـان التدابـري التشـريعية و/أو اإلداريـة املتخـذة عنـد االقتضـاء إلنفـاذ قـرار من - ١٥

السفر هذا. 
يمارس نوعان من املراقبة: من جهة عند إصدار التأشريات خـارج البلـد مـن املكـاتب 

التابعة للسفارات والقنصليات البلجيكية؛ ومن جهة أخرى عند نقاط املراقبة احلدودية. 
يتـم إطـالع املكـاتب املوجـــودة يف اخلــارج، واملخــول هلــا إصــدار التأشــريات، علــى 
القائمـة وتعديالـا بواسـطة الـربيد اإللكـتروين وبواسـطة قـرص مدمـج بذاكـرة قـراءة فقـــط يف 
وقت الحق. وال ميكن لألشخاص احملددين باالسم احلصول علـى تأشـريات بـدون إذن مسـبق 

من السلطات املركزية اليت قد ترفضه، مع أن هذه احلالة مل حتدث حىت اآلن. 
وميكـن االطـالع علـى القائمـة وتعديالـا عـن طريـق موقـع األشـخاص الذيـن أبلغـــت 

عنهم النقاط احلدودية. 



03-5217517

S/AC.37/2003/(1455)/71

وقـد أنشـأت اإلدارة املسـؤولة عـن دخـول األجـانب األراضـــي الوطنيــة واإلقامــة ــا 
وإبعادهم عنها قاعدة بيانات تعرف باسم �التدابري التقييدية�، وذلك استنادا إىل قوائم األمـم 
املتحـدة واالحتـاد األورويب وإدارة أمـن الدولـة وشـركاء أوروبيـــني آخريــن. وســتوضع قــاعدة 
البيانات هذه عما قريـب حتـت تصـرف مجيـع السـلطات املختصـة املعنيـة بـاألمر وتضـم وثـائق 
إثبات وأوامر ونصوص حتيل مباشرة على املواقع املعنية باإلرهاب، مثل موقـع احملكمـة اجلنائيـة 

الدولية املوجودة يف أروشا. 
هـل تـرد أمسـاء األشـخاص احملدديـن باالسـم يف قائمـة املمنوعـني مـن دخـول األراضــي  - ١٦
الوطنية أو املراقبة عند النقاط احلدودية؟ يرجـى اإلشـارة بإجيـاز إىل التدابـري املتخـذة واملشـاكل 

اليت كانت مطروحة. 
مل تضع بلجيكا قائمة املمنوعني من دخول األراضي الوطنيـة لكنـها تسـاهم يف إعـداد 
وتنفيذ قوائم تشمل بلجيكا وهولندا ولكسمربغ أو قوائـم لالحتـاد األورويب. ومل حتـدث حـىت 

اآلن أي مشكلة تذكر. 
كـم مـرة يتـم فيـها إدخـال آخـر املسـتجدات علـى القائمـة وتبلـغ ـا سـلطات مراقبـــة  - ١٧

احلدود؟ 
يتم إدخال آخر املستجدات علـى القائمـة باسـتمرار. وميكـن للنقـاط احلدوديـة الثابتـة 

االطالع عليها عن طريق اإلنترنت. 
هـل ألقيتـم القبـــض علــى أشــخاص حمدديــن باالســم يف القائمــة عنــد إحــدى نقــاط  - ١٨
الدخـول إىل أراضيكـم أو مبحـاذاة حدودكـم حينمـا كــانوا يســتعدون لعبــور أراضيكــم؟ ويف 

حالة الرد باإلجياب، يرجى تقدمي معلومات تكميلية، إن اقتضى األمر. 
مل يتم حىت اآلن القبض على أي شخص ورد امسه يف القائمة. 

يرجـى اإلشـارة بإجيـاز إىل التدابـري املتخـذة عنـد االقتضـاء إلدمـــاج القائمــة يف قــاعدة  - ١٩
البيانات املرجعية يف قنصلياتكم. وهل تعرفت دوائر التأشرية التابعة لكـم علـى طـاليب التأشـرية 

ممن وردت أمساؤهم يف القائمة؟ 
بالنسـبة للمكـاتب املوجـودة خـارج البلـد، يرجـى الرجـوع إىل اإلجابـة علـى الســـؤال 
١٥. ومل حيدث حىت اآلن أن تقدم أي من األشخاص احملددين باالسم بطلـب للحصـول علـى 

تأشرية. 
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حظر األسلحة  خامسا -
ما هــي التدابـري املتخـذة عنـد االقتضـاء للحيلولـة دون اقتنـاء أسـامة بـن الدن وأعضـاء  - ٢٠
القـاعدة والطالبـــان والكيانــات واملشــاريع واموعــات واألفــراد اآلخريــن ذوي الصلــة ــم 
األسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ وما هـو نظـام الرقابـة علـى الصـادرات املعمـول بـه 
لديكـم ملنـع األشـخاص والكيانـات املذكـورة أعـاله مـن احلصـــول علــى املــواد والتكنولوجيــا 

الالزمة لتطوير األسلحة وإنتاجها؟ 
ـــري حمــددة ضــد أســامة بــن الدن وشــركائه للحيلولــة دون  مل تتخـذ بلجيكـا أي تداب
حصوهلم على األسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشـامل، لكنـها اختـذت جمموعـة مـن التدابـري 

التشريعية وغريها يف كلتا احلالتني. 
 

األسلحة التقليدية  أوال �
قدمت بلجيكا من قبل إجابـة علـى سـؤال ممـاثل يف تقريرهـا املقـدم إىل جلنـة مكافحـة 

اإلرهاب (الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢)؛ ويف ما يلي إعادة لنص هذه اإلجابة. 
 

يف األراضي البلجيكية  ألف �
�تنقسم األسلحة النارية إىل ثالث فئات: األسلحة اليت ال خيضع بيعها لقيـود، وتلـك 
الـيت ختضـع لنظـام تراخيـص (انظـر النـص الـذي يليـه) واألسـلحة احملظـورة. (قـانون ٣ كـــانون 
 ww w.just.fgov.pe/index الثاين/يناير ١٩٣٣ الذي توجـد نسـخة مسـتكملة منـه علـى املوقـع

وما إىل ذلك). 
وتــرد األحكــام املتصلــة بــالتراخيص أيضــا يف التعميــم املنســق املــؤرخ ٣٠ تشــــرين 

األول/أكتوبر ١٩٩٥ املتصل بتطبيق األحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة باألسلحة. 
ويتعني على كل من يريد اكتساب سالح خاضع لنظام ترخيص، سواء كان شـخصا 
اعتباريـا أو طبيعيـا، تقـدمي طلـب موافقـة يتضمـن وصفـــا للســالح اخلــاضع لشــرط الــترخيص 
واهلـدف مـن اكتسـابه، فضـال عـن شـهادة حبسـن السـرية واألخـالق. وبعـد النظـر يف مقبوليـــة 
الطلب (جيب أن يكون مقدم الطلـب قـد بلـغ سـن الرشـد ومل يصـدر بشـأنه حكـم باإلدانـة)، 
جيري حاكم املقاطعة املكلف مبنح اإلذن حتقيقا. يستند هذا التحقيـق إىل آراء العمـدة ووكيـل 
النيابـة امللكـي ذي االختصـاص بالنسـبة للواليـة القضائيـة الـيت تشـمل مقـدم الطلـب. جيـــب أن 
يديل العمــدة بـرأي يتنـاول بـاخلصوص طبيعـة النشـاط الـذي ميارسـه مقـدم الطلـب، وال سـيما 
خبصوص ما إذا كانت ممارسة النشاط تشكل خطرا على اهلدوء العام أو األمـن العـام، ومـا إذا 
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كــانت املنشــآت الــيت يضطلــع بالنشــاط فيــها تســتويف املعايــري القانونيــة وال ســيما شـــروط 
التراخيص اإلدارية املتعلقة باإلذن بالبناء، وما إىل ذلك. 

وجيب أن يديل النائب العام برأي خبصوص شخصية مقدم الطلب: هل يتمتـع بسـمعة 
طيبة يف اتمع احمللي، هل توجد حتريات جارية أو حتقيـق قضـائي بشـأنه، ومـا إىل ذلـك. ويف 
حالـة األشـخاص االعتبـاريني، جيـدر التحقـق ممـا إذا كـــانت حالــة الشــركة موضــوع اهتمــام 

الدوائر القضائية، وما إىل ذلك. 
وعلـى أســـاس خمتلــف اآلراء، يقبــل احلــاكم طلــب الــترخيص أو يرفضــه أو يقيــده. 

وإمكانية تقدمي الطعن لدى وزير العدل متاحة. 
وتسجل طلبات الترخيص املقبولة يف سجل. وخيضع التنازل عن األسـلحة، يف معظـم 

احلاالت، لشرط التسجيل يف السجل ذاته. 
ـــادرة علــى االطــالع بــدون صعوبــات علــى  وجتـدر اإلشـارة إىل أن دوائـر الشـرطة ق
ـــة الوصــل احلاســويب بنظــام املعلومــات اجلنائيــة  حمتـوى ذلـك السـجل، إذ تتوفـر لديـها إمكاني

الوطين، وذلك عن طريق الشرطة االحتادية�. 
ولسـد الثغـرات يف القـانون الـذي حيكـم مهنـة السمســـار/الوســيط يف االجتــار قانونيــا 
ـــوم ٢٧  باألسـلحة اخلفيفـة، اختـذت بلجيكـا تدابـري تشـريعية (القـانون الـذي اعتمـده الربملـان ي
حزيران/يونيه ٢٠٠٢) متكن من تنظيم هذه املهنـة وفـرض ضوابـط عليـها. وهكـذا فـإن املـادة 
١٠ من القانون الذي يعدل مبوجبه قانون ٥ آب/أغسطس ١٩٩١ املتعلـق باسـترياد األسـلحة 

وتصديرها وعبورها تنص على ما يلي: 
�ال جيـوز ألي مواطـــن بلجيكــي أو أجنــيب مقيــم أو تــاجر يف بلجيكــا أن 
يقوم، نظري أجر أو باان، أيا كان مصـدر األمـوال ووجهتـها وبغـض النظـر عمـا إذا 
ـــوال قــد دخلــت األراضــي البلجيكيــة أم ال، باالجتــار يف األســلحة  كـانت تلـك األم
والذخرية واملواد املرصودة خصيصـا لالسـتعمال العسـكري والتكنولوجيـا املتعلقـة ـا 
أو تصديرهـا أو نقلـها إىل خـارج البلـد أو حيازـا هلـذا الغـرض، وال جيـــوز أن يعمــل 
كوسيط يف هذه العمليات، دون أن تكون له هلذا الغـرض رخصـة صـادرة عـن وزارة 

العدل. وميكن التماس هذه الرخصة ملدة غري حمددة أو لتنفيذ عملية حمددة. 
الوسيط كل من يقوم، نظري أجــر أو باـان، بتهيئـة الظـروف بغـرض إبـرام 
عقـد يكـــون الغــرض منــه االجتــار باألســلحة والذخــرية واملــواد املرصــودة خصيصــا 
لالستعمال العسكري والتكنولوجيا املتعلقة ا أو تصديرها أو نقلـها إىل خـارج البلـد 
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أو حيازـا هلـذا الغـرض، أيـا كـان مصـدر األمـوال ووجهتـها وبغـض النظـــر عمــا إذا 
كانت تلك األموال قد دخلت األراضي البلجيكية أم ال، أو كل من يربم هذا العقـد 

عندما يتوىل طرف آخر عملية النقل. 
وال جيـوز لـوزارة العـدل منـح الرخصـة، حبسـب الطرائـق ونظـري األجـر الــذي 

حدده امللك، إال لتجار األسلحة املعترف م مبقتضى القانون ...� 
وتــأيت هــذه األحكــام لتضــاف إىل تدابــري أخــرى ــدف إىل تنظيــم ومراقبــة إنتـــاج 

األسلحة اخلفيفة واالجتار ا، خاصة أنشطة الوسطاء. 
ومع ذلك، ال بد من إثبات وجود صلـة بـني الشـخص االعتبـاري أو الطبيعـي للتـاجر 
وبلجيكـا، وذلـك يف شـكل صلـة مواطنـة أو يف شـكل إقامـة. ويـأيت هـذا القـانون تلبيـة حلاجـة 
حقيقية ويندرج بوضوح ضمن األهداف الـيت كـانت بلجيكـا تتوخاهـا دائمـا يف هـذا الشـأن، 
أي مراقبة نشاط حساس على أفضل حنو واحلد مـن إمكانيـات اإلفـالت مـن القواعـد املوحـدة 

يف هذه املسألة وهي نظام منح الرخص. 
ـــدة  ويعـاقب علـى املخالفـات والشـروع يف ارتكـاب خمالفـات هلـذا القـانون بـاحلبس مل
تتراوح بني شهر واحد ومخس سنوات وبغرامـة تـتراوح بـني ٠٠٠ ١٠ يـورو ومليـون يـورو، 

أو بإحدى هاتني العقوبتني. 
 

الصادرات  باء �
باء � ١ � صادرات األسلحة والتكنولوجيا املتعلقة ا 

خيضـع تصديـر األسـلحة والذخـرية واملـواد املرصـودة خصيصـا لالسـتعمال العســـكري 
والتكنولوجيـا املتعلقـة ـا واسـتريادها وعبورهـــا ملقتضيــات قــانون ٥ آب/أغســطس ١٩٩١، 
املُعدل مبوجب قـانون ٢٥ آذار/مـارس ٢٠٠٣، والصـادر يف اجلريـدة الرمسيـة لبلجيكـا بتـاريخ 
٧ متوز/يوليه ٢٠٠٣ (عمليـات السمسـرة) وقـانون ٢٦ آذار/مـارس ٢٠٠٣، الصـادر بتـاريخ 

٧ متوز/يوليه ٢٠٠٣ (مقدمة أحكام مدونة قواعد السلوك األوروبية). 
تنص املادة ١٠ من قانون ٥ آب/أغسطس ١٩٩١ على أن املخالفات والشـروع 
يف ارتكاب خمالفات لألحكام اليت نص عليها هذا القانون وتدابريه التنفيذيـة يعـاقب عليـها 
وفقـــا للمـــواد ٢٣١ ومـــن ٢٤٩ إىل ٢٥٣ ومـــن ٢٦٣ إىل ٢٨٤ مـــن القـــانون العــــام 

للجمارك والضرائب غري املباشرة. 
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ويف شأن صادرات األسلحة، ينبغي اإلشارة إىل تعديـل ُأدخـل مؤخـرا (متـوز/يوليـه 
٢٠٠٣) على مسألة التطبيق: فقد أصبحت مسألة إقليمية، وبالتايل فإن أمر تطبيق احلكـم 

القانوين املبني أعاله متروك هلذه الكيانات اإلقليمية. 
 

أسلحة الدمار الشامل  ثانيا -
تسـري األحكـام املذكـورة أعـاله أيضـا علـى عمليـات نقـل التكنولوجيـات �ذات االسـتخدام 
1، الـيت تشـمل جمـال أسـلحة  املزدوج� املنصوص عليها أيضا يف الالئحـة األوروبيـة 334/2000

الدمار الشامل واملعمول ا فعال يف القانون البلجيكي. 
ما هي التدابـري الـيت اعتمدمتوهـا عنـد االقتضـاء لتجـرمي انتـهاك حظـر توريـد األسـلحة  - ٢١
ــــم القـــاعدة والطالبـــان والكيانـــات واملشـــاريع  املطبــق علــى أســامة بــن الدن وأعضــاء تنظي

واموعات واألفراد اآلخرين املرتبطني م؟ 
يتم تنفيذ القرار ١٣٩٠ الذي يفرض احلظر املبـني أعـاله بواسـطة القـانون الصـادر يف 
١١ أيار/مايو ١٩٩٥ الذي تسري مبوجبه أحكام قرارات جملس األمـن يف القـانون البلجيكـي 

وبواسطة املراسيم امللكية والوزارية كما هي مبينة يف املرفق ١. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـيت ميكـن، عنـد االقتضـاء، أن مينـع ـا نظـــام إصــدار تراخيــص  - ٢٢
األسـلحة/تراخيـص جتّـار األســـلحة أســامة بــن الدن وأعضــاء القــاعدة والطالبــان والكيانــات 
واملشاريع واموعات واألفراد اآلخرين املرتبطـني ـم مـن احلصـول علـى املـواد الـيت يشـملها 

احلظر املفروض على األسلحة. 
ميكن أيضا أن يساهم اإلطار التشريعي الرامي إىل مراقبة نشـاط السمسـرة (الـوارد يف 
اإلجابات على السؤال ٢٠) يف احليلولة دون حصول أسامة بن الدن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة 

على املواد احملظورة. 
وتسـاهم بلجيكـا بنشـاط يف املناقشـات الدوليـة الـيت جتـري بشـــأن هــذه املســألة ذات 

األمهية العاملية داخل األمم املتحدة واالحتاد األورويب على حد سواء. 
هل لديكم أي ضمانات حتول دون حتويـل األسـلحة والذخـائر املنتجـة يف بلدكـم إىل  - ٢٣
أسامة بن الدن وأعضاء القاعدة وطالبان والكيانات واملشاريع واموعـات واألفـراد اآلخريـن 

املرتبطني م أو استخدامهم هلا؟ 
للحيلولة دون حتويل األسلحة املصدرة عن وجهتها، تتشبث بلجيكا مببدأ عدم إعـادة 

تصدير املواد املشتراة لديها دون إذن مسبق من حكومة البلد املصدر. 
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املساعدة واخلامتة  سادسا �
هل دولتكم مستعدة لتقـدمي املسـاعدة أو لديـها القـدرة علـى تقدميـها إىل دول أخـرى  - ٢٤
ملسـاعدا يف تنفيـذ التدابـري املنصـوص عليــها يف القــرارات املذكــورة أعــاله؟ ويف حالــة الــرد 

باإلجياب، يرجى تقدمي تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
ـــات االحتــاد  سـبق لبلجيكـا أن وفـرت خـرباء يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب يف إطـار بعث
األورويب وبوسعها عمل ذلك من أجل األمم املتحدة، وذلك حبسـب الطرائـق الـالزم االتفـاق 

عليها. 
٢٥ - يرجى حتديد ااالت اليت يشوا أي قصور يف تنفيذ نظام اجلـزاءات املفروضـة علـى 
الطالبان/القاعدة، وااالت اليت ترون أن بذل جهود معينة للمساعدة التقنية أو بنـاء القـدرات 

فيها سيحسن من قدرتكم على تنفيذ نظام اجلزاءات املذكور. 
سيكون تنفيذ نظام اجلزاءات، خاصة جتميد األموال ومنـع السـفر، ذا فعاليـة أكـرب إذا 
كانت قائمة األشخاص والكيانات أكمل لوضع تعريف واضح وسـريع. وعـالوة علـى ذلـك، 
ـــهم  مـن شـأن ذكـر أسـباب وجـود أمسـاء هـؤالء األشـخاص يف القائمـة أن يسـاعد علـى متابعت

مبزيد من الفعالية على مجيع املستويات. 
يرجى بيان أي معلومات إضافية تعتربوا جمدية.  - ٢٦

 


