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 جلنة جملس األمن املنشأة عمال
 )٢٠٠٤ (١٥٤٠بالقرار 

  
مــن   موجهــة إىل رئــيس اللجنــة٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨رســالة مؤرخــة   

 املمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة
، ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول  ٨بالنيابة عن احلكومة السويدية وردا على رسالتكم املؤرخة          

جلنــة اســتجابة لطلــب ضــافية املتعلقــة بالتــشريعات و إنفــاذ القــوانني جتــدون طيــه املعلومــات اإل
 بعد نظرها يف تقرير السويد املتعلق بتنفيذ هـذا القـرار          ١٥٤٠جملس األمن املنشأة عمال بالقرار      

 )*.انظر املرفق(
 ممتنـــا للغايـــة لـــو عملـــتم علـــى إدراج هـــذه املعلومـــات يف تقريـــر اللجنـــة إىل ســـأغدو 
 .األمن جملس

 ليدينأندرز  )توقيع(
 السفري
 البعثة الدائمة للسويد لدى األمم املتحدة

 

 .ميكن االضطالع على نص القوانني واللوائح بامللف املتعلق بذلك لدى األمانة العامة * 
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 املوجهــة إىل ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٨مرفــق الرســالة املؤرخــة     
 ملتحدةمن املمثل الدائم للسويد لدى األمم ا رئيس اللجنة

 
 )٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيذ قرار جملس األمن بشأن تقرير   

 
املعلومات اإلضافية املتعلقة بالتشريعات و إنفاذ القوانني اليت طلبتها جلنـة جملـس          

ــالقرار    ــشأة عمــال ب ــن املن ــر ا  ) ٢٠٠٤(١٥٤٠األم ــا يف تقري ــد نظره ــسويد بع ل
 املتعلق بتنفيذ هذا القرار

 
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٨  

 
 السويد  

الــذي قدمتــه جلنــة جملــس األمــن   ) اخلــاص بالــسويد(قامــت الــسويد بتحليــل اجلــدول   
وميكن، إضافة إىل التقرير الوطين الذي قدمتـه الـسويد   ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠املنشأة عمال بالقرار  

، واســـتنادا إىل  اجلـــدول املـــذكور، إبـــداء املالحظـــات ٢٠٠٤أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨يف 
 :التالية

وهــي طــرف يف مجيــع املعاهــدات  . مــن أســلحة الــدمار الــشامل ا تلــك الــسويد أيــال مت 
 . الصادرات قيد النظرمراقبة يف نظم عمليا وتشارك ١٥٤٠املشمولة بالقرار 

حيظر القانون السويدي أي حماولـة مـن جانـب أطـراف فاعلـة مـن غـري الـدول لتطـوير                   
، أو حيازــا أو صــنعها أو امتالكهــا أســلحة نوويــة أو كيميائيــة أو بيولوجيــة ووســائل إيــصاهلا

وحتظــر التــشريعات الوطنيــة الــسويدية علــى أي طــرف مــن . نقلــها أو حتويلــها أو اســتعماهلا أو
األطراف الفاعلة من غري الدول صنع أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسـائل إيـصاهلا،         

 اســـتعماهلا، خباصـــة إذا كانـــت أو حيازـــا أو امتالكهـــا أو تطويرهـــا أو نقلـــها أو حتويلـــها أو
خمصــصة ألغــراض إرهابيــة، كمــا حتظــر حمــاوالت االخنــراط يف أي مــن األنــشطة اآلنفــة الــذكر  

 . الضلوع كشريك فيها أو املساعدة على القيام ا أو متويلها أو
 دوتـر . وتتخذ التشريعات الوطنية السويدية شكل تشريعات إطاريـة أو قـوانني خاصـة             

 .ثر تفصيال عن هذا املوضوعأدناه معلومات أك
 

 :امللحقان  
ــة      - ١ ــرائم اإلرهابيـ ــن اجلـ ــة عـ ــسؤولية اجلنائيـ ــانون املـ ــانون (قـ ــسويدي  القـ ــشريعي الـ التـ

١٤٨:٢٠٠٣.( 
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ت ومـا   قانون املسؤولية اجلنائية عـن متويـل اجلـرائم الـشديدة اخلطـورة يف بعـض احلـاال                  - ٢
 ).٤٤٤:٢٠٠٢القانون (إليها 

 
ــة الــ    ــشريعات الوطني ــات االخنــراط يف    الت ــى األشــخاص أو الكيان ــيت حتظــر عل سويدية ال

 ١٥٤٠األنشطة اليت يستهدفها قرار جملس األمن 
 

 النوويةاألسلحة البيولوجية، األسلحة الكيميائية، األسلحة :  من منطوق القرار٢الفقرة   
ــده       ــد بقواعـ ــة بالتقيـ ــاد األورويب، ملزمـ ــضوا يف االحتـ ــة عـ ــفها دولـ ــسويد، بوصـ إن الـ

وعلـى النحـو املـذكور يف التقريـر الـوطين الـذي قدمتـه الـسويد مبوجـب قـرار جملـس                       . ائحهولو
، ينص القرار اإلطاري الذي اختـذه االحتـاد         ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ يف   ١٥٤٠األمن  

تـصنيع األسـلحة    ” على وجوب اعتبار     ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣األورويب بشأن اإلرهاب يف     
ــها    أو املتفجــرات أو األســلح  ــا وحيازــا ونقل ــة وامتالكه ــة أو الكيميائي ــة أو البيولوجي ة النووي

وتوريـــدها أو اســـتعماهلا، وكـــذلك إجـــراء البحـــوث علـــى األســـلحة البيولوجيـــة والكيميائيـــة 
نص عليـه    ماك جرائم إرهابية حينما يكون القصد منها هو اإلرهاب          “وتطويره هذه األسلحة  

لقـرار اإلطـاري أيـضا، مـن حيـث املبـدأ، التـشجيع علـى             من ا  ٤وتغطي املادة   . القرار اإلطاري 
. ة القيـام ـا  ـــ دمي املـساعدة للقيـام ـا والتحـريض عليهـا وحماول          ـــ هذا الضرب مـن األفعـال وتق      

ـــوق د نفــذت الــسويد القــرار اإلطــاري لالحتــاد األورويب بــسن قــانون املــسؤولية اجلنائيــة عــن     ـ
ــة   ــانون (اجلــرائم اإلرهابي ــذ) ١٤٨:٢٠٠٣الق ــانون ال   ال ــة يف ق ــام عام ــد بأحك ــاتي أُرف  عقوب

 .السويدي
ونفــذت الــسويد اتفاقيــة األمــم املتحــدة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب بــسنها قــانون     

ــا        ــا إليهـ ــاالت ومـ ــورة يف بعـــض احلـ ــشديدة اخلطـ ــرائم الـ ــل اجلـ ــن متويـ ــة عـ ــسؤولية اجلنائيـ املـ
 ).٤٤٤:٢٠٠٢ القانون(

جبــات الــيت تقتــضيها معاهــدة عــدم انتــشار وأُدرجــت يف القــانون الــسويدي مجيــع الوا 
ومعاهـدة   البيولوجية والتكسينية   واتفاقية األسلحة  يةئ األسلحة الكيميا  األسلحة النووية واتفاقية  

 .احلظر الشامل للتجارب النووية
ــرة       ــه يف الفق ــشار إلي ــل امل ــا أن الفع ــة      ٢كم ــا ارتكــب بني ــرار، إذا م ــن منطــوق الق  م

بية مبوجب القانون اآلنف الذكر وهو قانون املسؤولية اجلنائيـة عـن            اإلرهاب، يعترب جرمية إرها   
وإذا ما تعذر التثبت من هـذه النيـة، تقـع هـذه األفعـال حينئـذ يف إطـار عـدد         . اجلرائم اإلرهابية 

 السويدي، وهـي جـرائم القتـل والتخريـب والتـدمري وتعـريض         عقوباتمن األحكام يف قانون ال    
سامة أو مضرة للصحة واسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة بـشكل            حياة العامة للخطر ونشر مواد      
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وتجــرم عمليــات التــشجيع واملــساعدة والتحــريض علــى ارتكــاب مجيــع اجلــرائم   . غــري قــانوين
عالوة على ذلك، تجرم عمليات التواطؤ والتحـضري الرتكـاب معظـم هـذه اجلـرائم               . املذكورة

 .املذكورة وحماولة ارتكاا
 هــذه اجلــرائم مبوجــب قــانون املــسؤولية اجلنائيــة عــن متويــل اجلــرائم   كمــا جيــرم متويــل 

 . الشديدة اخلطورة يف بعض احلاالت وما إليها
 احملــاكم الــسويدية متــعومبوجــب قــانون املــسؤولية اجلنائيــة عــن اجلــرائم اإلرهابيــة، تت   

 .رهابيةعقوبات واجلرائم اإلللنظر يف اجلرائم الواردة يف قانون الباختصاص قضائي شامل 
وبغية تنفيذ االلتزامات الـيت تقتـضيها معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة، سـن                    

. “إجــراء أي تفجــري نــووي علــى حنــو غــري مــشروع”الربملــان الــسويدي حكمــا خاصــا بــشأن 
 .وسيسري هذا احلكم اخلاص مبجرد دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ

ــتخدا       ــيت ميكــن اس ــاملواد ال ــل ب ــزم للتعام ــووي أو كيميــائي    ويل مها يف صــنع ســالح ن
ويعد تداول هـذه املـواد دون احلـصول علـى           . بيولوجي احلصول على ترخيص من احلكومة      أو

 .ترخيص جرمية
، وأمر املعـدات العـسكرية      )١٣٠٠:١٩٩٢القانون  (ويغطي قانون املعدات العسكرية      

. وصفها معدات عـسكرية   األسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية، ب    ) ٣٠٣:١٩٩٢القانون  (
والتوريـد  . وحيظر القانون األخري صنع املعدات العسكرية وتوريـدها وتـصديرها بـدون رخـصة             

يشمل بيعها ونقلها وعرضها للبيـع أو تـوفري قـرض لـشرائها أو تقـدميها كهديـة أو التوسـط يف                      
تطويرهـا  كما يغطي القانون إنتاجها واحلصول عليهـا وامتالكهـا وتكديـسها و           . بيعها وشرائها 

 .ونقلها وممارسة الرقابة عليها واستخدامها، واملساعدة على ما سبق
املـسببة  يٍِيـات   احلنقل بعـض    ) ٨٢١:١٩٨٢القانون  (ينظم قانون نقل البضائع اخلطرية       
لـدى احليـوان واحلييـات املـسببة لألمـراض       املـسببة لألمـراض  ييـات  احل لدى اإلنسان ولألمراض

ــسان وا  ــل إىل اإلنـ ــة    الـــيت تنتقـ ــدات املزدوجـ ــات، واملعـ ــدى النبـ ــراض لـ ــسببة لألمـ ــات املـ حلييـ
االستخدام، من اخلارج إىل األراضي السويدية لنقلها إىل خارجها بوسائل نقـل خمتلفـة ونقلـها                

كما يغطي هذا القانون القيام داخل احلدود السويدية بنقـل املـواد الـسمية وهـو يـنص           . داخلها
بيولوجيــة واملــواد الــسمية لنقلــها إىل جانــب شــروط   هــذه العوامــل العبئــة ورزمعلــى شــروط ت

 .ويجرم خرق هذه الشروط. السالمة البيولوجية لنقلها
على أنـه ال بـد   ) ١٩٨٤:٣القانون (وينص القانون السويدي املتعلق باألنشطة النووية     

 من احلصول على رخصة لتنفيذ أنشطة نووية من مثل إنتاج املواد النووية واسـتخدامها ونقلـها               
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ش الـسويدية للطاقـة النوويـة مهمـة اإلشـراف      يفتتالدائرة ومبوجب هذا القانون، تتوىل  . وخزا
مبـا يعـد مـن أحبـاث ذات صـلة باألنـشطة             دائـرة التفتـيش     ويـتعني إبـالغ     . الوطين يف هـذا اـال     

 . النووية، ومبا يصنع من معدات ذات صلة باملواد النووية إىل جانب ما يستورد ويصدر منها
ــة        ــصلة ــذا اــال يف األمــر املتعلــق باألنــشطة النووي وتعــرض األحكــام التفــصيلية املت

ــانون( ــيت أصــدرا  ) ١٩٨٤:١٤: الق ــوائح ال ــيش ويف الل ــرة التفت ــة  دائ ــة النووي ــسويدية للطاق  ال
ــانون ( ــيش ق ــرة التفت ــانون     ٢٠٠٢:٢: دائ ــة، وق ــات النووي ــن النفاي ــالتخلص م ــق ب ــرة  املتعل دائ

 املتعلـــق باحلمايـــة ٢٠٠٥:١ دائـــرة التفتـــيشاملتعلـــق بالـــسالمة، وقـــانون  ٢٠٠٤:١ التفتـــيش
 . املواد النوويةمراقبة قانون يغطي عملية ٢٠٠٦ومن املقرر أن يصدر يف عام ). املادية

ويجــرم تنفيــذ أي أنــشطة نوويــة بــدون رخــصة وعــدم اإلبــالغ عنــها وخــرق القــانون   
 .األمر أو اللوائح أو

روبية، علـى الـصعيد األورويب، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة،              وتتوىل املفوضية األو   
  األوروبيـة للطاقـة الذريـة      اجلماعـة معاهـدة   (على الصعيد الدويل، اإلشراف على املـواد النوويـة          

)INFCIRC/193.( 
وعليه، تطبـق الـسويد تـدابري مـشددة ملعرفـة مـصري املـواد النوويـة املنتجـة واملـستخدمة                      

 .نب ما ينتج من تكنولوجيا نوويةواملخزنة إىل جا
. ١٣٣٤/٢٠٠٠أما تـصدير املـواد واملعـدات النوويـة، فتنظمهـا الئحـة املفوضـية رقـم              

 السلع املزدوجة االستخدام تكملة هلذه الالئحـة        الرقابة على ويشكل القانون السويدي املتعلق ب    
 ).٢٠٠٠:١٢١٧القانون (واألمر املتعلق به ) ٢٠٠٠:١٠٦٤القانون (

 
ميائية والنووية مبا فيها املواد املتصلة ـا وتأمينـها          يرفة مصري العوامل البيولوجية والك    مع  

 ومحايتها ماديا
 

 البيولوجية والكيميائية والنووية:  من منطوق القرار٣الفقرة   
 التعامل بالعوامل البيولوجيـة واسـتخدامها هـي    مراقبةإن اهليئة الوطنية اليت تتوىل مهمة       
اسـتنادا إىل   ( ٢٠٠٥/١:ويتـضمن قـانون اهليئـة     . ويدية املعنيـة بالبيئـة يف مكـان العمـل         اهليئة الـس  
أحكاما حلماية العمال من املخاطر اليت ينطوي عليهـا التعـرض للعوامـل             ) EC/2000/54التوجيه  

البيولوجيــة يف مكــان العمــل، مبــا يف ذلــك احلييــات املــسببة لألمــراض لــدى اإلنــسان؛ ومعــايري   
لوجية؛ واألمـان املـادي للغـرف الـيت تـستخدم للتعامـل مـع هـذه العوامـل وخزـا                     السالمة البيو 
 .واستخدامها
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ــدى         ــراض ل ــسببة لألم ــات امل ــا احليي ــا فيه ــة، مب ــل البيولوجي ــد، الســتخدام العوام وال ب
اإلنسان، اليت ميكن استخدامها يف األسلحة، من إبالغ اهليئة الـسويدية املعنيـة بالبيئـة يف مكـان                  

 . تشكل اهليئة اإلشرافيةالعمل اليت
 يتعني على مجيـع املؤسـسات الـيت تـستخدم           ٢٠٠٠:٢٧١ومبوجب القانون السويدي     

.  وسط حمصور إخطار اهليئة بـذلك      حييات معدلة جينيا وغريها من العضويات املعدلة جينيا يف        
وهذه اهليئـة هـي اهليئـة املختـصة الـيت تتـوىل شـؤون اإلخطـارات والـرخص وعمليـات التفتـيش                       

 تـصنيف العوامـل البيولوجيـة       ٢٠٠٠/٥وينظم قـانون اهليئـة      . يات املعدلة جينيا    تعضاملتعلقة باملُ 
مكـان  /املعدلة جينيا ويـنص علـى معـايري الـسالمة البيولوجيـة اخلاصـة بأنـشطة اهلندسـة الوراثيـة                   

 .العمل
 الـسالئف   ألنظمة املنتجات االستراتيجية املعنيـة مبراقبـة       الوطنية   دائرة التفتيش وتقتضي   

 الـسالئف الكيميائيـة   احلصول على رخصة اسـترياد السـترياد        ) ٢٦:٢٠٠٠القانون  (الكيميائية  
) اجلماعـة األوروبيـة  (إىل جانب اقتضائها رخصة لتصدير هذه السالئف وفقـا لالئحـة الـس       (

، الــــذي أنــــشئ مبوجبــــها نظــــام للجماعــــة ملراقبــــة صــــادرات الــــسلع  ١٣٣٤/٢٠٠٠رقــــم 
ويــتعني علــى الــشركات الــيت تنــتج الــسالئف الكيميائيــة ). دوجــة االســتخداموالتكنولوجيــا املز

 تـصرحيا عمـا تنتجـه مـن     دائـرة التفتـيش   وتستخدمها وتستوردها وتـصدرها أن تقـدم أيـضا إىل           
 .هذه السالئف وتستخدمه وتستورده وتصدره وتقتنيه وتتخلص منه

ــان ســوي       ــة مــن أي كي ــشطة النووي ــق باألن ــانون املتعل ــضي الق ــى  ويقت دي احلــصول عل
رخصة إلقامة منشآت نووية، من مثل املفاعالت الكهربائية وتلك اخلاصـة باألحبـاث، ومرافـق               
ــسويد        ــها ســواء داخــل ال ــا ونقل ــا واحلــصول عليه ــة وخز ــواد النووي ــاج، والســتخدام امل اإلنت

، سـيبدأ اعتبـارا مـن    )٢٠٠٥:١ ( دائـرة التفتـيش  ومبوجب الالئحة الـيت أصـدرا     . خارجها أو
 العمل بالنظام األساسـي للتـدقيق يف خلفيـات العـاملني يف املرافـق            ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين  ١

 .وحاليا، تلجأ املرافق النووية إىل التدقيق بشكل طوعي. احلساسة
، وأمر املعـدات    )١٣٠٠:١٩٩٢القانون السويدي   (ويضبط قانون املعدات العسكرية      

ــسكرية  ــسويدي  (الع ــانون ال ــة    )١٣٠٣:١٩٩٢الق ــة والنووي ــة والكيميائي  األســلحة البيولوجي
وتـشمل عمليـة الـضبط هـذه        ).  مـن منطـوق القـرار      ٢انظـر الفقـرة     (بوصفها معدات عسكرية    

 .ورخص تصديرها ال متنح إال كرخص فردية. أنشطة السمسرة
 املــواد ذات مراقبــة ١٣٣٤/٢٠٠٠رقــم ) املفوضــية األوروبيــة(الئحــة الــس تــنظم و 

 صادرات السلع والتكنولوجيا املزدوجـة      راقبةوجبها نظام اجلماعة املخصص مل    الصلة، وأنشئ مب  
وقـد عـدلت    . الـصادرات الـساري املفعـول     الرقابـة علـى     وهذه الالئحة هي قـانون      . االستخدام
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 الــيت تتــضمن قائمــة حمدثــة  ١٥٠٤/٢٠٠٤رقــم ) اجلماعــة األوروبيــة(مبوجــب الئحــة الــس 
ــي    ــيت ينبغ ــسلع ال ــةإخــضاعها للرقابال ــانون    . ب ــاتني الالئحــتني ق ــةوأضــيف إىل ه ــسلع مراقب  ال

 الـسلع   راقبـة واألمـر املتعلـق مب    ) ٢٠٠٠:١٠٦٤القـانون   (املزدوجة االستخدام واملساعدة الفنيـة      
 ).٢٠٠٠:١٢١٧السويدي (املزدوجة االستخدام واملساعدة الفنية 

 وضـعته  ولتصدير السلع املزدوجـة االسـتخدام، ينبغـي احلـصول علـى إذن تـصدير عـام             
وداخـل بلـدان    . إذن عـام وآخـر شـامل وآخـر فـردي          : اجلماعة وأذونـات تـصدير وطنيـة وهـي        

اجلماعة، ال يوجد ال قيد وال شرط على نقل البضائع باستثناء الـسلع الـواردة يف املرفـق الرابـع                    
ــن الالئحــة  ــا . م ــق بــ وفيم ــت      يتعل ــوفري شــهادات تثب ــن ت ــد م ــشاملة، ال ب ــة وال الرخص الفردي
وعلــى املــستخدم النــهائي أن يــصرح يف هــذه الــشهادات بأنــه  . لنــهائي هلــذه الــسلعاملــستخدم ا

 .يعيد تصدير هذه السلع لن
 الوطنيــة للمنتجــات  دائــرة التفتــيش والوكــاالت الوطنيــة الــيت تــصدر الــرخص هــي       

ــتراتيجية و ــيش االس ــرة التفت ــة    دائ ــة والطاق ــواد النووي ــة للم ــدات   ( الوطني ــق واملع ــواد واملراف للم
وإذا مــا كانــت ســلعة مــا موجــودة يف دولــة عــضو يف االحتــاد األورويب خمتلفــة عــن    ). النوويــة

 .الدولة العضو اليت قُدم فيها الطلب، ينبغي للدولتني التشاور يف األمر
 نقــل أي شــيء غــري ١٣٣٤/٢٠٠٠رقــم ) اجلماعــة األوروبيــة(وتعتــرب الئحــة الــس  

مــة تتنــاول التعامــل بأســلحة الــدمار  كمــا تتــضمن هــذه الالئحــة أحكامــا عا . ملمــوس تــصديرا
الشامل، والصادرات إىل بلدان حتت احلظر وصادرات قطـع ومكونـات الـسلع العـسكرية الـيت                 

 . تصدر من دون رخصة
وإذا ما أنكر بلد ما التعامل ـذه املنتجـات أو منتجـات مثيلـة داخـل االحتـاد األورويب          

وإذا مـا كـان عـدة بلـدان       . هـذا البلـد   طار نظام لضبط الصادرات، وجـب التـشاور مـع           إأو يف   
 . أعضاء يف االحتاد األورويب مشاركني يف تصديرها، ينبغي لسلطات هذه البلدان التشاور

 
 إيضاح املعلومات العامة الرمسية املتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  

 .ةاإليضاحات اليت قدمتها اللجنة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقبول 
منـذ  ) INFCIRC/234(اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية        - السويد) ١٦النقطة  (

 اتفــاق الــضمانات -  األوروبيــة للطاقــة الذريــةماعــةاجل؛ اســتعيض عنــها مبعاهــدة ١٩٧٤عــام 
 )جمموعتا الضمانات كلتامها شاملتان ) (INFCIRC/193(للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠توكول اإلضايف حيز النفاذ يف دخل الربو 
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أعربت السويد عن تأييدها للمدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة               ) ١٧النقطة  ( 
 .وتعمل لتنفيذ املبادئ التوجيهية

لــدى الــسويد برنــامج فعــال لــدعم ضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة    )  ١٩النقطــة ( 
ى االتفاقيــة املــشتركة بــشأن اإلدارة املأمونــة للوقــود املــستهلك   وصــدقت الــسويد علــ . الذريــة

 . ة النوويسالمةكما صدقت السويد على اتفاقية ال. للنفايات املشعة وبشأن اإلدارة املأمونة
 

 األساسيحتديث املعلومات الواردة يف اجلدول   
ــرة      ــواردة يف إطــار الفق ــات ال ــرار  - أ٣حتــديث املعلوم ــن منطــوق الق ســلحة  األ،ب م

 :٢١النووية، النقطة 
سيدخل القانون اجلديد الذي يعزز تدابري احلماية املادية للمنشآت النوويـة حيـز النفـاذ        - ١

 ؛)SKIFS 2005:1( القانون السويدي ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١يف 
 .٢٠٠٦ املواد النووية يف عام الرقابة علىمن املقرر أن يصدر قانون جديد بشأن  - ٢

، األسـلحة   د مـن منطـوق القـرار       إىل    ج ٣ اتاملعلومات الواردة يف إطار الفقر    حتديث   
 :٢البيولوجية والكيميائية والنووية، النقطة 

الكيميائيـة والبيولوجيـة    عوامـل   العززت اجلمارك السويدية قدراا علـى الكـشف عـن            
ب هــذه  شــكلت أفرقــة خاصــة جمهــزة ومدربــة علــى مكافحــة ريــ فقــد، واإلشــعاعية والنوويــة

العوامل وتعمل مبرونة، أسندت إليها مهمة حتسني القدرة على الكشف عن هذه العوامل علـى            
 .االتعامل معنقاط العبور احلدودية أثناء انتقال السلع واملسافرين، و

 
 مــن ٢بعــض املالحظــات احملــددة علــى املعلومــات املقدمــة يف اجلــدول يف إطــار الفقــرة       

 منطوق القرار
 

 األسلحة البيولوجية   -ن منطوق القرار  م٢الفقرة   
 استخدامها – ٨  

 ٣ و ٢إذا استخدم سالح بيولوجي بنية اإلرهاب، يجرم هذا الفعـل مبوجـب املـادتني        
  ).١٤٨:٢٠٠٣القانون (من قانون املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اإلرهابية 

ل، رهنا بـالظروف، عـدد مـن    أما إذا تعذر إثبات النية اإلرهابية، فينطبق على هذا الفع       
عامـة   السويدي، وهي جرائم القتل والتخريب والتدمري وتعريض حياة          عقوباتأحكام قانون ال  

 .للخطر ونشر مواد سامة أو مضرة للصحةاجلمهور 
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 إىل ذلكما وصناعة األسلحة البيولوجية وإنتاجها وحيازا  ٧-١  
 أفعـاال تـستتبع مـسؤولية    يهـا إلوما ا نع األسلحة البيولوجية وإنتاجها وحياز    شكل ص ي 

جنائية، إذا متت بنية اإلرهـاب أو نيـة ارتكـاب أي عمـل إجرامـي، للتحـضري الرتكـاب جرميـة            
 . أعاله٨إرهابية أو الرتكاب اجلرائم األخرى الواردة يف الفقرة 

هــذا الفعــل، بغــض النظــر عمــا إذا كــان الغــرض منــه التحــضري  أن يــشكل كمــا ميكــن  
ة، جرمية مبوجب القوانني احملددة املتعلقة به مـن مثـل قـانون املعـدات العـسكرية                 الرتكاب جرمي 

) مبـا فيـه األسـلحة البيولوجيـة       (، الذي جيرم صنع املعدات العـسكرية        )١٩٩٢:١٣٠٠القانون  (
 ).انظر أعاله) (٨٢١:١٩٨٢القانون (بدون إذن احلكومة، وقانون نقل البضائع اخلطرية 

 
 ة كمتآمر أو املساعدة على ارتكاااملشاركة يف جرمي ١٠-٩  

 من القـانون اجلزائـي الـسويدي جتـرم املـشاركة واملـساعدة              ٢٣ من الفصل    ٤إن املادة    
وتسري هذه املادة اآلن علـى األحكـام اجلزائيـة ذات الـصلة مـن القـانون                 . على ارتكاب جرمية  

 .السويدي
 

 التمويل - ١١  
ــن متو      ــة ع ــسؤولية اجلنائي ــانون امل ــورة يف بعــض     مبوجــب ق ــشديدة اخلط ــرائم ال ــل اجل ي

ــا    ــا إليه ــانون (احلــاالت وم ــة ، حيكــم )٤٤٤:٢٠٠٢الق ــع    بعقوب ــوم جبم ــى أي شــخص يق عل
تــوفري أو تلقــي أمــوال أو أي أصــول أخــرى بنيــة اســتخدامها الرتكــاب جــرائم شــديدة           أو

 .اخلطورة أو إذا كان على علم بأا ستستخدم هلذا الغرض
بـــق فيهـــا هـــذا القـــانون، ميكـــن أن يـــشكل التمويـــل تـــآمرا  ويف احلـــاالت الـــيت ال ينط 

 .الرتكاب اجلرمية
 

 يصالاإلوسائل  - ١٢  
يـصال مـسؤولية    اإلميكن أن تشكل األنشطة اآلنفـة الـذكر الـيت تنفـذ يف جمـال وسـائل                   

 مـن القـانون   ٢٣ مـن الفـصل   ٢جنائية عـن التحـضري الرتكـاب جرميـة، وذلـك مبوجـب املـادة            
 . اجلزائي السويدي

كما ميكن هلذه األنشطة، بغض النظر عما إذا كـان الغـرض منـها التحـضري الرتكـاب                   
جرمية، أن تشكل جرمية مبوجب القوانني احملددة املتعلقة به من مثـل قـانون املعـدات العـسكرية                  

 ).انظر أعاله(وقانون نقل البضائع اخلطرية 
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 غري الدولأخرى أطراف تورط  - ١٣  
حتميــل  وميكــن  . نائيــة اجللمــسؤولية  عون بطبيعــة احلــال ل  خيــض األشــخاص الطبيعــيني    

ألشخاص االعتباريني، رهنا بالظروف، املسؤولية مبوجب قواعـد الغرامـات الـيت تفـرض علـى                ا
 .عقوبات من قانون ال٣٦ من الفصل ٧الشركات مبوجب املادة 

 
 األسلحة الكيميائية -  من منطوق القرار٢الفقرة   

 
 استخدامها - ٨  

 ٣ و ٢تخدم سالح كيميائي بنية اإلرهاب، يجرم هـذا الفعـل مبوجـب املـادتني         إذا اس  
  ).١٤٨:٢٠٠٣القانون (من قانون املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اإلرهابية 

أما إذا تعذر إثبات النية اإلرهابية، فينطبق على هذا الفعل، رهنا بـالظروف، عـدد مـن           
ئم القتــل والتخريــب والتــدمري وتعــريض حيــاة  الــسويدي، وهــي جــراعقوبــاتأحكــام قــانون ال

 .العامة للخطر ونشر مواد سامة أو مضرة للصحة
 جيـرم التعامـل بـشكل غـري         عقوبات من قانون ال   ٢٢ من الفصل    ٦كما أن حكم املادة      

 .قانوين باألسلحة الكيميائية مبا يف ذلك استخدامها
 

  ٧-١ ا صإىل ذلكومانع األسلحة الكيميائية وإنتاجها وحياز  
 مـن الفـصل     ٦جيرم التعامل غري القـانوين باألسـلحة الكيميائيـة، وذلـك مبوجـب املـادة                 

 . من القانون اجلزائي السويدي٢٢
 أفعـاال تـستتبع     ذلـك إىل  ومـا   وتشكل صـناعة األسـلحة الكيميائيـة وإنتاجهـا وحيازـا             

ي، للتحـضري الرتكـاب   مسؤولية جنائية، إذا متت بنية اإلرهاب أو نية ارتكاب أي عمل إجرام    
 . أعاله٨جرمية إرهابية أو الرتكاب اجلرائم األخرى الواردة يف الفقرة 

الفعــل، بغــض النظــر عمــا إذا كــان الغــرض منــه التحــضري أن يــشكل هــذا كمــا ميكــن  
الرتكاب جرمية، جرمية مبوجب القوانني احملددة املتعلقـة بـه مـن مثـل القـانون املتعلـق باملعـدات              

مبـا فيـه األسـلحة      (نع املعـدات العـسكرية      ، الـذي جيـرم صـ      )١٩٩٢:١٣٠٠انون  الق(العسكرية  
انظـر  ) (٨٢١:١٩٨٢القـانون   (بدون إذن احلكومة، وقانون نقل البـضائع اخلطـرية          ) الكيميائية

 ).أعاله
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 املشاركة يف جرمية كمتآمر أو املساعدة على ارتكاا  ١٠-٩  
 الـسويدي جتـرم املـشاركة واملـساعدة         تعقوبـا  من قانون ال   ٢٣ من الفصل    ٤إن املادة    

ويشكل هذا احلكـم اآلن جـزءا مـن مجيـع األحكـام اجلزائيـة ذات الـصلة                  . على ارتكاب جرمية  
 .من القانون السويدي

 
  التمويل- ١١  

ــورة يف بعــض           ــشديدة اخلط ــرائم ال ــل اجل ــن متوي ــة ع ــسؤولية اجلنائي ــانون امل مبوجــب ق
ــا    ــا إليه ــانون (احلــاالت وم ــع     )٤٤٤:٢٠٠٢الق ــوم جبم ــى أي شــخص يق ــصدر حكــم عل ، ي

تــوفري أو تلقــي أمــوال أو أي أصــول أخــرى بنيــة اســتخدامها الرتكــاب جــرائم شــديدة           أو
 .اخلطورة أو إذا كان على علم بأا ستستخدم هلذا الغرض

ويف احلـــاالت الـــيت ال ينطبـــق فيهـــا هـــذا القـــانون، ميكـــن أن يـــشكل التمويـــل تـــآمرا   
 .الرتكاب اجلرمية

 
 سائل اإليصالو - ١٢

أن تــشكل ميكــن ألنــشطة املــذكورة أعــاله، واملرتكبــة فيمــا يتعلــق بوســائل اإليــصال، ا 
 مــن الفــصل الثالــث  ٢ للمــادة رتكــاب جرميــة، وذلــك وفقــا مــسؤولية جنائيــة عــن اإلعــداد ال 

 . السويديعقوباتالوالعشرين من قانون 
 الرتكـاب   إعـدادا ، وبصرف النظر عما إذا كان التصرف يـشكل          هذه األنشطة أيضا  و 
، بقـانون املعـدات العـسكرية       املتعلقة، مـثال   للقوانني احملددة     جرمية وفقا  أن تشكل ميكن  جرمية،  

 ).انظر أعاله(وقانون نقل البضائع اخلطرة 
 
 غري الدولأطراف أخرى تورط  - ١٣

 عـن ذلـك،   وفـضال . يـة نائاجلمـسؤولية  للاألشخاص الطبيعيون، بطبيعـة احلـال، عرضـة       
 للقواعد املتعلقـة بالغرامـات      يني املسؤولية وفقا   حتميل األشخاص االعتبار   عا للظروف، ، تب ميكن

 .قانون العقوباتمن  ٣٦ من الفصل ٧على الشركات الواردة يف املادة 
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  األسلحة النووية- من املنطوق ٢الفقرة   
 االستخدام - ٨  

 خـالل املـادتني  م هـذا التـصرف مـن    اإلرهـاب، يجـر    نـووي بقـصد      حسالإذا استخدم    
ــانون  ٣  و٢ ــن ق ــة    م ــن اجلــرائم اإلرهابي ــة ع ــسؤولية اجلنائي ــسويدية   (امل ــشريعية ال ــوانني الت  الق

١٤٨ :٢٠٠٣.( 
ــصرف،      ذاوإ  ــدرج الت ــاب، ين ــصد اإلره ــات ق ــا مل يكــن باإلمكــان إثب لظــروف، ل تبع
ريـب   السويدي، مـن قبيـل القتـل أو التخ         عقوبات عدد من األحكام الواردة يف قانون ال       مبقتضى

 .، يف مجلة أمور معديةةدا سامة أو مةونشر مادأتعريض العامة للخطر،  وأو التدمري أ
ــق    ــسويدي املتعل ــانون ال ــنص الق ــة  وي ــشطة النووي ــسويدية   ( باألن ــشريعية ال ــوانني الت الق
 لألنشطة النووية، من قبيـل اسـتخدام املـواد النوويـة،     على اشتراط وجود ترخيص ) ٣: ١٩٨٤

 .م استخدام املواد النووية دون رخصةجروي. يف مجلة أمور
 
 اإلنتاج، أو االحتياز، وغري ذلك/الصنع - ٧-١

القـــوانني التـــشريعية الـــسويدية ( باألنـــشطة النوويـــة يـــنص القـــانون الـــسويدي املتعلـــق 
ص لألنــشطة النوويــة، مــن قبيــل إنتــاج ونقــل وختــزين يرختــعلــى اشــتراط وجــود ) ٣: ١٩٨٤

 .ملواد النووية دون رخصةا التعامل مع ام هذوجتر. ورأماملواد النووية، يف مجلة 
ــشكل و  ــة أوحياز  /صــنعي ــواد النووي ــاج امل ــإنت  ــا إىل ا ــت بقــصد   وم ــك، إن ارتكب ذل

نائيـة  اجلسؤولية  املـ   يف مجلة أمور، أفعاال تستتبع     اإلرهاب أو بقصد ارتكاب فعل إجرامي آخر،      
عداد الرتكـاب أي مـن اجلـرائم األخـرى          عن اإلعداد الرتكاب جرمية إرهابية، وبالتايل عن اإل       

 . أعاله٨املذكورة حتت البند 
 جرميـة، بـصرف النظـر عمـا إذا كـان التـصرف              أيـضا  هـذا التـصرف       أن يشكل  وميكن 
، بقـانون املعـدات      الرتكاب جرميـة، وذلـك وفـق القـوانني احملـددة املتعلقـة، مـثال                إعدادا يشكل

رم صنع املعـدات العـسكرية      الذي جي ) ١٣٠٠: ١٩٩٢عية السويدية   القوانني التشري (العسكرية  
دون إذن مـن احلكومـة، وكـذلك قـانون نقـل البـضائع اخلطـرة              ) مبا يف ذلك األسـلحة النوويـة      (
 ).انظر أعاله) (٨٢١: ١٩٨٢القوانني التشريعية السويدية (
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  كشريك وتقدمي املساعدةعمل ال- ١٠-٩  
 مــن الفــصل الثالــث  ٤لمــادة ل اطبقــم املــشاركة واملــساعدة يف ارتكــاب جرميــة   تجــر 

يـة يف  هذا الـنص علـى مجيـع األحكـام العقاب         ويسري  .  السويدي عقوباتوالعشرين من قانون ال   
 .القانون السويدي ذات الصلة اآلن

 
 التمويل - ١١

 أخرى أو يقدمها أو يتلقاهـا بقـصد   صوال أو أحكم على الشخص الذي جيمع أمواال  ي 
ستخدم الرتكــاب جرميــة بالغــة اخلطــورة مبــا يف ذلــك جرميــة علمــه أــا ستــمــع اســتخدامها أو 

 يف بعـض احلـاالت،       لقانون املسؤولية اجلنائية عن متويل اجلرائم البالغة اخلطورة        وفقارهاب،  اإل
 ).٤٤٤: ٢٠٠٢القوانني التشريعية السويدية (، إىل آخر ذلك

ا يــل اشــتراكويف احلــاالت الــيت ال يــسري فيهــا هــذا القــانون، ميكــن أن يــشكل التمو    
 .جرمية يف
 
 وسائل اإليصال - ١٢

ــة فيمــا يتعلــق بوســائل اإليــصال،  ألنــشطة املــذكورة أعــاله، املرتك أن تــشكل ميكــن    ب
 مــن الفــصل الثالــث  ٢ للمــادة إلعــداد الرتكــاب جرميــة، وذلــك وفقــا مــسؤولية جنائيــة عــن ا 

 .عقوبات السويديالوالعشرين من قانون 
 ك جرميـة بـصرف النظـر عمـا إذا كـان التـصرف              هذه األنشطة كـذل     أن تشكل  وميكن 

، بقانون املعـدات العـسكرية       الرتكاب جرمية، وفق القوانني احملددة املتعلقة، مثال       يشكل إعدادا 
 ).انظر أعاله(وقانون نقل البضائع اخلطرة 

 
 تورط جهات من غري الدول - ١٣

 عـن ذلـك،   ضالوفـ . اجلنائيـة مـسؤولية  لاألشخاص الطبيعيون، بطبيعـة احلـال، عرضـة ل      
 للقواعد املتعلقـة بالغرامـات       املسؤولية وفقا   حتميل األشخاص االعتباريني   ، تبعا للظروف،  ميكن

 .قانون العقوبات من ٣٦ من الفصل ٧على الشركات الواردة يف املادة 
 


