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 مرفق
 ة الدائمــالبعثــة موجهــة مــن ٢٠٠٥أغســطس / آب٢٩ مؤرخــة مــذكرة شــفوية  

 لالتفيا لدى األمم املتحدة إىل رئيسة جلنة مكافحة اإلرهاب
 

هتــدي البعثــة الدائمــة لالتفيــا لــدى األمــم املتحــدة حتياهتــا إىل جلنــة مكافحــة اإلرهــاب    
استبياهنا بشـأن تنفيـذ قـرار       يف  يت طرحتها اللجنة    التفيا على األسئلة ال   إجابات  وتتشرف بتقدمي   

 ).انظر الضميمة) (٢٠٠١ (١٣٧٣جملس األمن 
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 *ضميمة
التفيا علـى األسـئلة الـيت طرحتـها جلنـة  مكافحـة اإلرهـاب يف اسـتبياهنا                   إجابات   

 )٢٠٠١ (١٣٧٣بشأن تنفيذ قرار جملس األمن 
 

 
 تدابري التنفيذ - ١ 

 هاجترمي أعمال اإلرهاب ومتويل  
أحاطت جلنة مكافحة اإلرهاب علما مع التقدير بأن التفيا طرف يف مجيـع       ١-١ 

الـيت  امللخصـات  الصكوك الدولية االثين عشر املتعلقة بقمع اإلرهاب، وهي تقـدر كـذلك         
لألحكـام  ] نكليـزي ال من النص ا  ٦ إىل   ٣الصفحات من   [وفرهتا التفيا يف رسالتها الرابعة      

ومـع ذلـك تـود اللجنـة        . بعـض هـذه الصـكوك يف قانوهنـا احمللـي          القانونية اليت تنفذ أحكام     
تلقى معلومـات بشـأن األحكـام املنفـذة لبقيـة هـذه الصـكوك، خاصـة األحكـام الـيت تنفـذ                       

 .أحكام االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب
 مــن القــانون اجلنــائي علــى ٨٨كمــا اتضــح مــن التقــارير الســابقة لالتفيــا تــنص املــادة   

وذُكر أيضا يف التقريـر الرابـع أن القـانون اجلنـائي يتضـمن بعـض األحكـام                  . رهابعقوبات لإل 
جـرائم يف نطـاق الصـكوك الدوليـة         الـيت تعتـرب     لألعمال اإلجرامية   املتصلة بالنص على عقوبات     

 . عشراالثين
وحتــدد هــذه . ٨٩املالحظــة أن قمــع اإلرهــاب ينــدرج أيضــا يف نطــاق املــادة وجــدير ب 

شاء املنظمات اإلجرامية، شريطة أال تقع املسـؤولية وفقـا هلـذه املـادة علـى كـل                  املادة عقوبة إلن  
من يقوم بإنشاء منظمات إجرامية الرتكاب جرائم خطرية بشـكل خـاص ضـد مصـاحل الدولـة                  
أو يقود تلـك املنظمـات أو يشـارك فيهـا وحسـب، بـل أيضـا علـى كـل مـن يكـون علـى علـم                             

 . تلك املنظمة أو يف هياكلها الفرعيةبأهداف منظمة إجرامية ويشارك عن عمد يف
عالوة على ذلك، تقدمت وزارة الداخلية مببادرة إلعـادة صـياغة الـنص احلـايل للمـادة           

قـع تقـدمي    ومـن املتو  .  مبا جيعله يتمشى مع اإلطار احلايل للقانون الدويل بطريقة دقيقـة جـدا             ٨٨
إلجازته يف دورة فصل اخلريـف وسـيعرض علـى          ) الربملان(مشروع القانون إىل جملس الساييما      
 . جلنة مكافحة اإلرهاب فور إجازته

رهــاب، اعتمــد جملــس الســاييما يف     وفيمــا يتعلــق باإلطــار القــانوين لقمــع متويــل اإل       
وحيدد اجلـزء األول مـن     . ي من القانون اجلنائ   ٨٨ الصيغة اجلديدة للمادة     ٢٠٠٥مايو  /أيار ١٨

 

 .املرفقات حمفوظة لدى األمانة العامة حيث ميكن االطالع عليها * 
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هذه املادة عقوبة على كل من يقوم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة جبمع أو إرسال األمـوال أو                  
الوسائل األخرى املتأتية من أي مصدر، بقصد استخدامها بشكل كلي أو جزئي لتنفيـذ عمـل                

رهـايب فـرد، أو مـع       واحد أو أكثر من أعمال اإلرهاب أو إلرساهلا إىل منظمـة إرهابيـة أو إىل إ               
والعقوبة على العمل احملدد أعاله هي السجن مدى احلياة أو احلرمـان مـن              . العلم بذلك القصد  

وإىل جانـب ذلـك، حيـدد       .  مـع مصـادرة املمتلكـات       سـنوات  ١٠  و ٨احلرية لفترة تتراوح بني     
اص بنـاء   اجلزء الثاين من املادة عقوبة على متويل اإلرهاب، إذا ارتكبت ذلك مجاعة من األشخ             

والعقوبة املنطبقة على اجلرميـة احملـددة       . على اتفاق مسبق أو إذا ارُتكب ذلك على نطاق واسع         
 ٢٠  و١٥يف اجلزء الثاين هي السـجن مـدى احليـاة أو احلرمـان مـن احلريـة لفتـرة تتـراوح بـني                        

العـام  وتعترب اجلرائم املـذكورة سـابقا بـاالقتران مـع أحكـام اجلـزء            . سنة مع مصادرة املمتلكات   
ودخلت التعديالت املذكورة آنفا حيـز النفـاذ   . من القانون اجلنائي جرائم خطرية بصفة خاصة      

 .٢٠٠٥يونيه /حزيران ١يف 
 

 فعالية محاية النظام املايل  
ــا يف تقريرهــا      ٢-١  ــة مكافحــة اإلرهــاب املعلومــات الــيت وفرهتــا التفي تقــدر جلن
. أن وحدة املعلومـات املاليـة يف التفيـا        بش]  من النص اإلنكليزي   ٧ و ٦الصفحتان  [الرابع  

بــالنظر إىل أن قمــع متويــل أعمــال اإلرهــاب يف إطــار التنفيــذ الفعــال للفقــرة  فومــع ذلــك، 
من القرار  يتطلـب وجـود آليـة تنفيذيـة وإداريـة تكـون قـادرة علـى تنفيـذ                     ] أ [١الفرعية  

ه يف رسـالتها   الـذي طرحتـ  ٢ � ١سـؤاهلا رقـم   إجابـة ل مهامها، تود اللجنة احلصـول علـى     
والـذي يتسـاءل عمـا إذا       ] S/AC.40/2004/MS/OC.420[ ٢٠٠٤يوليـه   /متوز ٢٨املؤرخة  

كانــت وحــدة االســتخبارات املاليــة يف التفيــا منظمــة ومــزودة بالصــالحيات واملــوظفني        
ــاملوارد البشــرية واملاليــة والتقنيــة [ . علــى حنــو كــاٍف لتــتمكن مــن االضــطالع بواليتــها  ] ب

علـى السـؤال    إلجاباهتـا   ة املـذكورة إىل التفيـا تـوفري بيانـات داعمـة             وكذلك طلبت الرسـال   
 .الوارد أعاله

باسـم  من اآلن فصـاعدا  املشار إليها  (االتفيبيعمل حاليا يف وحدة االستخبارات املالية   
مجيــع مــوظفي دائــرة  تــوافره يف  اإللزامــي الــذي يــتعني شــرطوال.  مســؤوال١٩) دائــرة املراقبــة

أو أي درجــة مــن التعلــيم تتــيح  [ل علــى درجــة البكــالوريوس علــى األقــل  املراقبــة هــو احلصــو 
وخربة سابقة كافيـة يف إنفـاذ القـانون، ويستحسـن أن            ] إمكانية احلصول على درجة املاجستري    
 .تكون يف ميدان منع غسل األموال

وتتمثل املهـام الرئيسـية للمـوظفني املختصـني بقطاعـات معينـة واملعنـيني مبسـائل متويـل                    
رهاب يف وضع تقارير حتليليـة بشـأن احلالـة الراهنـة وتطوراهتـا املمكنـة، وإجـراء املشـاورات                    اإل
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وتبادل املعلومات مع سلطات إنفاذ القانون األخـرى، مبـا يف ذلـك السـلطات األجنبيـة، ومجـع              
البيانات الـواردة مـن مؤسسـات االئتمـان واملؤسسـات املاليـة الوطنيـة مبوجـب القـانون املتعلـق                     

 غسل عائدات األنشطة اإلجرامية، أو الواردة من الـدوائر املنـاظرة األجنبيـة، وإرسـال                مبكافحة
بيانــات أو معلومــات معينــة للمؤسســات االئتمانيــة أو املاليــة وللســلطات الــيت تتــوىل اإلشــراف 

 .عليها
وميكن القانون املتعلـق مبكافحـة غسـل عائـدات األنشـطة اإلجراميـة دائـرة املراقبـة مـن                     
ــل اإلرهــاب، مبــا يشــمل جت   اختــاذ التــ  ــع متوي ــرة أقصــاها   دابري الالزمــة ملن ــد هــذه األمــوال لفت مي

يف حالــة تصــنيف مــوارد ماليــة  ) ١[( مــن القــانون املــذكور ١٧شــهور حســب نــص املــادة   ٦
 مـن هـذا القـانون، بوصـفها عائـدات جرميــة،      ٤ مـن املــادة  ٢ممتلكـات أخـرى وفقـا للفقـرة      أو

 من هـذا القـانون،    ٢ من املادة    ٢ األشخاص املشار إليهم يف الفقرة    جيوز لدائرة املراقبة أن تأمر      
 أي  أوعميــل الذلــكاملــوارد املاليــة املوجــودة يف حســاب  تلــك عمليــات الســحب مــن  بتعليــق 

ال تتجـاوز   أ ، علـى  خالل املدة الزمنية احملددة يف الطلـب      حيوزها  متلكات أخرى   ملنقل  عمليات  
دون من هذا القـانون بـ      ٢ من املادة    ٢إليهم يف الفقرة    األشخاص املشار    يقوم) ٢ (.ستة أشهر 

تلغـي  أن   حيـق لـدائرة املراقبـة      )٣( . مـن هـذه املـادة      ١ألمر املشـار إليـه يف الفقـرة         بتنفيذ ا تأخري  
 عميـل وقـف عمليـات السـحب مـن املـوارد املاليـــة املوجـودة يف حسـاب ال                 األمر الصادر عنها ب   

وخـالل الفتـرة املـذكورة أعـاله، إذا تـوفرت           ]. اء املدة نقل ممتلكات أخرى حيوزها قبل انته      أو
 ١٩٥لدائرة املراقبة مسوغات كافية لالعتقاد بأن فعـال إجراميـا منصوصـا عليـه مبوجـب املـادة           

مــن القــانون اجلنــائي قــد ارُتكــب، تقــوم الــدائرة بنقــل كــل املعلومــات املتاحــة إىل املؤسســات   
خذ تلك املؤسسات إجراءاهتا، اسـتنادا إىل مـا يـرد           وتت. القائمة بالتحقيقات السابقة للمحاكمة   

 .إليها من معلومات وفقا لقانون اإلجراءات اجلنائية
عالوة على ذلك، جيوز لدائرة املراقبة، وفقا لألحكام اليت حيددها القـانون، أن تتبـادل                 

 .املعلومات مع الدوائر املناظرة األجنبية
ه، هنـاك مـا يكفــي العتبـار أن دائـرة املراقبــة     وبـالنظر إىل املعلومـات املشـار إليهــا أعـال     

جمهزة باملوظفني ومزودة بالوسائل التقنية على النحو املالئم وأهنا حتوز ما يكفي من السـلطات               
 .مبوجب القانون لالضطالع باملهام اليت يوكلها إليها القانون يف ميدان قمع متويل اإلرهاب

، يـتعني   تطبيقـا فعـاال   مـن القـرار   ) أ (١فيما يتصل بتطبيـق الفقـرة الفرعيـة          ٣-١ 
 املاليـة، وعلـى غريهـم مـن         عامالتتفرض على كافة املهنيني الضالعني يف امل      أن   على الدول 

الوسطاء املاليني كاحملامني، وكتاب العدل، والوكالء العقاريني، واحملاسـبني عنـدما يعملـون             
ختصــة باملعــامالت غــري  التزامــا قانونيــا يقضــي بــإبالغ الســلطات امل ،يف أنشــطة السمســرة
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وتعـرب جلنـة مكافحـة اإلرهـاب عـن تقـديرها للمعلومـات الـواردة يف            . العادية واملشـبوهة  
بشأن اآلليـات الـيت توسـع    ] نكليزيال من النص ا ٩  و ٨الصفحتان  [الرابعة  رسالة التفيا   

 اللجنـة   إال أن . نطاق االلتزام باإلبالغ ليشمل مجيع املهنـيني الضـالعني يف املعـامالت املاليـة             
القانون املتعلـق مبكافحـة     �تالحظ، يف هذا السياق، أن االلتزامات القانونية احمللية تنبع من           

تـود اللجنـة أن تشـري إىل أن األمـوال           هلـذا الغـرض     و. �غسل عائدات األنشـطة اإلجراميـة     
واملوارد األخرى ال ينبغي بالضرورة أن تتأتى مـن عائـدات اجلرميـة، وإمنـا ميكـن أن تكـون              

ومن مث تطلب اللجنة إىل     . مصادر مشروعة وتستخدم مع ذلك يف األغراض اإلرهابية       من  
التفيا أن توضح اخلطوات اليت تعتزم اختاذهـا لالمتثـال الكامـل هلـذه املتطلبـات الـيت يـنص           

 .عليها القرار
ال يوجد نـص يف قـوانني مجهوريـة التفيـا علـى عقوبـة السـتخدام العائـدات املشـروعة                    

 . متويل اإلرهاباملصدر من أجل
ة علــى عائــدات اجلرميــة تــنص علــى  مــن قــانون منــع إضــفاء الصــبغة القانونيــ ٤واملــادة  

 :يلي ما
يعـين ذلـك باإلضـافة إىل عائـدات اجلرميـة            [عائـدات اجلرميـة   تعترب أيضـا مـن      �  

املوارد املالية واملمتلكات األخرى اليت تكـون     ]  من القانون  ١املنصوص عليها يف املادة     
خاضـعة لسـيطرة شـخص أو مملوكـة لشـخص يكـون،             ] مباشر أو غري مباشـر    بشكل  [

فيما يتعلق باالشتباه يف ارتكابه لعمل إرهايب أو مشاركته فيه، مـدرجا يف واحـدة مـن                 
القوائم اليت تضم أولئك األشخاص واليت جتمعها دولة أو منظمة دوليـة وفقـا للمعـايري                

شخص تكـون لـدى املؤسسـات املشـار         اليت حددها جملس وزراء مجهورية التفيا، أو ل       
 معلومـات بشـأنه، مبـا يـوفر مسـوغات كافيـة لالشـتباه يف ارتكـاب              ٣٣إليها يف املـادة     

ويشري نص املـادة أعـاله    . � عمل إرهايب أو املشاركة يف ذلك      -ذلك الشخص جلرمية    
 .إىل أي نوع من العائدات

 من اجلـرائم علـى النحـو         من القانون اجلنائي على عقوبة هذا النوع       ١٩٥وتنص املادة    
 :التايل

بالنسبة لكل من يرتكب جرميـة غسـل مـوارد ماليـة أو ممتلكـات أخـرى متـت                    )١( 
 حيازهتا بشكل إجرامي،

ــان مــن احلريــ      ــة هــي احلرم ــة املنطبق ــرة ال تتجــاوز مخــس ســنوات،   تكــون العقوب ة لفت
ــة ومخســني مــرة مقــدار احلــد األدىن لألجــر الشــهري،     أو  مــع مصــادرة  غرامــة ال تتجــاوز مائ

 .املمتلكات أو بدون مصادرهتا
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 حالــة تكـرار ارتكــاب اجلرميــة،  بالنسـبة لكــل مـن يرتكــب اجلرميــة نفسـها، يف    )٢( 
 إذا اشتركت يف ارتكاهبا جمموعة من األشخاص بناء على اتفاق مسبق، أو

ــة     ــة املنطبقــة هــي احلرمــان مــن احلري ــرة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات   تكــون العقوب  لفت
 . مثان سنوات مع مصادرة املمتلكاتتتجاوز وال

بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف اجلزء األول واجلزء الثاين من هـذه املـادة،               )٣( 
 إذا ارتكبت تلك اجلرائم على نطاق واسع أو إذا كان ارتكاهبا يف إطار جمموعة منظمة،

ــة املنطبقــة هــي احلرمــان مــن احلريــ     ــرة ال تقــل عــن مخــس ســ  تكــون العقوب نوات ة لفت
 .تتجاوز عشر سنوات مع مصادرة املمتلكات وال

القـانون اجلنـائي عقوبـة علـى        مـؤخرا يف    عالوة على ذلـك، حتـدد التعـديالت املعتمـدة            
] ١-١انظــر اإلجابــة علــى الســؤال [مجــع األمــوال أو غريهــا مــن األصــول ألغــراض اإلرهــاب 

فـإن مجـع األمـوال    ] ١٥ادة وبوجـه خـاص املـ     [ووفقا ألحكام اجلزء العام مـن القـانون اجلنـائي           
 ٤بقصد استخدامها يف األنشطة اإلجرامية يعترب حتضريا الرتكاب عمل إجرامي ويـنص اجلـزء               

 علــى معاقبــة هــذا العمــل التحضــريي وفقــا للمــادة نفســها مــن القــانون اجلنــائي  ١٥مــن املــادة 
 ١٥مـن املـادة    ٤وتستثىن املخالفات اإلجرامية من نطاق أحكـام اجلـزء          . بوصفه اجلرمية نفسها  
 .من القانون اجلنائي

فيما يتعلق كذلك بغسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، حتـيط جلنـة مكافحـة                 ٤-١ 
 مـــن الـــنص ٩الصـــفحة [يرهـــا الرابـــع يف تقرالـــواردة اإلرهـــاب علمـــا بإجابـــات التفيـــا 

 ٢٠٠٤يوليـــه /متـــوز ٢٨ ةاللجنـــة املؤرخـــيف رســـالة  ٥-١علـــى الســـؤال ] نكليـــزياال
]S/AC.40/2004/MS/OC.420 .[ ومـــــع أن اللجنـــــة تالحـــــظ أن التفيـــــا ليســـــت لـــــديها

مـا زالـت   اللجنـة  فـإن  استراتيجيات جديدة للتحقيق يف غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب،       
باإلضــافة إىل . �وضــعتها التفيـا ونفــذهتا يف الســنوات األخــرية �هتـتم باالســتراتيجيات الــيت  

ن مركز تنسيق األعمال املشـتركة،      ذلك، تود اللجنة احلصول على مزيد من املعلومات ع        
خاصة من حيث الكيفية اليت يعتزم أن يساعد املركز هبـا يف حتسـني فعاليـة االسـتراتيجيات           

 .آنفة الذكر
] ١٩٩٧أنشـئت الـدائرة يف أواخـر عـام           [١٩٩٨إنشاء دائرة املراقبة منـذ عـام        مت  لقد   

 ومت الوفـاء    ٢٠٠٢-١٩٩٨فتـرة   الومشلـت اخلطـة األوىل      . وفقا للخطـط اإلمنائيـة االسـتراتيجية      
ــة  . هبــا علــى النحــو الكامــل   وهــي ٢٠٠٦-٢٠٠٣فتــرة الوتشــمل اخلطــة االســتراتيجية احلالي

 .تتضمن أيضا اخلطة االستراتيجية لتنمية تكنولوجيا املعلومات لدائرة املراقبة
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يب حمــدد للمقارنــة بــني قــائمتني  ووفقــا للخطــة آنفــة الــذكر اســتحدث برنــامج حاســو   
 اإلرهـابيني الـواردة مـن الـدول      حبيث يتسىن بذلك اآلن إجـراء مقارنـة تلقائيـة لقـوائم           أكثر،   أو
املنظمات الدولية مع القائمة الوطنية لألشخاص الطبيعيني والقانونيني، بشـأن مـن يبلـغ عـن                 أو

 .قيامه مبعامالت غري عادية أو مثرية للريبة
مسـؤوال، حيـث زاد عـدد     ١٩ إىل ١٣ووفقا للخطة، متت زيادة عدد املسـؤولني مـن       

 .املوظفني املعنيني بتنفيذ مهام منع متويل اإلرهاب
 من القانون املتعلق مبكافحـة غسـل        ٣٩ مت تعديل املادة     ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ٢٠ويف   

عائدات األنشطة اإلجرامية، مبا منح لدائرة املراقبة سلطة التعاون لـيس مـع السـلطات األجنبيـة                 
سسات األجنبية أو الدولية املعنيـة بقمـع متويـل اإلرهـاب أو مراقبـة       وحسب، وإمنا أيضا مع املؤ    

 .تدفق الوسائل املالية وغريها من األصول
ــذكر، مت بنجــاح         ــة ال ــتراتيجية آنف ــة االس ــة اإلمنائي ــا للخط ــايل، وفق ــاذ وبالت ــدابري اخت ت

طـوات املالئمـة    تكنولوجية وقانونية، مبا يكفل توافر القدرة والسلطات لدائرة املراقبة الختاذ اخل          
وعلى سبيل املثال، أُنشئت شبكة حمـددة لوضـع قائمـة موحـدة مبـوظفي               . لقمع متويل اإلرهاب  

االتصـال يف املؤسســات االئتمانيـة واملاليــة املســؤولني عـن تلقــي املعلومـات املضــمنة يف القــوائم     
 بنتـائج الدراسـة     الواردة من دائرة املراقبة ودراسة تلك املعلومات واملسؤولني عن إبالغ الدائرة          

 .وعما إذا كان من الضروري جتميد األصول املعنية
 .ونظرا للتطورات اليت حدثت مؤخرا، تتطلع دائرة املراقبة إىل حتسني عملها 
مركـــز مكافحـــة [وفيمـــا يتعلـــق باملعلومـــات عـــن مركـــز تنســـيق األعمـــال املشـــتركة  
 .٧-١، يرجى االطالع على اإلجابة على السؤال ]اإلرهاب

 
 عالية مكافحة اإلرهابف  

 مـن القـرار تطبيقـا    ٢يتعني على كل دولة عضو، مـن أجـل تطبيـق الفقـرة         ٥-١ 
أو غريهــا مــن /فعــاال، مــن مجلــة مــا يــتعني عليهــا، أن متلــك أجهــزة شــرطة واســتخبارات و 

اهلياكــل الفعالــة فضــال عــن أحكــام قانونيــة مالئمــة مــن أجــل الكشــف عــن الضــالعني يف      
صدهم واعتقاهلم، وكذلك الذين يدعمون األنشـطة اإلرهابيـة، بغيـة           األنشطة اإلرهابية ور  

علمــا اإلرهــاب ويف هــذا الصــدد، حتــيط جلنــة مكافحــة . حماكمــة هــؤالء األشــخاصكفالــة 
، بيد أهنا تطلب ]نكليزيال من النص ا٩الصفحة [يف تقريرها الرابع الواردة التفيا بإجابة 

ال، يرجــى توضــيح مــا إذا كــان التعــاون وعلــى ســبيل املثــ. جابــةإلبعـض التوضــيح لتلــك ا 
يســتند إىل قــانون تنفيــذ اجلــزاءات الصــادرة عــن املنظمــات الدوليــة، أو إىل لــوائح جملــس   
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ويرجى كذلك أن تبينوا، يف حالة وجود أي ]. يرجى توفري األحكام ذات الصلة[الوزراء 
يفية اليت يعمل هبـا   تلك األحكام، والكةأحكام للتعاون مع اجلهات األجنبية املناظرة، ماهي   

 .ذلك التعاون على الصعيد العملي
 من قانون تنفيذ اجلزاءات الصـادرة عـن املنظمـات الدوليـة يف مجهوريـة           ٤وفقا للمادة    

 أو متديـد أجلـها، أو تغيريهـا،         التفيا، حيق جمللس الـوزراء إصـدار الئحـة إلنشـاء بعـض القيـود،              
. ظمات دوليـة مـن جـزاءات ضـد أي دولـة بعينـها        تعليق العمل هبا، استنادا إىل ما تفرضه من        أو

عالوة على ذلك، يشري جملس الـوزراء يف الئحتـه إىل مجيـع التـدابري الالزمـة إلصـدار جـزاءات                     
وحتدد الالئحة الصـادرة عـن جملـس الـوزراء القيـود املفروضـة لـيس علـى                  . على الصعيد الوطين  

ســب، وإمنــا أيضــا علــى األشــخاص األشــخاص الطبيعــيني أو القــانونيني يف مجهوريــة التفيــا وح
الطبيعــيني أو القــانونيني األجانــب املقــيمني بشــكل قــانوين يف مجهوريــة التفيــا أو الــذين لــديهم  

ــواد املشــاهبة        ــواع األســلحة أو امل ــع أن ــد مجي ــا، لتوري ــل مســجل فيه ــذخائر،   (متثي ــا يشــمل ال مب
 للبلــد املفروضــة عليــه )واملركبــات العســكرية، واملعــدات العســكرية وقطــع الغيــار الالزمــة هلــا  

وجيوز أن تفرض الالئحة الصادرة عن جملس الوزراء أيضا قيودا على إصدار تأشـرية              . جزاءات
ــوره  [دخــول  ــا أو لعب ــيم التفي ــدخول   ]للســفر إىل إقل ، أو تصــريح إقامــة، وأن تلغــي تأشــرية ال

] سـوداء القوائم ال [وتصريح اإلقامة الصادرين لشخص يكون امسه مدرجا يف قائمة األشخاص           
 تـنص   اوإذا لـزم األمـر، قـد تتضـمن الالئحـة املـذكورة أحكامـ              . اليت تضـعها املنظمـات الدوليـة      

 .املنظمات الدوليةتسميهم على جتميد احلسابات واألصول اململوكة لألشخاص الذين 
. وحاليا، متت صياغة القانون اجلديد لتنفيـذ اجلـزاءات الـيت حتـددها املنظمـات الدوليـة                 

ــد  ــل األهـ ــم     وتتمثـ ــى تقاسـ ــنص علـ ــة، والـ ــزاءات املمكنـ ــد اجلـ ــانون يف حتديـ ــية للقـ اف الرئيسـ
 .االختصاصات فيما بني السلطات الوطنية ووضع التفاصيل احملددة آلليات إصدار اجلزاءات

ويــرد يف القــانون املتعلــق مبكافحــة غســل عائــدات األنشــطة اإلجراميــة إطــار للتعــاون    
 ٣٩يف ميدان قمع اإلرهاب، وبصفة خاصـة يف املـادة           وتبادل املعلومات بني السلطات الوطنية      

 :اليت تنص على ما يلي
 مببادرة منها أو بناء على التماس، أن تتبـادل املعلومـات            ،جيوز لدائرة املراقبة  �  

ا واليت تكون واجباهتا بصفة عامـة مشـاهبة لواجبـات           هبمع املؤسسات األجنبية املأذون     
 مـن القـانون، فضـال عـن املؤسسـات           ٢٧إليها يف املـادة     دائرة املراقبة يف التفيا، املشار      

كافحة اإلرهاب فيما يتعلق مبسائل املـوارد املاليـة املرتبطـة          القائمة مب األجنبية أو الدولية    
باإلرهاب أو مراقبة تـدفق أي أمـوال وأصـول أخـرى، إذا مـا ُضـمنت سـرية البيانـات                     

ــات ستســتخدم حصــرا يف األغــ      ــك البيان ــل أن تل ــا كُف ــا وأن  وإذا م ــق عليه راض املتف
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ــا  يعاقــب الــيت رائم اجلــملنــع إال تســتخدم لــن املعلومــات  عليهــا القــانون أيضــا يف التفي
 .�لتقدمي مرتكبيها إىل احملاكمة أو

 : على واجبات دائرة املراقبة يف التفيا٢٧وتنص املادة  
 وهـي   أنشـئت خصيصـا  إنفـاذ القـانون  دائرة املراقبة هي سلطة مـن سـلطات       �  

 الرقابة، مبوجـب القـانون املتعلـق مبكافحـة غسـل عائـدات األنشـطة اإلجراميـة،                متارس  
على املعامالت املاليـة غـري العاديـة واملشـبوهة، وتعمـل علـى احلصـول علـى املعلومـات                

 وختزينـها وحتليلـها وتزويـد مؤسسـات التحقيـق           ميعهاوتلقيها وتسجيلها وجتهيزها وجت   
ــة واحملــ    ــذي يســبق احملاكم ــك املاال ــيت  كم بتل ــات، ال ــوزعلوم ــع  أن  جي تســتخدم يف املن

والتحري، والتحقيق الذي يسبق احملاكمة وإصـدار األحكـام املتعلقـة بغسـل أو حماولـة                
ــة أخــرى يعاقــب عليهــا    رتبطغســل عائــدات اجلرميــة أو مــا يــ    هبــا مــن أنشــطة إجرامي

 .�القانون
ــق أو احملــ        ــة إىل ســلطات التحقي ــدائرة املراقب ــات املتاحــة ل ــوفر املعلوم ــة وت اكم األجنبي

مبوجب قواعد االتفاقات الدولية بشأن املساعدة القانونية املتبادلـة يف الشـؤون اجلنائيـة، وذلـك                
باســتخدام ســلطات االتصــال املنشــأة لــذلك الغــرض وذلــك فيمــا يتعلــق حصــرا بــاجلرائم الــيت   

نونيـة املتبادلـة   يعاقب عليها القانون أيضا يف التفيا، ما مل ينص اتفاق دويل بشـأن املسـاعدة القا               
 .على خالف ذلك

ــهجوم يف إطــار حماكمــة جــرائم       ٦-١  ــة األهــداف املعرضــة لل فيمــا يتعلــق حبماي
مثـــل محايـــة الضـــحايا، واألشـــخاص املتعـــاونني يف تنفيـــذ العدالـــة، والشـــهود، [اإلرهـــاب 

ــا الرابــع    ]والقضــاة، واملــدعني العــامني  ، تالحــظ جلنــة مكافحــة اإلرهــاب مــن تقريــر التفي
أن محاية الضحايا والشهود منصوص عليها مبوجـب        ]  من النص اإلنكليزي   ١٠ الصفحة[

بيد أن اللجنة تود أن تعلم نطاق هذه األحكام، وما إذا . أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية
وهـل  .  مثل القضاة واملـدعني العـامني      حكام تنطبق على األشخاص اآلخرين    كانت تلك األ  

 لدول األخرى؟ميكن استخدامها يف التعاون مع ا
 محايـة إجرائيـة حمـددة        تـوفري   علـى  احاليـ املعمـول هبـا     تنص مدونـة اإلجـراءات اجلنائيـة         

قانون جديد بشـأن اإلجـراءات اجلنائيـة      وسيبدأ نفاذ   . جمرمني حماكمةلألشخاص املشتركني يف    
. ) قـانون احلمايـة اإلجرائيـة احملـددة     بـدء نفـاذ   ن مـع  بالتزام( ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  

 .  على احلماية اإلجرائية احملددة أيضاوعالوة على ذلك، ينص قانون عمليات التحقيق
 احلايل، تنص مدونة اإلجـراءات اجلنائيـة علـى األحكـام التاليـة الـيت                النظاموفيم يتعلق ب   

 .تتعلق بتوفري احلماية اإلجرائية احملددة لشخص يشترك يف حماكمة جمرمني
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 مدونــة اإلجــراءات اجلنائيــة مســألة تــوفري احلمايــة       ألــف مــن - ٩ويتنــاول الفصــل   
 .اإلجرائية احملددة ملن يديل بشهادته يف حماكمة جنائية

 مـن مدونـة اإلجـراءات اجلنائيـة احملـاكم واملـدعني العـامني واحملققـني              ١٠٦وتلزم املادة    
صـلة  بشرح احلقوق املكفولـة ألي شـخص يشـترك يف التحقيـق يف قضـية مـا أو يف احملاكمـة املت                

 .هبا، أيا كان وضعه، وبتمكينه من االستفادة من تلك احلقوق
وإذا كان مثة ما يدعو لالعتقـاد بشـكل كـاف أن الضـحية أو الشـاهد أو أي شـخص                      

يشترك قي القضية، أو أحد أفراد أسر أي منهم، أو أي شخص قريب منهم، قـد تلقـى هتديـدا                 
و إحلاق الضرر هبـا، أو بارتكـاب أي عمـل           بالقتل أو استخدام العنف ضده أو تدمري ممتلكاته أ        

غــري قــانوين ضــده، فمــن حقــه أن يطلــب مــن ســلطات إنفــاذ القــانون املختصــة تــوفري احلمايــة   
ــه ومصــاحله املشــروعة    ــه وملمتلكات ــق    . الضــرورية ل ويف احلــاالت احملــددة أعــاله، جيــوز للمحق

طبيعـة التهديـدات واختـاذ      املدعي العام أو للمحكمة النظر يف الظـروف احملـددة للقضـية ويف               أو
ــؤالء األشــخاص          ــة ه ــة، هبــدف محاي ــة اإلجــراءات اجلنائي ــيت حتــددها مدون ــة ال ــدابري الالزم الت
واحلفاظ على حياهتم وصحتهم وشرفهم وكرامتهم، ويقوم احملقق أو املـدعي العـام أو احملكمـة                

ألحـد احملققـني   وباإلضافة إىل ذلـك، ميكـن عنـد الضـرورة           . بالتحقيق يف األمر وحماكمة الفاعل    
مببادرة منه أن يوفر احلمايـة ألحـد األشـخاص املشـتركني يف قضـية مـا بـاللجوء إىل أيـة وسـيلة                        

 .قانونية، شرط أن حيصل على إذن من املدعي العام أو احملكمة
 من مدونة اإلجراءات اجلنائية على إمكانية توفري احلمايـة اإلجرائيـة           ١٠٦وتنص املادة    

شــتبه فــيهم واملتــهمني واألشــخاص ممــن قــد يــدعى علــيهم واملــدانني يف  للضــحايا والشــهود وامل
ــورة      ــة يف اخلطـ ــة غايـ ــية تتعلـــق جبرميـ ــهود يف قضـ ــورة والشـ ــة يف اخلطـ ــرية أو غايـ ــرائم خطـ جـ

 . واألشخاص الذين قد يؤدي تعرضهم للخطر إىل التأثري على األشخاص السابق ذكرهم
 الشــروط الالزمــة لتــوفري احلمايــة   مــن مدونــة اإلجــراءات اجلنائيــة ١٠٦وحتــدد املــادة  

ــددة  ــة احمل ــاة الشــاهد       . اإلجرائي ــرض حي ــان اإلدالء بالشــهادة يع ــة إذا ك ــك احلماي ــرض تل وتف
د أســاس ِجــممتلكاَتــه وســائر مصــاحله املشــروعة للخطــر، أو إذا ورد هتديــد بــذلك، أو إذا وُ  أو

رائيـة احملـددة كـذلك بنـاء        وميكـن تـوفري احلمايـة اإلج      . يدعو لالعتقاد أن هذا التهديد قـد ينفـذ        
 .على طلب مكتوب من الشخص املعين

وإذا ما حتققت الشروط السالفة الذكر، يتخذ املدعي العـام بنـاء علـى طلـب مكتـوب                   
 .من موجه االهتام، وبعد االستماع إىل الشخص املعرض للخطر، قرارا بتلبية الطلب أو رفضه

رَض احلماية اإلجرائيـة احملـددة، ُتعـّدل        وإذا ما اقتضى احلال خالل إجراءات احملاكمة ف        
ــه      ــر هويت ــة الشــخص وُتغيَّ ــات حتــدد هوي ــيت تتضــمن بيان ــع األوراق ال وُتســحب األوراق . مجي
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. األصلية من ملف القضية وتوضع مبعزل عنه مشـفوعة بقـرار فـرض احلمايـة اإلجرائيـة احملـددة                  
 .هتام أو املدعي العاموال ميكن ألي كان االطالع على تلك األوراق باستثناء موجه اال

ــادة    ــق يف   ١٩وتــنص امل ــانون عمليــات التحقي ــه يف حــال  جزئهــا مــن ق  األول علــى أن
صدور قرار من املدعي العام بشأن توفري محاية إجرائية حمددة لشخص ما، تقـوم اهليئـة املكلفـة                  

دده بعمليـات التحقيــق باختــاذ كـل التــدابري الضــرورية لتنفيـذ هــذا القــرار علـى النحــو الــذي حيــ    
القانون، وتستعمل يف ذلك السبل والوسائل املالئمة لكفالة محاية الشخص وممتلكاته، وصـون             
مكاملاته من التنصت غري املرخص به، وصـون مراسـالته مـن املراقبـة غـري املـرخص هبـا؛ وتقـوم                 
اهليئة بصـرف أجهـزة خاصـة وأسـلحة للشـخص وبتدريبـه علـى اسـتعماهلا؛ وتـوفر لـه السـكن                       

، كمـا  )إقامـة سـرية  (الالزمـة هبـدف محايتـه يف إقامـة حمروسـة جيهـل العمـوم مكاهنـا          طيلة املـدة    
تكفــل لــه احلصــول علــى جــواز ســفر وغــريه مــن الوثــائق الــيت ُتغيَّــر فيهــا بيانــات حتديــد اهلويــة  

 . العمل، فضال عن اإلجراءات الضرورية األخرىوعنوان اإلقامة الدائمة ومكاِن
 :لرابع من املادة املذكورة على ما يلي ااجلزءوعالوة على ذلك، ينص  
يف حــال تلقــي رئــيس هيئــة جتــري عمليــات حتقيــق معلومــات مؤكــدة تفيــد بوجــود  �� 

هتديد يتعرض له شخص ال يديل بشهادته يف قضية جنائية، وبالتايل ال ميكن اعتبـاره كشـخص         
كا يف كشـف جرميـة      شمل باحلماية اإلجرائية احملددة، إال أنه يعترب بشكل آخر مشتر         يتعني أن يُ  

خطــرية ارتكبتــها جمموعــة منظمــة ويف التحقيــق فيهــا وحماكمــة مرتكبيهــا، جيــوز لــه، بنــاء علــى 
طلب مكتوب من الشخص وموافقـة املـدعي العـام، أن يتخـذ قـرارا يتعلـق بـاالعتراف بأحقيـة                     

 ��.الشخص يف احلماية احملددة، حسبما هو مبني أعاله
قـــانون اإلجـــراءات ) الربملـــان(لـــس الســـييما ، أقـــر جم٢٠٠٥أبريـــل / نيســـان٢١ويف  

 مـن هـذا     ٢٤ومبوجـب املـادة     . ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين األول  ١اجلنائية، الذي سيبدأ نفاذه يف      
القانون، حيق للشخص املعرض للخطر من جراء تأديته التزاماَته الناشئة عـن قـانون اإلجـراءات                

. اتـه احلمايـة الـيت يـنص عليهـا القـانون           اجلنائية أن يطلب إىل موجه االهتـام أن يـوفر لـه وملمتلك            
وعند تلقي موجـه االهتـام الطلـَب، يقـرر اختـاذ واحـد أو أكثـر مـن التـدابري التاليـة، مـع مراعـاة                           

 :الظروف احمليطة بالقضية 
 الشروع يف إجراء جنائي آخر للتحقيق يف اخلطر؛ - ١ 
 اختاذ تدبري أمين مالئم حلماية الشخص من هذا اخلطر؛ - ٢ 
 الشروع يف توفري محاية إجرائية حمددة للشخص املعرض للخطر؛ - ٣ 
 .تكليف سلطات إنفاذ القانون بضمان أمن الشخص وممتلكاته - ٤ 
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 من قانون اإلجراءات اجلنائية علـى الظـروف الـيت جيـوز فيهـا تـوفري         ٣٠٠وتنص املادة    
صـحته أو ممتلكاتـه،     محاية إجرائية حمددة، وحتـددها يف وجـود هتديـد حليـاة الشـخص املعـين أو                  

وجود وعيد بتنفيذ التهديد ، أو معرفة موجه االهتام بأسباب تستند إىل أساس مـتني تـدعوه                  أو
 .لالعتقاد أن التهديد احمليط بالشخص أو مبمتلكاته قد ينفذ

، أقــر جملــس الســييما قــانون احلمايــة احملــددة لألشــخاص،   ٢٠٠٥مــايو / أيــار١٩ويف  
 . مع بدء نفاذ قانون اإلجراءات اجلنائيةالذي سيبدأ نفاذه بالتزامن

 :، على ما يلي��اهلدف من القانون��، املعنونة ١وتنص املادة  
يهدف القانون إىل كفالة محاية حياة الشخص الذي يديل بشهادته يف قضايا جنائيـة              �� 

ــة     ــا وحماكمـ أو يشـــارك يف كشـــف جرميـــة خطـــرية أو غايـــة يف اخلطـــورة أو يف التحقيـــق فيهـ
 .��ا، وإىل كفالة محاية صحته ومصاحله املشروعةمرتكبيه
 احملــددة الــيت تــوفر لشــخص مــا بأهنــا تتمثــل يف   مــن القــانون احلمايــة٢ََوتعــرف املــادة  

التدابري املتخذة يف إطار اإلجراءات اجلنائية أو يف إطار التحقيق أو أية تدابري أمنية أخـرى، الـيت        
ول باحلماية  وعلـى صـحته ومصـاحله املشـروعة           ُيتوخى منها احلفاظ على حياة الشخص املشم      

 .األخرى
 

 جلنـة  تـود فعـاال،   من القـرار تطبيقـا  ) هـ (٢يف سياق تطبيق الفقرة الفرعية   ٧-١ 
ة الـيت   كوميـ احل ةعاملـ ال ةفرقـ ال��  تتلقى املزيـد مـن املعلومـات بشـأن           مكافحة اإلرهاب أن  

املعلومـات بـني خمتلـف اهليئـات      تبـادل التعـاون و  عىن بوضع آلية تنسيق من أجـل لت ُشكّلت
وهل يتجاوز عمل تلك اهليئة نطاق مسألة متويل . ��احلكومية وغريها من اهليئات املختصة

اإلرهاب؟ وهل تترجم توصياهتا إىل إجراءات إدارية، أو هل أدرجـت تلـك التوصـيات يف     
لـرد  القوانني احمللية؟ وهـل جـرى تنفيـذ أي مـن توصـياهتا؟ يرجـى توضـيح ذلـك إن كـان ا                      

 .باإلجياب
يف شــأن الفرقــة العاملــة  ��٢٠٠٤يوليــه / متــوز١٢وفقــا ألمــر رئــيس الــوزراء املــؤرخ   

كّلت فرقـة عاملـة تضـم ممـثلني         ، شُـ  ��املعنية بالتحضري ملركز العمل املشـترك ملكافحـة اإلرهـاب         
وتضــم الفرقــة العاملــة ممــثلني عــن وزارات . عــن عــدة مؤسســات ويرأســها ممثــل شــرطة األمــن 

واخلارجيــة والداخليــة، ومركــز مراقبــة الطــوارئ، ودائــرة االســتخبارات العســكرية        الــدفاع 
، )الربملــان(واألمــن، والقــوات املســلحة الوطنيــة، ودائــرة األمــن الرئاســي، وجملــس الســييما         

وأعدت الفرقة العاملة، يف إطار املهـام املسـندة إليهـا، مشـروع خطـة               . ومكتب صون الدستور  

05-51989 13 
 



S/2005/595
 

، وقـام وزيـر الداخليـة، وفقـا للقواعـد اإلجرائيـة، بعـرض               ��رهـاب تأسيس مركز مكافحة اإل   ��
 ).٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦وافق عليه اجمللس يف (املشروع على جملس الوزراء 

فربايــر / شــباط١ووفقــا للخطــة الســالفة الــذكر، أنشــئ مركــز مكافحــة اإلرهــاب يف    
ــن  ٢٠٠٥ ــام الرئيســية للمركــ  .  كجــزء مــن شــرطة األم ــل امله ــة  وتتمث ز يف االضــطالع باملراقب

الدائمة لتهديـدات اإلرهـاب وكفالـة اإلعـداد والتنسـيق يف جمـال تنفيـذ سياسـة الدولـة املتعلقـة                      
وينسق مركز مكافحـة اإلرهـاب إعـداد وثـائق حتليليـة ومفاهيميـة وأخـرى                . مبكافحة اإلرهاب 

ظم للسـلطات  متعلقة بالتخطيط السياسـي يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، كمـا يقـدم الـدعم املنـت           
ومـــن املزمـــع أيضـــا إنشـــاء نظـــام لإلنـــذار املبكـــر   . املشـــتركة يف أنشـــطة مكافحـــة اإلرهـــاب 

 .بالتهديدات اإلرهابية
وقـد  . ووفقا للمفهوم، ُيزمع أيضا إنشاء اجمللس االستشاري ملركز  مكافحة اإلرهـاب            

ألساسـي  النظـام ا ��أعد جهاز شرطة األمن مشروع نظام معروض على جملـس الـوزراء معنـون      
وقــد أرســل مشــروع النظــام إىل خمتلــف   . ��للمجلــس االستشــاري ملركــز مكافحــة اإلرهــاب  

 .السلطات احلكومية لكي تبدي رأيها فيه
ــة،        ــدفاع، واخلارجيـ ــن وزارات الـ ــثلني عـ ــم اجمللـــس ممـ ــذلك أن يضـ ــع كـ ــن املزمـ ومـ

ــرة االســتخبارات العســ      ــة، والنقــل واالتصــاالت، والعــدل، والصــحة، وعــن دائ كرية والداخلي
واألمــن، والقــوات املســلحة الوطنيــة، ووحــدة االســتخبارات املاليــة، ودائــرة األمــن الرئاســي،    

واهلــدف مــن إنشــاء اجمللــس هــو تســهيل التنســيق  . وجملــس الســييما، ومكتــب صــون الدســتور 
ــديات واألشــخاص       والتعــاون فيمــا بــني مركــز مكافحــة اإلرهــاب والســلطات األخــرى والبل

سني استعداد البلد ملنع التهديدات اإلرهابيـة وتعطيـل أثـر ونتـائج هـذه               االعتباريني، من أجل حت   
ومــن املتوقــع أيضــا أن يقــدم اجمللــس اقتراحــات عــن كيفيــة حتســني سياســة مكافحــة  . األعمــال

اإلرهــاب، وأن يقــيم وحيلــل مشــاريع القــوانني املتعلقــة مبجــال مكافحــة اإلرهــاب، وينظــر يف     
 .ون بني السلطاتالسبل املمكن اتباعها لتحسني التعا

 
ــة       ٨-١  ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــأن ق ــة مكافحــة اإلرهــاب علمــا ب أحاطــت جلن

يرجى إخطار جلنة مكافحة اإلرهـاب عنـدما        . اجلديد قد عرض على الربملان للقراءة الثالثة      
 .يسن هذا التشريع كما يرجى عرض أحكامه املتصلة باملوضوع عندما يتم ذلك

ــان     ــس الســييما ق ــر جمل ــد أق ــة يف  وق ــل / نيســان٢١ون اإلجــراءات اجلنائي ، ٢٠٠٥أبري
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١وسيبدأ نفاذ القانون يف 
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 مدى فعالية الضوابط املتعلقة باجلمارك واهلجرة واحلدود  
ضوابط فعالـة يف    تطبيق   من القرار    ٢ و   ١يتطلب التنفيذ الفعال للفقرتني      ٩-١ 

متويـل األعمـال    دة أهـداف، مـن بينـها منـع ووقـف          بغرض حتقيق ع   اجلمارك وعلى احلدود  
وقــد أحاطــت اللجنــة علمــا بــرد التفيــا هبــذا الشــأن الــوارد يف تقريرهــا الرابــع   . اإلرهابيــة

يرجـى  . ، وخباصة عدم وجود إلزام باإلعالن عند نقل النقـود عـرب احلـدود             )١١الصفحة  (
بإعـداد نظـام ملعـايري اإلعـالن        الفرقـة العاملـة املعنيـة       ��إخطار اللجنة بالتقدم الذي أحرزته      

، حيث إن هذا املوضوع جيب أن يعاجل على وجه األولوية ألنه يتعلـق مبجـال       ��عن النقود 
 .ميكن أن يستغل من أطراف ضالعة يف اإلرهاب أو أطراف تقدم املساعدة إىل اإلرهابيني

 علـى   وقد قامت وزارة املالية بإعداد مشروع قانون بشأن اإلعـالن عـن النقـود ُعـرض                
ــييما يف   ــان٢٠جملـــس السـ ــل / نيسـ ــة يف    ٢٠٠٥أبريـ ــراءة الثانيـ ــه اجمللـــس يف القـ ــق عليـ ، ووافـ

). من املتوقع أن يوافق على املشروع يف القراءة الثالثـة يف دورة اخلريـف              (٢٠٠٥يوليه  /متوز ٩
 اجلمارك التابع لدائرة إيرادات الدولـة بإنشـاء فرقـة عاملـة دائمـة               جملس قاموعالوة على ذلك،    

ن أجل كفالة استعداد وقدرة السلطات اإلقليميـة التابعـة للـدائرة علـى مراقبـة وضـبط حركـة           م
. النقد بشكل مالئم وإتاحة إمكانية تبـادل معلومـات دقيقـة وصـحيحة بـني السـلطات الوطنيـة                  

 .وتتمثل املهمة األساسية للفرقة يف رصد مجيع أوجه تنفيذ مشروع القانون السالف الذكر
 

مــن القــرار تنفيــذا فعــاال ) ز(و ) ج (٢نفيــذ الفقــرتني الفــرعيتني يتطلــب ت ١٠-١ 
توفري مالذ عدم لجمارك واهلجرة واحلدود ملنع حتركات اإلرهابيني ولفعالة  ضوابط  وجود  
 :ويف هذا الصدد. آمن هلم

الـيت  �� املعايري الوطنية والدوليـة   ��يرجى اإلشارة إىل الصكوك القانونية اليت حتدد         � 
وما هي اآللية اليت يقوم عليهـا تبـادل املعلومـات مـع             . سلطات التفيا حتكم أعمال   

 اجلهات الدولية النظرية؟
يرجــى اإلشــارة إىل القــوانني أو اإلجــراءات الــيت حتكــم التنســيق فيمــا بــني دائــرة     � 

 .ويرجى إطالع اللجنة على األحكام املناسبة. اجلمارك وحرس احلدود
اللـوائح التنظيميـة احملـددة الـيت يـتم يف إطارهـا             يرجى إطالع اللجنة على تفاصـيل        � 

وهل هناك أيضا أحكام    . التعاون يف جمال أمن احلدود بني إستونيا والتفيا وليتوانيا        
ــتظم علــى املســتوى      ــادل املعلومــات وتنســيق األعمــال بشــكل من حمــددة حتكــم تب

 .التشغيلي؟ وإذا كان الرد باإلجياب، يرجى توضيح ذلك
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وط العريضة لألحكام املتصلة باملوضـوع واملطبقـة حاليـا الناشـئة           يرجى حتديد اخلط   � 
، والـيت حتـدد اإلجـراءات القانونيـة واإلداريـة           ��املفهوم الوطين ألمن الدولـة    ��عن

 .حلماية مطارات التفيا ومرافئها ومنشآهتا على املياه الساحلية
ــانون   ــة،   حيــدد ق ــرادات الدول ــرة إي ــادة  دائ ــام وصــال   ٢وامل حيات  بشــكل خــاص، مه

 :والتزامات السلطات اجلمركية على النحو التايل
 املهام الرئيسية لدائرة إيرادات الدولة 
كفالــة حتصــيل الضــرائب والرســوم واملــدفوعات اإللزاميــة األخــرى املســتحقة   )١( 

 للدولة واليت تديرها الدائرة يف إقليم مجهورية التفيا وعلى احلدود اجلمركية؛
 مركية للدولة وكفالة محاية احلدود اجلمركية؛تنفيذ السياسة اجل )٢( 
منـــع وكشـــف اجلـــرائم اجلنائيـــة املتعلقـــة بالضـــرائب والرســـوم واملـــدفوعات    )٣( 

 .اإللزامية األخرى املستحقة للدولة واليت حتددها الدولة
كفالة تـدريب املـوظفني املـدنيني التـابعني لـدائرة إيـرادات الدولـة، واستشـارة                  )٤( 

ــرائب ب ــا    دافعـــي الضـ ــريبية، وفقـ ــة الضـ ــريعات التنظيميـ ــلة بتطبيـــق التشـ ــيع املتصـ ــأن املواضـ شـ
 لإلجراءات احملددة يف القانون؛

ــائق التســجيل         )٥(  ــة وث ــدى مطابق ــة م ــي الضــرائب ومراقب ــداد دافع تســجيل وتع
ملتطلبات القانون والظروف الواقعيـة، وفقـا لإلجـراءات احملـددة يف القـوانني وللـوائح التنظيميـة                  

 راء؛جمللس الوز
 .كفالة تنفيذ التشريعات التنظيمية املتعلقة حبركة السلع اخلاضعة للمكوس )٦( 

 : على ما يلي١١وتنص املادة 
 :مهام دائرة إيرادات الدولة يف جمال تنفيذ السياسة اجلمركية 
ــرض        - ١  ــة، وف ــواد األخــرى اخلاضــعة لتلــك املراقب ــة للســلع وامل ــة اجلمركي املراقب

مركية وحتصيلها، وتوثيق املراقبـة اجلمركيـة، ومحايـة احلـدود االقتصـادية      الضرائب والرسوم اجل  
 .للدولة، وهي مسائل تتصل باجملال اجلمركي فقط

 :وتتمثل مهام السلطات اجلمركية يف جمال تنفيذ السياسة اجلمركية فيما يلي - ٢ 
 مراقبة االمتثال للقرارات اإلدارية املتعلقة باملسائل اجلمركية؛ )١( 
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فرض التعريفـات اجلمركيـة ومراقبـة االمتثـال لنظـام رخـص اسـترياد وتصـدير                  )٢( 
السلع واملواد األخـرى، وحتصـيل الضـرائب املسـتحقة للدولـة والضـرائب والرسـوم اجلمركيـة،                  

واليت جيب أن تسـدد علـى احلـدود         فضال عن املدفوعات اإللزامية األخرى اليت حتددها الدولة 
 املنظمة لذلك؛اجلمركية مبوجب التشريعات 

حجز الشحنات املهربة ومنع استرياد وتصـدير املـواد الـيت جـرت العـادة علـى                  )٣( 
 اجلمركية األجنبية؛ حظرها، يف إطار التعاون مع السلطات 

حصــر عمليــات الســلطات اجلمركيــة وإعــداد البيانــات اإلحصــائية األساســية    )٤( 
 وفقا لإلجراءات اليت حتددها القوانني؛

ــاريع  تزويـــد  )٥(  ــة واملشـ واملنظمـــات واألشـــخاص ) الشـــركات(ســـلطات الدولـ
اجلمركية، وتـدريب األخصـائيني وزيـادة مـؤهالهتم          الطبيعيني باملعلومات املتصلة باملسائل 

 فيما يتعلق باملسائل اجلمركية، وفقا للتشريعات التنظيمية؛
اقبــة التعــاون مــع مؤسســات إنفــاذ القــانون ومؤسســات الدولــة املعنيــة باملر        )٦( 

واإلدارة، وغريها من املؤسسات، يف املسـائل املتعلقـة باالمتثـال للتشـريعات التنظيميـة املعتمـدة              
 املنظمة للجمارك؛

 تنفيذ االلتزامات الدولية للدولة فيما يتعلق باجلمارك؛ )٧( 
 إدارة املراكز احلدودية وإجناز أعمال البناء املتصلة هبا؛ )٨( 
 .  تصلة بالتهريبالتحقيق يف املسائل امل )٩( 

والواجبـات  ] ٣املـادة   [وعالوة على ذلك، يوضح نفس القانون هيكـل دائـرة إيـرادات الدولـة               
 ].٦املادة [اإللزامية لألشخاص الطبيعيني أو االعتباريني املتعلقة باالمتثال لشروط الدائرة 

 
 ٣املادة  
وتتمتـع الـدائرة    . يميـة تتكون دائرة إيـرادات الدولـة مـن املقـر املركـزي واملكاتـب اإلقل               

 .ومكاتبها اإلقليمية بالشخصية االعتبارية
ويضــم املقــر املركــزي للــدائرة اجمللــس الــوطين للضــرائب، واجمللــس الــوطين للجمــارك،  

والــدائرة اجلنائيــة اجلمركيــة، وإدارة الشــرطة املاليــة، وجملــس دافعــي الضــرائب املوســع، وإدارة  
 . تكفل التشغيل العام للدائرةالسلع اخلاضعة للمكوس، ووحدات أخرى 
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ــة األخــرى، بإنشــاء          ــانون والتشــريعات املنظم ــا للق ــدائرة، وفق ــام لل ــدير الع ــوم امل ويق
 .املكاتب اإلقليمية للدائرة

ويتوىل املوظفون املدنيون بدائرة إيرادات الدولة تنفيذ املهام الرئيسية للـدائرة، حسـبما              
للـدائرة، ونـواب املـدير العـام، ومـديري اإلدارات          ميليه القانون، وهم يتكونـون مـن مـدير عـام            

واجملالس ونواهبم، ومديري املكاتب اإلقليميـة ونـواهبم، ورؤسـاء الوحـدات األخـرى ونـواهبم؛                
وكبار مفتشي الضرائب، ومفتشي الضرائب األقدمني، ومفتشـي الضـرائب؛ وكبـار املفتشـني،              

دمني التـابعني للشـرطة املاليـة، ومفتشـي         واملفتشني األقدمني، واملفتشني؛ ومفتشي التحقيق األقـ      
التحقيق، ومفتشي التحقيق املبتدئني، فضال عن رؤساء السلطات اجلمركية اإلقليميـة ونـواهبم،             
ــار مشــريف اجلمــارك،        ــع الرتــب، وكب ــة، وخــرباء اجلمــارك مــن مجي ــة اجلمركي ورؤســاء األفرق

بتدئني، باإلضـافة إىل بـاقي      ومشريف اجلمارك األقدمني، ومشريف اجلمارك، ومشريف اجلمارك امل       
املوظفني العاملني يف دائرة إيرادات الدولة الذين يؤدون الوظائف املشار إليهـا يف الفقـرة األوىل    

 .  من قانون اخلدمة املدنية للدولة٣للفرع 
 

 ٦املادة  
م مجيع األشـخاص االعتبـاريني والطبيعـيني اخلاضـعني لرقابـة دائـرة إيـرادات الدولـة                  لَزُي 

يــذ القــرارات الــيت يتخــذها املوظفــون املــدنيون التــابعون للــدائرة والشــروط الــيت حيــددوهنا     بتنف
 .واألوامر اليت يصدروهنا ضمن حدود االختصاصات اليت حيددها القانون

 مـن القـانون املـذكور إطـار اختصـاص املـوظفني             ١٣وعالوة علـى ذلـك، حتـدد املـادة           
 :املدنيني يف جمال اجلمارك

 املــدنيني التــابعني للســلطات اجلمركيــة، خــالل تأديتــهم لواجبــاهتم  للمــوظفني - ١ 
املتصلة بالعمل، وبعد إبراز وثيقة إلثبات هويتهم وترخيص من موظف مدين ذي رتبـة أعلـى،                 

واملؤسســات، وأن ) الشــركات(احلــق يف أن يــدخلوا املنــاطق أو األمــاكن التابعــة للمشــاريع      
صــادية املفتوحــة الــيت توجــد هبــا الســلع واملــواد األخــرى يــدخلوا املنــاطق اخلاصــة واملنــاطق االقت

 . موضع رقابة اجلمارك
جيـــوز للمـــوظفني املـــدنيني التـــابعني للســـلطات اجلمركيـــة ، خـــالل تأديتـــهم   - ٢ 

ــاهتم املتصــلة بالعمــل، ووفقــا لإلجــراءات احملــددة يف التشــريعات املنظمــة، محــل أســلحة      لواجب
د الضرورة، باإلضـافة إىل وسـائل خاصـة لوقـف النقـل          ووسائل خاصة للحماية  واستعماهلا عن     
 .على احلدود اجلمركية جلمهورية التفيا
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ُيخّول املوظفون املدنيون التابعون للسلطات اجلمركية عند تأديتهم واجبـاَتهم         - ٣ 
 مــن ١٠الوظيفيــة يف جمــال إدارة الضــرائب الصــالحيات احملــددة يف الفقــرة األوىل مــن الفــرع    

 .القانون
ــع        - ٤  ــة م ــاون الســلطات اجلمركي ــة، تتع ــام اجلمركي ــذ امله ــة تنفي مــن أجــل كفال

الســلطات احلكوميــة للدولــة والســلطات احلكوميــة احملليــة واألشــخاص الطبيعــيني واألشــخاص  
 .االعتباريني

جيوز للموظفني املدنيني التابعني للسلطات اجلمركيـة، ومـن واجبـهم، بشـكل              - ٥ 
 حدود الدولـة واهلجـرة والنظـام العـام، اعتقـال منتـهكي             مستقل أو جبانب موظفي دائرة حرس     

 .احلدود الدولية جلمهورية التفيا
ــيت      - ٦  ــة الصــالحيات ال ــابعون للســلطات اجلمركي ــدنيون الت ُيخــّول املوظفــون امل

حيددها القانون، ويرخص هلـم خـالل حتقـيقهم يف مسـائل التـهريب أن يبـادروا إىل فـتح حتقيـق               
 .اجلنائية لالتفيامبوجب مدونة اإلجراءات 

 مـن  املـدير      بتـرخيص ُيخّول املوظفون املدنيون التابعون للسلطات اجلمركية،        - ٧ 
العام لدائرة إيرادات الدولة أو مدير جملس اجلمارك الوطنية، صـالحية إجـراء عمليـات حتقيـق،                 
مبوجب اإلجـراءات الـيت حيـددها القـانون، مـن أجـل كشـف ومنـع أيـة أعمـال إجراميـة تتعلـق                         

 .املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاص السلطات اجلمركيةب
 من قانون اجلمارك التزام السلطات اجلمركية بالتعاون مع السـلطات           ١٠وحتدد املادة    

 . من قانون عمليات التحقيق٢٧ من املادة ٢األخرى، وينشأ نفس االلتزام عن الفقرة 
ة يف إستونيا والتفيا وليتوانيـا      وجيري كذلك تنفيذ التعاون فيما بني السلطات اجلمركي        

يف إطار االتفاق بـني حكومـات مجهوريـة إسـتونيا ومجهوربـة التفيـا ومجهوريـة ليتوانيـا املتعلـق                   
 .باملساعدة املتبادلة يف اجملال اجلمركي

 من االتفاق األحكام املتعلقة بتبادل املعلومـات بـني السـلطات، وتـنص              ٥وحتدد املادة    
 :على ما يلي

، سـواء مببـادرة منـها       بعضها بعضـا  السلطات اجلمركية لألطراف املوقعة     تزود   - ١ 
 :أو بناء على طلب بذلك، جبميع املعلومات اليت قد تساعد على كفالة الدقة فيما يلي

حتصــيل الرســوم اجلمركيــة والضــرائب واملــدفوعات األخــرى املفروضــة علــى    )أ( 
أهنا أن تســاعد يف حتديــد قيمــة الســلع  االســترياد والتصــدير، وال ســيما املعلومــات الــيت مــن شــ  
 ألغراض اإلجراءات اجلمركية وحتديد تصنيفها اجلمركي؛
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 تنفيذ إجراءات املنع والقيود املتعلقة باالسترياد والتصدير والعبور؛ )ب( 
 تطبيق قواعد منشأ السلع غري املشمولة بترتيبات األخرى؛ )ج( 
ات املطلوبة يف هذا الصدد، جيـوز هلـا،         وإذا مل تتوافر للسلطة اجلمركية املعلوم      - ٢ 

 .حسب تقديرها اخلاص، احلصول على تلك املعلومات مبوجب أحكام قوانينها اجلمركية
ويـنص  .  من االتفاق السالف الـذكر شـكل ومضـمون طلـب املسـاعدة             ٧وحتدد املادة    

تضـمن  وي). مـا عـدا يف املسـائل املسـتعجلة        (هذا البنـد علـى ضـرورة تقـدمي هـذا الطلـب كتابـة                
 :الطلب ما يلي

 املعلومات املتعلقة بالسلطة اجلمركية اليت تقدم الطلب؛ - ١ 
 التدابري املطلوبة؛ - ٢ 

 موضوع وأسباب الطلب؛ - ٣ 

 القوانني والقواعد واألنظمة والعناصر القانونية األخرى املتصلة بذلك؛ - ٤ 

ــن ا      ٥  ــاريني املســتهدفني م ــيني أو االعتب ــد األشــخاص الطبيع ــات يف حتدي لتحقيق
 ن؛حدود الدقة والشمول املمكنْي

 .ملخص بالوقائع املتصلة باملوضوع - ٦ 

ة، التشـغيلي يف االتفاق على السـلطات      �� السلطات اجلمركية ��ويقصر االتفاق تعريف     
 .كإدارة اجلمارك يف دائرة إيرادات الدولة يف التفيا مثال

ا يقتضيه اختالف احلـال مـع أحكـام         وعلى الرغم من ذلك، ُينفّذ االتفاق مع مراعاة م         
 .قانون اجلماعة األوروبية

وفيما يتعلق مبفهوم أمن الدولة والنصوص القانونية املتعلقـة بـه، اعتمـد مـؤخرا نصـان قانونيـان                   
 :مها

 ؛)٢٠٠٣أغسطس / آب١أقرها جملس السييما يف (املدونة البحرية  - ١ 
جمموعـة التـدابري الضـرورية لتـأمني        ��الالئحة التنظيمية جمللس الـوزراء املعنونـة         - ٢ 

 ).٢٠٠٥مارس / آذار٢٩أقرها جملس الوزراء يف (�� سالمة الطريان املدين

 فعالية ضوابط منع حصول اإلرهابيني على األسلحة
، من القـرار ) أ (٢الفقرة الفرعية مبوجب األعضاء  مجيع الدول منُيطلب  ١١-١ 

وقد أحاطت اللجنة . على األسلحةرهابيني  اإلحصول آلية ملنع  تضع، أنضمن مجلة أمور
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ومـن بـاب التحقـق      . علما بـالرد املفصـل املقـدم مـن التفيـا يف تقريرهـا الرابـع هبـذا الشـأن                   
اإلضايف من إدارة خمزونات األسلحة وأمنها، تود اللجنة ممتنة تزويدها بتفاصيل عن قانون             

ك األنظمة املطبقـة يف هـذا       ، مبا يف ذل   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٦تداول األسلحة الصادر يف     
وفيما يتعلق بإنشاء مركز للتنسيق الوطين، يرجى إخبار اللجنـة باملوعـد املفتـرض              . الصدد

 .إلنشاء مركز تنسيق العمل املشترك وعن املهام اليت ستناط به
ملّـا كـان قـانون تـداول األسـلحة يتضـمن أحكامـا ال جتـوز قراءهتـا مبعـزل عـن أحكـام                         

قد أُرفق طيه قانون تداول األسلحة مبجملـه كجـواب علـى السـؤال املتعلـق                القانون األخرى، ف  
. ونظرا لعدد اللـوائح التنظيميـة املرتبطـة بالقـانون، فـإن ترمجتـها مل تكتمـل بعـد              . هبذا املوضوع 

 :وبالتايل، ما ميكن تقدميه اآلن للجنة هو عناوين اللوائح التنظيمية فقط
 واملعنونـة   ٢٠٠٣أبريـل   / نيسـان  ١٥عتمـدة يف     امل ١٦٧الالئحة التنظيمية رقـم      - ١ 

وحتدد هـذه  . ��التسجيل املوحد لألسلحة النارية وأسلحة اهلواء املضغوط ذات القدرة العالية         ��
ــيني أو         ــك األســلحة اململوكــة ألشــخاص طبيع ــام املوحــد لتســجيل تل ــة النظ الالئحــة التنظيمي

 .اعتباريني
ــم    - ٢  ــة رق ــدة يف٤٨٨الالئحــة التنظيمي ــول٢  املعتم ــبتمرب / أيل  بشــأن ٢٠٠٣س

الضــرائب املتعلقــة بإصــدار رخــص مجيــع أنــواع األســلحة والــذخائر واملتفجــرات واألجهــزة   ��
 .��املتفجرة ومواد املركبات النارية وبتمديد مدد الصالحية

 ٢٠٠٣ســـبتمرب  / أيلـــول٢٣  املعتمـــدة يف  ٥٣٨الالئحـــة التنظيميـــة رقـــم    - ٣ 
ي لألســلحة والــذخائر واملتفجــرات واألجهــزة املتفجــرة ومــواد  التــداول التجــار��واملتعلقــة بـــ 

 .��املركبات النارية واستعماهلا وبتصنيف مواد املركبات النارية
 ٢٠٠٣أكتــــوبر / تشــــرين األول١٤ املعتمــــدة يف ٥٦٥الالئحــــة التنظيميــــة  - ٤ 
 إصـدار   وإجـراءات ) مقصـورات الرمايـة   (إجراءات تنظيم واسـتخدام أروقـة الرمايـة         ��واملعنونة  

 .��تراخيص تشغيل أروقة الرماية واقتنائها وحيازهتا واستعمال األسلحة فيها
 

أما فيما يتعلـق مبركـز تنسـيق العمـل املشـترك، فريجـى الرجـوع إىل اجلـواب املقـدم يف             
 .٧-١السؤال 

 


