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األمـن    موجهة إىل رئيس جملـس     ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨رسالة مؤرخة     
بشــأن ) ٢٠٠١( ١٣٧٣مــن رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار    

 مكافحة اإلرهاب
  

ــة      ــاليت املؤرخــــ ــارة إىل رســــ ــيكم باإلشــــ ــب إلــــ ــطس / آب٢٥أكتــــ  ٢٠٠٤أغســــ
)S/2004/691.( 

 الرابـع جلمهوريـة فرتويـال البوليفاريـة املرفـق           لقد تلقت جلنة مكافحة اإلرهاب التقريـر       
 ). املرفقانظر) (٢٠٠١(١٣٧٣ من القرار ٦ بالفقرة هبذه الرسالة واملقدم إليها عمال

وأغدو ممتنا لو عملتم على تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق                       
 .جملس األمن

 ديرتوف .أندري أ )توقيع(
 نشأة عمال بالقراررئيس جلنة جملس األمن امل

 بشأن مكافحة اإلرهاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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 املرفق  
  

 ]سبانيةباإل: األصل[
 

ــاين ١٦ مــذكرة شــفوية مؤرخــة    ــوفمرب/ تشــرين الث  موجهــة إىل رئــيس  ٢٠٠٤ ن
 لــدى مكافحــة اإلرهــاب مــن املمثــل الــدائم جلمهوريــة فرتويــال البوليفاريــة  جلنــة

 األمم املتحدة
ورية فرتويال البوليفارية لدى األمم املتحدة حتياهتـا إىل اللجنـة   هتدي البعثة الدائمة جلمه   

، الـيت طلبـت فيهـا    ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز ١٦وتغتنم هذه الفرصـة لإلشـارة إىل املـذكرة املؤرخـة          
 .يف التشريعات الوطنيةاليت مل يتم إدراجها بعد اللجنة املسارعة مبعاجلة اجلوانب 

الصـكوك  �ملـذكرة الوثيقـة املعنونـة    يكم مـع هـذه ا  ذا املوضوع، نرفق إلـ هبوفيما يتعلق    
بلـغ اللجنـة    نو)  التـذييل  انظـر  (�جتار باملخدرات واجلرمية املنظمـة    رهاب واال باإلالدولية املتعلقة   

 .أيضا بأننا أحلنا على السلطات الوطنية املختصة عرضها املتعلق بتقدمي املساعدة التقنية
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 ضميمةال  
 ]سبانيةباإل: األصل[

 
   واإلجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة صكوك الدولية املتعلقة باإلرهابال  

 
 الصكوك الدولية املتعلقة باإلرهاب اليت دخلت دولة فرتويال طرفا فيها  
 :يف إطار األمم املتحدة  

، ١٩٧٩ديسـمرب  / كـانون األول ١٨املربمـة يف  الرهـائن   أخـذ  االتفاقية الدولية ملناهضـة  - ١
 .١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١٣فرتويال يف ليها انضمت إ

 مونتريـال  ،سـالمة الطـريان املـدين    املوجهـة ضـد   املشـروعة  غـري  األعمـال  قمـع  اتفاقيـة  - ٢
١٩٧١. 

 .١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١يها فرتويال يف صدقت عل 
ربمـة  الطـائرات، امل  مـنت  علـى  االتفاقية اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة - ٣

 .١٩٦٣مرب سبت/ أيلول١٤يف طوكيو يف 
 .١٩٨٣فرباير / شباط٤ويال يف صدقت عليها فرت 

/  كـانون األول ١٦، الهـاي  غـري املشـروع علـى الطـائرات     االسـتيالء  اتفاقيـة مكافحـة   - ٤
 .١٩٧٠ديسمرب 

 .١٩٨٣يوليه / متوز٧صدقت عليها فرتويال يف  
 .١٩٧٠بالقنابل، املعتمدة يف عام  يةاإلرهاب اهلجمات االتفاقية الدولية لقمع - ٥

 ٢٢وصــــدقت عليهــــا يف . ١٩٩٧ســــبتمرب / أيلــــول٢٣وقعــــت عليهــــا فرتويــــال يف  
 .٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

 /كــانون األول٩يف اإلرهــاب، املعتمــدة يف نيويــورك  متويــل لقمــع االتفاقيــة الدوليــة - ٦
 .١٩٩٩ديسمرب 

 ٢٢، وصــدقت عليهــا يف ٢٠٠١ نــوفمرب/ تشــرين الثــاين١٦يهــا فرتويــال يف وقعــت عل 
 .٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
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 :يف إطار منظمة الدول األمريكية  
اتفاقيــة منــع األعمــال اإلرهابيــة الــيت تأخــذ شــكل جــرائم ضــد األشــخاص واالبتــزاز      - ١

، املربمــة يف واشــنطن العاصــمة، يف عليهــا واملعاقبــة هبــا، الــيت هلــا أمهيــة دوليــة املتصــل
 .١٩٧١فرباير /شباط ٢
 .١٩٧٣يوليه / متوز١١ عليها فرتويال يف صدقت 

نظمــة الــدول االتفاقيــة األمريكيــة ملكافحــة اإلرهــاب، الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة مل   - ٢
 .٢٠٠٢يونيه /حزيران٣يف  األمريكية

نيــة قــانون ، وأقــرت اجلمعيــة الوط٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٤نضــمت إليهــا فرتويــال يف ا 
ينـاير  / كانون الثـاين   ٢٣ق عليها يف    التصدي مت و ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٥اعتمادها يف   

٢٠٠٤. 
 

 االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب اليت وقعتها فرتويال ومل تصدق عليها بعد  
 :يف إطار األمم املتحدة  

املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشـروعة يف املطـارات الـيت ختـدم الطـريان       الربوتوكول 
سـالمة الطـريان املـدين،     املوجهـة ضـد   املشـروعة  غـري  األعمـال  قمع التفاقيةالدويل املكمل  املدين

 .١٩٨٨فرباير / شباط٢٤املعتمد يف مونتريال يف 
وشــــرع قســــم . ١٩٨٨فربايــــر / شــــباط٢٤انضــــمت فرتويــــال إىل الربوتوكــــول يف  

املؤسســات الوطنيــة تشــارات يف وزارة اخلارجيــة يف إجــراء االستشــارات ذات الصــلة مــع  ساال
، ووردت ردود ٢٠٠٣يوليــه /، وكــرر التماســاته يف متــوز  ٢٠٠٣و مــاي/ أيــار٧ختصــة يف امل

ــة حــىت اآلن مــ  ــة إجيابي ــه/ متــوز٢(ن وزارة اإلدارة العام ــام  )٢٠٠٣ يولي ، ومكتــب احملــامي الع
ــوز ١٠( ــه /مت ــب) ٢٠٠٣يولي ــة  ومكت ــل اجلمهوري ــانون األول٩( وكي ). ٢٠٠٣ديســمرب / ك
وسـيطلب  . الداخليـة، والعـدل، والـدفاع، والطاقـة واملعـادن        أنه مل تـرد بعـد ردود وزارات          بيد

 .إىل هذه السلطات الوطنية من جديد إبداء رأيها بشـأن هذه املسائل
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  بعدالصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب اليت مل تنضم إليها فرتويال  
 :يف إطار األمم املتحدة  

 ن فيهم املوظفـون ـني حبماية دولية مباتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتع - ١

ي ــــة العامــة لألمــم املتحــدة فـمعيــدهتا اجلـيت اعتمـــالــ، اـعليهــ ةـواملعاقبــ يونـالدبلوماســ
 .١٩٧٣ديسمرب /كانون األول ١٤

 يف انتظـار أن     ٢٠٠٤مـايو   /أيار ٦أقرت اجلمعية العامة قانون اعتماد هذه االتفاقية يف          
وقــد أعــد قســم   ). تنفيــذه وإصــداره يف اجلريــدة الرمسيــة   ( يصــدره رمسيــا رئــيس اجلمهوريــة   

تشارات لوزارة اخلارجية وثيقة االنضمام إىل االتفاقية وسيوقعها السـيد رئـيس اجلمهوريـة              ساال
وينتظر صـدور قـانون اعتمـاد االتفاقيـة يف اجلريـدة الرمسيـة              . ويؤشر على توقيعه وزير اخلارجية    
هـذه  ال لدى األمم املتحدة يف نيويورك بوثيقـة االنضـمام إىل        لتتسىن موافاة البعثة الدائمة لفرتوي    

 .االتفاقية
 .١٩٨٠مارس / آذار٣املعتمدة يف فيينا يف  اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية، - ٢

، شــــرع قســــم االستشــــارات يف وزارة اخلارجيــــة يف عمليــــة ٢٠٠٣مــــايو /يف أيــــار 
العامة، بغيـة حتديـد جـدوى انضـمام البلـد إىل            خمتلف مؤسسات اإلدارة    مع  استشارات داخلية   

وسـتتم إحالـة هـذا الصـك إىل اجلمعيـة الوطنيـة بعـد أن تكـون قـد وردت بشـأنه                       . هذا الصـك  
 .ردود وآراء املؤسسات اليت طلب منها إسداء املشورة

سـالمة املالحـة البحريـة، املعتمـدة يف      ضـد  املوجهـة  اتفاقية قمع األعمال غري املشـروعة  - ٣
 .١٩٨٨مارس / آذار١٠ روما يف

، شــــرع قســــم االستشــــارات يف وزارة اخلارجيــــة يف عمليــــة ٢٠٠٣مــــايو /يف أيــــار 
خمتلف مؤسسات اإلدارة العامة، بغيـة حتديـد جـدوى انضـمام البلـد إىل               مع  استشارات داخلية   

وسـتتم إحالـة هـذا الصـك إىل اجلمعيـة الوطنيـة بعـد أن تكـون قـد وردت بشـأنه                       . هذا الصـك  
 .املؤسسات اليت طلب منها إسداء املشورةردود وآراء 

املوجهـة ضـد سـالمة املنشـآت الثابتـة       املشـروعة  غـري  األعمال الربوتوكول املتعلق بقمع - ٤
 .١٩٨٨مارس / آذار١٠ املعتمد يف روما يف ،اجلرف القاري املوجودة على

، شــــرع قســــم االستشــــارات يف وزارة اخلارجيــــة يف عمليــــة ٢٠٠٣مــــايو /يف أيــــار 
خمتلف مؤسسات اإلدارة العامة، بغيـة حتديـد جـدوى انضـمام البلـد إىل               مع  رات داخلية   استشا

وسـتتم إحالـة هـذا الصـك إىل اجلمعيـة الوطنيـة بعـد أن تكـون قـد وردت بشـأنه                       . هذا الصـك  
 .ردود وآراء املؤسسات اليت طلب منها إسداء املشورة
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مــارس / آذار١، املعتمــدة يف هاكشــف بغــرض يةــــرات البالستيكـيز املتفجـــة متيــــــاتفاقي - ٥
١٩٩١. 

، شــــرع قســــم االستشــــارات يف وزارة اخلارجيــــة يف عمليــــة ٢٠٠٣مــــايو /يف أيــــار 
خمتلف مؤسسات اإلدارة العامة، بغيـة حتديـد جـدوى انضـمام البلـد إىل               مع  استشارات داخلية   

ه وسـتتم إحالـة هـذا الصـك إىل اجلمعيـة الوطنيـة بعـد أن تكـون قـد وردت بشـأن                      . هذا الصـك  
 .ردود وآراء املؤسسات اليت طلب منها إسداء املشورة

 
  فيهاالصكوك الدولية ملكافحة غسل األموال اليت دخلت فرتويال طرفا  
 :يف إطار األمم املتحدة  

باملخـدرات واملـؤثرات    املشـروع  غري االجتار  ملكافحة١٩٨٨اتفاقية األمم املتحدة لعام  - ١
 .ألموال اليت تتضمن أحكام غسل االعقلية

 .سارية 
 :يف إطار منظمة الدول األمريكية  

دمــان علــى للجنــة األمريكيــة ملكافحــة اإلاألمــوال القواعــد النموذجيــة ملكافحــة غســل  - ١
 .١٩٩٨املخدرات، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة املعقودة يف 

 .سارية 
الـيت دخلـت   الصكوك الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة             

 فيها فرتويال طرفا
 :يف إطار األمم املتحدة  

ــة،      - ١ ــة االمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطني املربمــة يف اتفاقي
 .رمو، إيطاليا، يف بال٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٤

 وصـدقت عليهـا   . ٢٠٠٠ديسـمرب   / كـانون األول   ١٤لى االتفاقية يف    وقعت فرتويال ع   
/  كـانون الثـاين    ٤الصـادر يف     من اجلريـدة الرمسيـة       ٣٧ ٣٥٧اجلمعية الوطنية ونشرهتا يف العدد      

ــاير  يــداع وثيقــة التصــديق عليهــا، لــدى مقــر األمــم     إ٢٠٠٢أبريــل /ومت يف نيســان. ٢٠٠٢ين
 .املتحدة يف نيويورك
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 عليـه  املعاقبـة ، وواألطفـال  النسـاء  وخباصـة  ,بروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص      - ٢
رة للحـدود الوطنيـة، املـربم    ملكافحة اجلرميـة املنظمـة العـاب    املكمل التفاقية األمم املتحدة

 .، يف بالرمو، إيطاليا٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٥يف 
. ٢٠٠٠ديســــمرب /ألول كــــانون ا١٥يف هــــذا الربوتوكــــول انضــــمت فرتويــــال إىل  

مسيــة الصــادر يف مــن اجلريــدة الر ١٣٣٥٣ يف العــدد وصــدقت عليــه اجلمعيــة الوطنيــة ونشــرته 
يـداع وثيقـة التصـديق عليـه،         إ ٢٠٠٢أبريل  /ومت يف نيسان  . ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ٢٧

 .لدى مقر األمم املتحدة يف نيويورك
عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو املكمـل التفاقيـة         املهـاجرين  بروتوكول مكافحة هتريـب  - ٣

 كـانون  ١٥طنيـة، املـربم يف    العـابرة للحـدود الو  املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة   األمم
 .، يف بالرمو، إيطاليا٢٠٠٠ديسمرب /األول

يـداع وثيقـة التصـديق عليـه، لـدى مقـر األمـم املتحـدة يف         إ ٢٠٠٢أبريـل   /مت يف نيسان   
 .نيويورك

 


