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 ١٢٦٧ بـالقرار  عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 وحركــــة القاعــــدة تنظــــيم بــــشأن )١٩٩٩(

    وكيانات أفراد من ما يرتبط ومن الطالبان
 الـــدائم املمثـــل مـــن موجهـــة ٢٠٠٦ نـــوفمرب/الثـــاين تـــشرين ٢ مؤرخـــة رســـالة  

 اللجنة رئيس إىل املتحدة األمم لدى جلورجيا
 

ــة أتــشرف  ــيكم بالكتاب ــيسر بوصــفكم إل ــة ئ ــشأة األمــن جملــس جلن ــالقرار عمــال املن  ب
 .وكيانات أفراد من ما يرتبط ومن الطالبان وحركة القاعدة تنظيم بشأن )١٩٩٩( ١٢٦٧

 ١٤٥٥ األمـن  جملـس  قـرار  مـن  ٦ بـالفقرة  عمـال  املقـدم  جورجيا تقرير طيه أرفق وإين 
 ).املرفق انظر( )٢٠٠٣(

 أالساريا إيراكلي )توقيع(
 الدائم املمثل السفري،
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 الدائم املمثل من املوجهة ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٢ املؤرخة الرسالة مرفق  
 اللجنة رئيس إىل املتحدة األمم لدى جلورجيا

 
ــر   ــدم تقريــ ــن مقــ ــا مــ ــال جورجيــ ــالفقرة عمــ ــن ٦ بــ ــرار مــ ــس قــ ــن جملــ  األمــ

٢٠٠٣( ١٤٥٥( 
 

 مقدمة - أوال 
 الدن، بـــن ألســـامة جورجيـــا مإقلـــي يف نـــشاط أي وجـــود اآلن حـــد إىل يثبـــت مل  - ١
 موضــوع ميثــل اإلرهــاب خطــر ظــل وإن مــا، املرتبطــة الكيانــات أو الطالبــان أو القاعــدة، أو

 أن بلغتنـا  معلومـات  وتفيـد  .القوقـاز  مشـال  يف الـسائدة  احلالة بسبب بأكملها املنطقة يف الساعة
 اإلرهابيـة،  املنظمـات  عمـ  اتـصاالت  قطعـا  هلـا  القوقـاز  مشال ويف الشيشان يف العاملة اجلماعات

 أراضـي  ويف جورجيـا،  إقلـيم  يف الـصراع  منـاطق  ومتثـل  .االتـصاالت  تلـك  تكثيف حتاول وهي
 يتمتـع  الـسابق  يف كـان  الـذي  إوسـيتا  جنـوب  وإقلـيم  الـذايت،  بـاحلكم  املتمتعـة  أخبازيـا  مجهورية
 فـشل  دوقـ  .أيـضا  خطـرا  جلورجيـا،  الوطنيـة  الواليـة  حـدود  خـارج  يقع والذي الذايت، باحلكم
 نـشوء  إىل أدى ممـا  احلالـة،  علـى  الـسيطرة  يف أعـاله  املـذكورة  املنـاطق  يف االنفـصاليان  النظامان
ــة ــة حال ــشطة مواتي ــة لألن ــشار اإلرهابي ــهريب والنت ــن وغريمهــا واالجتــار الت ــة أشــكال م  اجلرمي
 أخطارهـا  أن األرجـح  مـن  فإنـه  املناسـب،  الوقـت  يف حـال  املـشاكل  تلـك  جتـد  مل وإذا .املنظمة

 .عموما القوقاز منطقة ويف جورجيا يف التنمية تهددس
 

 املوحدة القائمة - ثانيا 
 حركـــة يف األعـــضاء والقـــانونيني، الطبيعـــيني لألشـــخاص املوحـــدة القائمـــة أُدرجـــت - ٢

 املتحـدة،  لألمـم  التابعـة  ١٢٦٧ جلنـة  وضـعتها  الـيت  ،مـا  يرتبط ومن القاعدة ومنظمة الطالبان
 لـوزارة  اإلرهـاب  ملكافحـة  الرئيـسية  البيانـات  قاعـدة  يف ،“القائمـة ” مباسـ  أدنـاه  إليهـا  واملشار
 .٢٠٠٦ فرباير/شباط منذ جلورجيا الداخلية الشؤون
ــة قائمــة بانتظــام وحتــال   بــوزارة الوطنيــة احلــدود إدارة إىل احلــدود علــى اهلجــرة مراقب
ــة، ــات قاعــدة يف وتحفــظ الداخلي ــوزارة بيان ــى وتعمــم ال ــشعب عل ــة ال ــة دارةإل اإلقليمي  مراقب
 .شهور ثالثة كل مرة تستعرض والقائمة .الوطنية احلدود

 اخلارجيـة  بـوزارة  اجلرميـة  مكافحـة  مركـز  إىل القنصليات إدارة حتيل ذلك، إىل وإضافة 
 لـدخول  تأشـرية  يطلبـون  الـذين  الـسفر  ملراقبـة  اخلاضـعة  البلـدان  مـن  األشـخاص  عـن  املعلومات
 يف املركـز  يف وينفـذ  سـريع  اإلجـراء  وهـذا  .الـدعوة  إلـيهم  يوجـون  الـذي  واألشخاص جورجيا
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 اتـصال  علـى  واملركز جلورجيا، الوطنية احلدود إدارة يف مماثلة دائرة وهناك .ساعة ٢٤ من أقل
 .ا مباشر

 املراقبـة  جـائرة  رئـيس  إشـراف  حتـت  ـم،  املـرتبطني  واألفـراد  اإلرهـابيني  قائمة وتعتمد 
ــة، ــي واســتعماهلا املالي ــسبة إلزام ــائمني بالن ــة للق ــة باملراقب ــة .املالي ــة والقائم ــع متطابق ــة م  القائم

 ).١١ رقم السؤال على اإلجابة أنظر ،لالتفاصي على لإلطالع( أعاله املذكورة
 .أعاله إليه املشار النوع من مشاكل وجود يثبت مل - ٣
ــام أن اآلن حــد إىل حيــدث مل - ٤ ــات أو األشــخاص أحــد ق ــواردة املنظم  يف أمســاؤهم ال
 .جورجيا إقليم من انطالقا بعمل ائمةالق

 اإلحــسان مؤســسة” نــشاط أمــاكن بــني مــن جورجيــا اســم ذُكــر نفــسه، الوقــت ويف 
 تـذكر  ومل األوىل، للمؤسسة ودويسي تبيليسي مدينتا(“ العاملية اإلغاثة مؤسسة”و ،“ الدولية
 .)الثانية للمؤسسة بالنسبة أماكن أمساء

 /الثـاين  تـشرين  ٣٠ يف “مـاديل ” اسـم  حتـت  سانيةاإلنـ  املـساعدة  منظمـة  سـجلت  وقد 
 مــن وثبــت .تبليــسي يف ســابورتالو - فــاكي يف احملليــة احملكمــة طريــق عــن ١٩٩٩ نــوفمرب

 مـن  اإلسـالمية،  املنظمـات  بعـض  مـع  كثـب  عـن  تتعاون كانت ماديل أن جرت اليت التحريات
“ اإلسـالمية  ؤسـسة امل” و ،“الدوليـة  اإلحـسان  مؤسـسة ” و “العامليـة  اإلغاثـة  مؤسـسة ” بينها
 املعلومـــات أســـاس وعلـــى .مـــصرفية حـــسابات املنظمـــة وفتحـــت .“اإلســـالمية اإلغاثـــة” و

 الواليـات  رعايـا  ومـن  باكـستان،  مواليـد  مـن ( الـدين  نعيم املنظمة، زعيم طُرد أعاله، املذكورة
ــة املتحــدة، ــا والي ــن )جورجي ــة م ــا دول ــارس/آذار يف جورجي ــدت ،٢٠٠٠ م محــساباته وج 
 .حاليا جورجيا يف نشاط للمنظمة وليس .املصرفية
 إقلـيم  يف عملياـا  يف الـشروع  حاولت املنظمة فإن العاملية، اإلغاثة ملؤسسة بالنسبة أما 
 مجـال  سـعيد  أوديـن  عـريب،  أصل من املتحدة اململكة رعايا من شخصان حاول وقد .جورجيا

 )٠٧٠٦٣١٩٣٨ الــسفر جــواز رقــم( مزمــل وجــيغالي )٠٣٧١٧٣٥٧٢ الــسفر جــواز رقــم(
 محايــة مجعيــة” ،٢٠٠١ ينــاير/الثــاين كــانون يف جورجيــا يف املــذكورة للمنظمــة فــرع تأســيس
 .حـساباما  وجمـدت  ٢٠٠١ يونيـه /حزيـران  يف جورجيـا  مـن  الشخـصان  وطُرد .“ املسلمني

 .موجودة غري حاليا وهي .جورجيا يف نشاط بأي املنظمة تلك تقم ومل
 ممـن  منظمـة  أو شـخص  أي عـن  ا موثوق معلومات اجلورجية املختصة للهيئات ليس - ٥
 القائمـة  علـى  أمسـاؤهم  توجد ممن أو الطالبان، أو القاعدة أو الدن، بن أسامة مع اتصاالت هلم

  .اللجنة وضعتها اليت املوحدة
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 بـدأوا  أو قـضايا  القائمـة  يف أمسـاؤهم  وردت أو اللجنة حددم أفراد قدم أن حيدث مل - ٦
 .القائمة يف أمسائهم إدراج بسبب اجلورجية، السلطات ضد قانونية إجراءات

 رعايـــا مــن  هــم  القائمـــة يف أمســاؤهم  وردت أو اللجنــة  حـــددم أفــرادا  أن يثبــت  مل - ٧
 الرجـوع  يرجـى  ،٢ رقـم  الـسؤال  علـى  اإلجابـة  علـى  لإلطـالع ( .فيها املقيمني من أو جورجيا

 ).٥ رقم السؤال على اإلجابة إىل
 :اجلورجي اجلنائي القانون من ٣٢٧ املادة مبوجب - ٨

 .سنة ١٥ إىل ١٢ مدة بالسجن إرهابية منظمة تسيري أو إنشاء على يعاقب - ١” 
 “ سنة ١٢ إىل سنوات ١٠ بالسجن إرهابية منظمة يف االشتراك على يعاقب - ٢” 
 :القانون من ٣٢٨ املادة ومبوجب 
 حتــت أو أجــنيب لبلــد تابعــة إرهابيــة ملنظمــة إرهابيــة أعمــال يف املــشاركة علــى يعاقــب 
 .سنة ١٥ إىل ١٢ بالسجن إليها املساعدة تقدمي أو/و أجنبية سيطرة

 إرهابيـة  ألغراض التدريب يعد جلورجيا، اجلنائي القانون من ٢-٣٣٠ املادة ومبوجب 
 .جرمية

 املتفجــرات واســتخدام صــنع عــن معلومــات تقــدمي إرهابيــة ألغــراض التــدريب ويعــين 
 تقنيـات  أو وسـائل  عـن  أو الـضارة،  أو اخلطـرة  املواد أو األسلحة من وغريها النارية واألسلحة
 إىل الــدعوة أو فيهــا املــشاركة أو القــانون ذلــك مبفهــوم جــرائم ارتكــاب لغــرض أخــرى حمــددة

 العقوبــة وتـشتد  .سـنة  ١١ إىل ٨ مـن  بالـسجن  ذلــك علـى  اجلنـائي  القـانون  ويعاقـب  .ارتكاـا 
 شخــصني إىل موجهــة كانــت إذا أو اجلرميــة تكــررت إذا ســنة ١٥ إىل ١١ الــسجن فتــصبح
 .القـانونيني  األشـخاص  مـسؤولية  علـى  أيـضا  اجلنائي القانون من ٢-٣٣٠ املادة وتنص .فأكثر
 النــشاط، يف احلــق بــسحب قــانوين شــخص ارتكبــها إذا اجلرميــة تلــك علــى يعاقــب أن وميكــن

 .التصفية أو الغرامة أو
 

 القتصاديةوا املالية األصول جتميد - ثالثا 
 وفقــا اجلرميـة،  عائــدات وغـسل  اإلرهــاب متويـل  ملنــع فعالـة  قانونيــة آليـات  اسـتخدمت  - ٩

 :الدولية للمعايري
 لقمــع الدوليــة االتفاقيــة علــى جورجيــا برملــان صــدق ،٢٠٠٢ يونيــه/حزيــران ٧ ففــي 
 .اإلرهاب متويل



S/AC.37/2006/(1455)/3  
 

06-62145 5 
 

 .اإلرهاب قمعل األوروبية االتفاقية على أيضا صدق ،٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٢٧ ويف 
 املـشروعة  غـري  األعمـال  قمـع  اتفاقيـة  علـى  أيـضا  صدق ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٧ ويف 
 املـشروعة  غـري  األعمـال  بقمـع  املتعلـق  الربوتوكـول  وعلى ؛البحرية املالحة سالمة ضد املوجهة
 اتفـاقييت  باسـم  املعروفـان ( القـاري  اجلـرف  علـى  املوجـودة  الثابتـة  املنـشآت  سالمة ضد املوجهة

 ).اإلرهاب كافحةم
 القـوانني  علـى  أسـبقية  الدولية لالتفاقات أن على جورجيا، دستور من ٦ املادة وتنص 
 .جورجيا دستور مع تتعارض مل ما احمللية،

 علـى  املـشروعية  طابع إضفاء مبنع املتعلق القانون اعتمد ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٦ ويف 
 ).“ نونالقا” بـ أدناه إليه املشار( املشروع غري الدخل

 اإلرهــاب، ومتويــل املــشروع غــري الــدخل عــن الكــشف آليــات القــانون ذلــك وحــدد 
 .منعها على ونص

 .اإلرهـاب  لتمويـل  اجلنائيـة  املـسؤولية  علـى  اجلنـائي  القانون من ١-٣٣٠ املادة وتنص 
 اسـتعماهلا،  بغـرض  إتاحتـها  أو املمتلكـات  من وغريها األموال مجع بأنه اإلرهاب متويل ويفسر

 ١-٢٢٧ املـادة  إطـار  يف أو/و إرهابيـة  منظمـة  طـرف  مـن  كليا أو جزئيا استعماهلا، إمكانية أو
ــد( ــسفن مالحــة دي ــادة أو ،)ال ــى املــشروع غــري االســتيالء( ٢-٢٢٧ امل ــشآت عل ــة املن  الثابت
 علـى  املـشروع  غـري  االسـتيالء  خطـر ( )١( ١-٢٣١ املادة أو ،)ا أضرار إحلاق أو تدمريها أو

ــ املــــواد ــة؛ األعمــــال( ٢-٣٣٠ واملــــادة ،٣٣٠ إىل ٣٢٣ مــــن املــــواد أو ،)ةالنوويــ  اإلرهابيــ
ــداء احلاســـويب؛ واإلرهـــاب التكنولـــوجي؛ واإلرهـــاب  الـــسياسية؛ الشخـــصيات علـــى واالعتـ
ــداء ــى واالعت ــة املتمــتعني املنظمــات أو األشــخاص عل ــة؛ حبماي ــشاء دولي ــسيري أو وإن  منظمــة ت
 منــضمة إىل االنــضمام أو أجنبيــة، إرهابيــة منظمــة إىل واالنــضمام فيهــا؛ االشــتراك أو إرهابيــة
 واالسـتيالء  إرهابيـة؛  ألغـراض  الرهـائن  وأخـذ  أجنبيـة؛  جهـة  تـدعمها  أو عليهـا  تـسيطر  مشاة
ــى ــة ذات أهــداف أو اســتراتيجية أهــداف عل ــع أو خاصــة، أمهي  األهــداف تلــك اســتخدام من

 املـشار  املـواد  تتناوهلـا  ميـة جر أي ارتكـاب  أو/و إرهابيـة  ألغـراض  والتـدريب  إرهابيـة؛  ألغراض
ــا ــصرف أعــاله إليه ــا يف النظــر ب ــى ويعاقَــب .ال أم فعــال ارتكا ــذكورة اجلــرائم عل  أعــاله امل

 أو مجاعـة  ترتكبـها  عنـدما  أعـاله،  املـذكورة  اجلـرائم  علـى  ويعاقَـب  .سنة ١٤ إىل ١٠ بالسجن
 تقترفهـا  نـدما ع اجلـرائم  نفس على ويعاقَب .سنة ١٧ إىل ١٤ بالسجن متكرر، بشكل ترتكب
 بالــسجن أو ســنة ٢٠ إىل ١٧ بالــسجن جــسيمة نتــائج إىل تــؤدي عنــدما أو إرهابيــة، منظمــة
 .القـانونيني  األشـخاص  علـى  أيضا املذكورة اجلرائم عن اجلنائية املسؤولية وتنطبق .احلياة مدى

 .النشاط يف الترخيص وسحب والتصفية، الغرامات، عليها العقوبات وتتضمن
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 علـى  املـشروعية  طـابع  إضـفاء  علـى  جلورجيـا  اجلنـائي  القـانون  مـن  ١٩٤ املـادة  وتنص 
 يف اعتمــدت املــادة هــذه مــن جديــدة صــيغة أن بالــذكر وجــدير .جرميــة املــشروع غــري الــدخل
 إضـفاء  اجلديـدة  الـصياغة  وتفـسر  .تشريعي تعديل شكل يف ٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ٢٨
 احلــصول مت ملمتلكــات قــانوين مركــز طــاءإع بأنــه املــشروع غــري الــدخل علــى املــشروعية طــابع
 مـن  وغريهـا  والنقـل،  والتحويـل،  واالسـتغالل،  وامللكيـة،  الـشراء،  مثل( إجرامية بوسائل عليها

 احلقيقـي،  طابعهـا  حجـب  أو وإخفاء ملنشئها، املشروعة غري الطابع إخفاء إىل ترمي )العمليات
 .ا املتعلقة اجلوانب من ذلك غري أو/و ملكيتها، حق أو تنقلها، أو موقعها، أو منشئها، أو

ــع الفــصل وحيــدد  ــانون مــن والعــشرون الراب ــة اإلجــراءات ق ــا اجلنائي  األنظمــة جلورجي
 تطبيــق للمحكمــة جتيــز القــانون ذلــك مــن ١٩٠ فاملــادة .املمتلكــات علــى للحجــز اإلجرائيــة

ــة اإلجــراءات ــهم، ممتلكــات علــى بــاحلجز املمتلكــات ومــصادرة القانوني ــه، ىاملــدع أو املت  علي
ــه تعــود( القــضية يف مــشترك أو الفعــل، عــن املــسؤولية يف معــه مــشترك شــخص أو ــة إلي  ملكي

 علــى احلــصول علــى كافيــة أدلــة وجــود مــع القانونيــة، الوثــائق أســاس علــى مــثال، املمتلكــات،
 وأن عليــه، املــدعى أو املتــهم، أو أمــره، يف املــشتبه ــا قــام إجرامــي عمــل نتيجــة كــان امللكيــة
 املـصرفية،  احلـسابات  ذلـك  يف مبـا  )عليـه  املـدعى  أو املتـهم  أو فيـه  املشتبه استخدمها تاملمتلكا

 .إجرامـي  منـشأ  مـن  املمتلكـات  أن أو ستـستهلك،  أو سـتخفى  املمتلكـات  أن معروفا كان إذا
 تلـك  علـى  العثور ميكن ومل إجرامية بطرق املمتلكات على احلصول على أدلة وجود حالة ويف

  .معادلة بقيمة أخرى ممتلكات أي جتمد أن لمحكمةل جيوز املمتلكات،
 جــسيمة جــرائم أو إرهابيــة، جلرميــة اإلعــداد حــاالت يف أيــضا املمتلكــات وتجمــد 
ــذلك ــع وكـ ــدوثها، ملنـ ــشرط حـ ــوافر بـ ــشروط تـ ــة الـ ــى الكافيـ ــة علـ ــتخدام إمكانيـ ــك اسـ  تلـ
 ٣٣٠ إىل ٣٢٣ مــن املــواد( جلورجيــا اجلنــائي القــانون يــشملها جــرائم اإلعــداد يف املمتلكــات

 ).اجلنائي القانون من ١-٣٣١ واملادة
 املمتلكـات  جتميـد  مينـع  ، جلورجيـا،  اجلنائيـة  اإلجراءات قانون من ١٩١ للمادة ووفقا 
 .االقتضاء عند استخدامها من بل فيها، التصرف من مالكَها

 احلجزفـ  .عليهـا  احلجز جيوز ال اليت املمتلكات أيضا اجلنائية اإلجراءات قانون ويعرف 
ــود علــى تطبيقــه ميكــن ال ــها بن ــة املــواد باخلــصوص من  وأســرته، املتــهم ملعيــشة الالزمــة الغذائي

 ).١٩٢ املادة( الناس ملعيشة الالزمة البنود من وغريها املهنية واملعدات والوقود،
 إىل اجلنائيـة،  اإلجـراءات  قـانون  مـن  ١٩٠ املـادة  مبوجـب  تـدعو،  أسـباب  وجود وعند 
 مكـان  العـام،  املـدعي  مبوافقـة  التحقيـق  موظـف  أو العـام،  املـدعي  حيـدد  ت،ممتلكـا  علـى  احلجز

 وأمــاكن الرهونــات، وحمــالت املــصارف، يف التحقيقــات إجــراء وميكــن ومالكهــا، املمتلكــات
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ــة، ختــزين ــب األمتع ــد، ومكات ــداع ومؤســسات الربي ــور اإلي ــى للعث ــن املمتلكــات عل ــد م  النق
 بعـد  العـام،  املدعي مبوافقة التحقيق موظف أو العام، املدعي ويقوم .املالية والسندات واألسهم

 ومـن  .ـا  املعمـول  القواعـد  وفـق  قـاض  الطلـب  يف وينظـر  .حجـز  طلـب  وتسجيل بتقدمي ذلك
 ).١٩٣ املادة( شفوية مداوالت بدون املذكور الطلب تقدمي املمكن

 لأصـــو أو ممتلكـــات جتميـــد احملكمـــة مـــن تطلـــب أن املاليـــة املراقبـــة دائـــرة وبإمكـــان 
 متويـل  إىل ترمـي  أـا  يف االشتباه حالة يف معاملة بتجميد طلبا احملكمة إىل توجه وأن اقتصادية،
 العــام املــدعي مكتــب يف املختــصة الــدوائر إىل فــورا األدلــة تحــال احلالــة هــذه ويف( اإلرهــاب
 ).الداخلية ووزارة

 وظــفم إىل احلجــز أمــر مــن نــسخة وحتـال  قــاض، بإشــراف املمتلكــات علــى ويحجـز  
 وتعـرض  الـصلة  ذات الوثـائق  جبميـع  مـشفوعة  القـضية،  علـى  املـشرف  العام املدعي أو التحقيق
 القـرار  أو القاضـي  يـصدره  الـذي  األمـر  أن بالـذكر  وجـدير  .القـضية  يف تنظر اليت احملكمة على
 وأيـن؛  ـا  حيـتفظ  مـن  ممتلكاتـه؛  حجـزت  مـن  :التاليـة  املعلومات يتضمن احملكمة تصدره الذي
 حتديـد  إىل التحقيـق  توصـل  حـال  يف أسـهم،  أو أمـوال،  أو ماليـة،  سـندات  من متلكاتامل نوع
 يـسمح  هـل  باحلجز؛ األمر تنفيذ عن املسؤول من املمتلكات؛ من للحجز اخلاضع اجلزء ذلك؛

 املبلـغ  هـو  مـا  ومـىت؛  بالتفتيش مسح الذي من طوعا؛ املمتلكات تسليم رفض حال يف بالتفتيش
 أو خمتلفـة  أمـاكن  يف وسندات نقد، من املمتلكات وجود حال يف ضية،الق يف حبجزه املسموح

 بـشأن  حمـاكم  عـن  الـصادرة  األحكـام  أو قـضاة  أصدرها اليت األوامر عدد أشخاص؛ عدة لدى
 ).اجلنائية اإلجراءات قانون من ١٩٤ املادة( املمتلكات على احلجز

 سـتخفى  املمتلكـات  بأن االعتقاد إىل يدعو ما وجود وعند االستعجالية، احلاالت ويف 
 أمــرا يــصدر أن العــام، املــدعي مبوافقــة التحقيــق، ملوظــف أو العــام، للمــدعي جيــوز ســتدمر، أو

 املـذكورة  اإللزاميـة  الشروط األمر حيترم أن وينبغي .املربرات تقدمي مع املمتلكات على باحلجز
 املـدعي  أو التحقيق وظفم األمر بتنفيذ ويقوم ).األحكام إصدار أو املقاضاة، ألغراض( أعاله
 يف ينظــر الــذي القاضــي ســاعة ٢٤ غــضون يف بــاألمر ويبلــغ األمــر، عنــه صــدر الــذي العــام،
 املـادة ( املمتلكـات  علـى  احلجـز  ويلغـي  قانونيته عدم يقرر أو األمر قانونية يؤكد الذي القضية،
 ).اجلنائية اإلجراءات قانون من ١٩٥

 املمتلكـات  لديـه  توجـد  مـن  إىل القاضـي  أمـر  العـام  املـدعي  أو التحقيق موظفي ويقدم 
 املمتلكـات  مجيـع  بـأن  تفيـد  ـا  موثـوق  معلومـات  وجـود  أو الرفض، حالة ويف .نقلها ويطلب
 .املكان تفتيش جيري آخر، مكان إىل نقلت
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 موظــف ويقــرر .احملكمــة موظــف املمتلكــات علــى بــاحلجز يقــوم احملكمــة، مــن وبــأمر 
 .احملكمــة حــددا الــيت املبــالغ حــدود يف احلجــز يــشملها الــيت والقيمــة البنــود هــي مــا احملكمــة
 توقــف املودعــة، األمــوال جتميــد وبعــد .املمتلكــات قيمــة يقــرر أخــصائي العمليــة يف ويــشترك
 ).اجلنائية اإلجراءات قانون من ١٩٦ املادة( اإليداع عمليات
 املـدعي  أو التحقيـق  موظف يضع اجلنائية، اإلجراءات قانون من ١٩٧ املادة ومبوجب 
ــاحملجوزات قائمــة احملكمــة موظــف ويعــد حجــز، بروتوكــول العــام  الربوتوكــول ويتــضمن .ب

ــف( ــاء )الوصـ ــددة األمسـ ــود احملـ ــوزة، للبنـ ــا، احملجـ ــا، وكمياـ ــا، وحجمهـ ــستوى ووزـ  ومـ
 وأيهـا  عليهـا  حجـز  املمتلكات أي أيضا ويتضمن .والقيم السمات من ذلك وغري استهالكها،

 واحــد شــخص ملكيــة علــى املمتلكــات مجيــع كانــت إذا عمــا ومــاتومعل حجــز؛ بــدون بقــي
 مـن  اختـذها  الـيت  اإلجـراءات  عـن  معلومـات  الربوتوكـول  يتضمن أن وينبغي أشخاص؛ عدة أو
 حجـز  مـن  إىل )الوصـف ( الربوتوكـول  مـن  عليهـا  ومـصدق  خمتومـة  نسخة وتسلّم .باحلجز قام

 أفــراد أحــد إىل - املمتلكــات صــاحب غيــاب يف بــاحلجز القيــام حالــة يف - أو ممتلكاتــه علــى
 مؤسـسة  ممتلكـات  علـى  احلجز حالة ويف .احمللية السلطات عن ممثل إىل أو الراشدين من أسرته
 .اإلدارة عن ممثل إىل النسخة تسلّم منشأة أو

ــنص  ــادة وت ــن ١٩٨ امل ــانون م ــة اإلجــراءات ق ــى اجلنائي ــل وجــوب عل  املمتلكــات نق
 والفـــضة الـــذهب مــن  فـــاحملجوزات .احلجــم  الكـــبرية لبنـــودوا العقــارات  باســـتثناء احملجــوزة، 
 يف تــودع واألســهم املــصرفية والــصكوك األجنبيــة والعملــة الكرميــة واألحجــار واــوهرات

 وتـسلّم  .ادخـار  مـصرف  يف اليانـصيب  وأوراق املاليـة  السندات تودع بينما حكومي، مصرف
 يف وتبقــى املمتلكــات مــن يتبقــى مــا علــى ويخــتم .القــضية يف تنظــر الــيت احملكمــة إىل األمــوال
 اهليئــة أو احلكومــة عــن حملــي ممثــل حــوزة إىل تنقــل أو القــضية يف احلكــم صــدور حــىت احلجــز
 أعـاله،  ذُكـر  مـا  باسـتثناء  واملصادرة، احملجوزة املمتلكات على ويختم .احمللية للسلطة التنفيذية
 األخـري،  هـذا  ويبلـغ  .املتـهم  سـرة أ مـن  راشـد  عضو أو ا، احملتفظ أو مالكها، حوزة يف وتبقى
 أن ميكـن  الـذي  الضرر أو احملجوزات باستهالك يتعلق فيما مبسؤوليته البالغ، استالم وصل مع

 .القانون عليه ينص حسبما ا، يلحق
 قـانون  مـن  ١٩٩ املادة( القضية سحب أو اإلدانة صدور قبل املمتلكات على ويحجز 

ــة اإلجــراءات ــن وميكــن ).اجلنائي ــرار يف الطع ــاحلجز القاضــي ق ــى ب  غــضون يف املمتلكــات عل
 علـى  احلجـز  بـرفض  القـانوين  القرار يف الطعن ميكن حني يف تنفيذه، أو صدوره بعد ساعة ٧٢

 حيــق إذ .القــرار تنفيــذ دون حيــول ال والطعــن .صــدوره مــن ســاعة ٤٨ غــضون يف املمتلكــات
 قـانوين  غـري  حلجـز  تعرضـت  لكـات ممت أن يعتقد ملن جلورجيا اجلنائية اإلجراءات قانون مبوجب
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 خطـأ  ذكرها بسبب ممتلكاته على حجز ملن أو عليها، احلجز إىل تدعو أسباب توجد ال أنه أو
ــا يكــن ومل الربوتوكــول يف ــضية يف طرف ــرار يف يطعــن أن الق ــام احلجــز ق  ويطلــب احملكمــة أم

 وكـذلك  العـام  عيواملـد  التحقيق موظف من لكل إلزامي احملكمة وقرار .ممتلكاته عن باإلفراج
 ).جلورجيا اجلنائية اإلجراءات قانون من ٢٠٠ املادة( القضية يف تنظر اليت للمحكمة بالنسبة

 املـادة  يف جلورجيـا،  اجلنائيـة  التـشريعات  تـنص  املدان، أو للمتهم االعتبار رد حالة ويف 
 وفقـا  عـوض ي املالـك  فـإن  ذلـك،  يتيـسر  مل فـإذا  .عليهـا  احملجـوزة  املمتلكات إعادة على ،٢٠١
 .االعتبار رد يوم السائدة السوق ألسعار
 املراقبـة  دائـرة  طـرف  مـن  جورجيـا  يف وقمعـه  اإلرهاب متويل عن الكشف نظام وضع - ١٠
 املـشروع،  غري الدخل على الشرعية إضفاء لعمليات القضائية املالحقة دائرة مع بالتعاون املالية
ــة ــدعي ملكتــب التابع ــام امل ــا، الع ــشعبة جلورجي ــة وال ــات اخلاصــة الفرعي  غــسل مكافحــة لعملي

ــوال، ــوزارة األم ــشؤون ب ــة ال ــا، الداخلي ــوزارة اإلرهــاب مكافحــة ومركــز جلورجي ــشؤون ب  ال
 العمليـات  بـشأن  بينـها  البيانـات  وتبـادل  أعـاله  املـذكورة  اهليئـات  بني التعاون وجيري .الداخلية
  .جيد بتنسيق فيها املشتبه

 متويـل  عمليـات  عـن  بالكشف املشترك، العمل هذا إطار يف املالية، املراقبة دائرة وتقوم 
 وشــبكات املاليــة الــشبكات يف املــشروع غــري الــدخل علــى الــشرعية طــابع وإضــفاء اإلرهــاب
 هيئـات  مـع  كثـب  عـن  وتتعـاون  املاليـة  املراقبـة  هيئـات  أنـشطة  بتنـسيق  الـدائرة  وتقوم .االئتمان
  .لدوليةا املنظمات ومع واألجنبية اجلورجية القانون إنفاذ

 الـدول  ومـن  املراقبـة  هيئـات  مـن  تطلـب  أن مبهامهـا،  قيامهـا  يف املاليـة،  املراقبـة  ولدائرة 
 دائـرة  وتنـشئ  .الـسرية  املعلومـات  ذلـك  يف مبا معلومات، أية احمللية والسلطات املسؤولني ومن

 مـن  ايـصله  ما وجتهيز بتحليل وتقوم وعمليات بيانات وقواعد معلومات شبكات املالية املراقبة
 إطـار  يف املاليـة،  املراقبـة  لـدائرة  وجيـوز  .املـصادر  مـن  وغريها املالية املراقبة هيئات من معلومات

 يتـصل  فيمـا  أخـرى  لـدول  التابعـة  الـصلة  ذات الوكـاالت  مـع  اتفاقـات  يف الدخول صالحياا،
 .اباإلرهـ  ومتويـل  املـشروع  غـري  الـدخل  علـى  الـشرعية  إضفاء جبوانب املتعلقة البيانات بتبادل

 ومــن األخــرى الــدول يف الــصلة ذات اهليئــات مــن تطلــب أن أيــضا املاليــة املراقبــة ولــدائرة
ــة املنظمــات ــات الدولي ــق معلوم ــدخل تتعل ــشروع غــري بال ــل امل ــاب، وبتموي ــه وأن اإلره توج 
 .اهليئات تلك إىل مماثلة معلومات
 األجـنيب،  الـصرف  تـب ومكا التجاريـة،  املـصارف  :التاليـة  اهليئات املالية باملراقبة وتقوم 

 املاليـة،  الـسندات  تـسجيل  ومكاتـب  السمـسرة،  وشـركات  املـصرفية،  غري اإليداع ومؤسسات
ــركات ــأمني، وشـ ــسات التـ ــات ومؤسـ ــري املعاشـ ــة، غـ ــديرو الرمسيـ ــسات ومـ ــصيب مؤسـ  اليانـ
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ــاملون القمــار، ومؤســسات ــوهرات الكرميــة األحجــار قطــاع يف والع التحــف وحمــالت وا 
ــة، ــات األثري ــدمو مــارك،اجل وهيئ ــنح ومق ــات امل ــة، واملعون ــدول، اخلريي ــد ومكاتــب والع  الربي

 وبعـد  ).املاليـة  املراقبـة  هيئـات  اللتزامـات  دقيـق  وصـف  التـايل  السؤال على اإلجابة يف ويوجد(
 بوجـود  االعتقـاد  إىل يـدعو  مـا  علـى  والعثـور  املاليـة  املراقبـة  هيئات من الواردة املعلومات حتليل
 لإلرهـاب،  متويـل  أو املـشروع،  غـري  الـدخل  علـى  مـشروعية  إضـفاء  يةعمل أو مشبوهة، معاملة
 الـصلة  ذات الـشعب  ىلإو العـام  املـدعي  مكتـب  إىل الـصلة  ذات األدلـة  املالية املراقبة دائرة حتيل
 .الداخلية وزارة يف

 اإلرهـاب،  لتمويـل  عمليـات  أيـة  بـشأن  املاليـة  املراقبـة  دائـرة  مـن  معلومـات  تلقي وعند 
 املـشروع،  غـري  الـدخل  علـى  املـشروعية  بإضـفاء  املعنيـة  اجلنائيـة  للمالحقـة  خلاصـة ا الدائرة تقوم
 يف جلورجيـا  العـام  املـدعي  عـن  صـادر  بـأمر  أُنـشئت  اليت( جلورجيا، العام املدعي ملكتب التابعة
 اكتــشاف حالـة  ويف .املعلومــات تلـك  صــحة مـن  بالتأكــد )٢٠٠٣ أكتـوبر /األول تـشرين  ١٠
ــة ــدائرة تلــك حتيــل هــاب،لإلر متويــل وجــود علــى أدل  مكافحــة مركــز إىل املعلومــات تلــك ال

 مـن  تنفيـذيا  دعمـا  اخلاصـة  الـدائرة  هـذه  وتتلقـى  .التحقيـق  مـن  ملزيـد  الداخلية بوزارة اإلرهاب
 .الداخلية لوزارة تابعة األموال، غسل مبكافحة معنية تنفيذية فرعية شعبة

 مـن  واحـدا  سـوى  متثل ال املالية بةاملراق دائرة تقدمها اليت املعلومات أن بالذكر وجدير 
 بـأن  )١(يقـضي  الـذي  اجلنائيـة  اإلجراءات قانون عليها ينص اليت التحقيقات يف الشروع أشكال
 وجـود  حالـة  يف أوليـا  حتقيقـا  اختـصاصاما،  نطـاق  يف العـام،  املدعي أو التحقيق موظف يفتح
 ).ةاجلنائي اإلجراءات قانون من ٢٦١ املادة( جرمية ارتكاب يثبت ما

 التحقيـق  خـالل  الكـشف  حالـة  يف أنـه  علـى  جلورجيا اجلنائية اإلجراءات قانون وينص 
 أن بـالتحقق  القـائم  علـى  جيـب  لإلرهـاب،  متويـل  حدوث إىل تشري عناصر عن جنائية قضية يف

 مـن  اجلنائيـة  وللمالحقة للتحقيق املختصة اهليئات إىل حييلها وأن حتديدا العناصر تلك إىل يشري
 .األموال وغسل اإلرهاب متويل أجل

__________ 
ميكن فتح حتقيق استنادا إىل معلومات مقدمة إىل املـدعي العـام أو موظـف التحقيـق، مـن طـرف أي شـخص                     )١( 

طبيعــي أو قــانوين أو مــن اهليئــات احلكوميــة، أو مــوظفي احلكومــة أو احلكومــة احملليــة، أو هيئــات التحقيــق،   
 بارتكــاب جرميــة، أو مــن عثــر عليــه عــن طريــق وســائط اإلعــالم، إضــافة إىل أيــة معلومــات    مــن يعتــرف أو

حصلت عليها هيئـات التحقيـق أثنـاء عملـها، باسـتثناء احلـاالت الـيت يكـون ممثـل تلـك اهليئـات شـاهدا علـى                
هـول، بيـد   وملوظفي التحقيق أو املدعي العام أن يفتح حتقيقا إثـر ورود معلومـات مـن جم   . جرمية أو ضحية هلا 

 .أنه ال ميكن إجراء حتقيقات ضد شخص معين فقط على أساس معلومات من مصدر جمهول اهلوية
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 ومقاضـاة  اإلرهـاب  متويل يف التحقيق عن املسؤولة اهليئات بني الدويل التعاون وجيري 
 .خــاص بــشكل اإلرهــاب مبكافحــة املتعلقــة الدوليــة واالتفاقــات املعاهــدات إطــار يف مرتكبيــه،

 ).٢٤ رقم السؤال على اإلجابة يف ذلك تفاصيل توجد(
 عمليـــام إطـــار يف باملراقبـــة، القـــائمون حيـــدد أن علـــى ونالقـــان مـــن ٦ املـــادة تـــنص - ١١

 وعـن  عنـهم  نيابـة  التصرف هلم املخول واألشخاص ممثلوهم،( معهم املتعاونني مجيع األساسية،
 ).القضية يف ثالثة أطراف وجود حالة يف ثالثة، أطراف

 مجيـع  وهويـة  حـسابا،  يفتح شخص كل هوية أيضا حتدد أن التجارية املصارف وعلى 
 فتحـت  ثالثـة  أطـراف  أيـة  وكـذلك  األمـوال،  إيـداع  أو احلـسابات  فـتح  عـن  املـسؤولني  املمثلني
 .حسابات بامسها

 بـدون  ـم  جتاريـا  االتـصال  أو الزبـائن  إىل خـدمات  تقـدمي  باملراقبـة  للمكلف جيوز وال 
 .مسبق إذن

 يف :يلـي  عمـا  تفاصـيل  األشـخاص  هوية لتحديد املقدمة )الوثائق( املعلومات وتتضمن 
 ورقــم اإلقامــة، ومكــان املــيالد، وتــاريخ واجلنــسية، واللقــب االســم الطبيعــي، الــشخص حالــة
 لـديها،  املـسجل  اهليئـة  املـشاريع،  أصحاب حالة ويف ،)السفر جواز أو( الشخصية اهلوية بطاقة
 واهليئـة  والعنوان، العمل، وجمال االسم، القانوين، الشخص حالة ويف ورقمه؛ التسجيل وتاريخ
 التفــويض وتفاصــيل املــدير، وهويــة اهلويــة، ورمــز ورقمــه، التــسجيل وتــاريخ لــديها، املــسجل
 .القانوين

 ألغـرض  عليهـا  مـصدق  وثـائقهم  تكـون  أن املقـيمني  غـري  القـانونيني  األشـخاص  وعلى 
 .اجلورجية التشريعات لقواعد وفقا اهلوية حتديد

ــنص  ــادة وت ــن ٥ امل ــانون م ــى الق ــامالت أن عل ــودة( املع ــذة أو املعق  وجمموعــات )املنف
 :التاليتني احلالتني يف للمراقبة خاضعة )ومبالغها( عنها املتفرعة املعامالت
 نقــــدا( جــــورجي الري ٣٠ ٠٠٠ املعــــامالت أو املعاملــــة مبلــــغ جتــــاوز إذا  )أ( 
 ؛)نقدية غري وتسويات
 .مشبوهة املعاملة كانت إذا  )ب( 
ــرب  ــة وتعت ــها عــن النظــر بــصرف مــشبوهة، املعامل ــاك كــان إذا ،قيمت ــا هن ــدعو م  إىل ي
 كـأن ( مـشروع  غـري  دخـل  علـى  املـشروعية  طابع إضفاء بغرض نفذت أو أُبرمت بأا االعتقاد
ــصادية األســس إىل تفتقــر تكــون ــة( االقت ــن غرضــها أــا أن أو )التجاري ــه املعل  يتمــشى، ال عن
 أطـراف  ديـد حت لـصعوبة  أو املعاملـة،  أطـراف  عـادة  ـا  تقـوم  الـيت  األنـشطة  مـع  واضح، بشكل
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 مـع  اتـصاالت  أطرافهـا  ألحـد  ألن أو عناصـرها،  مـن  ذلـك  غـري  أو أمواهلـا،  مـصدر  أو املعاملة،
 متعاونــة غــري منطقــة يف موجــود أطرافهــا أحــد عنــوان ألن أو الــدعم، هلــم يقــدم أو إرهــابيني،

 راقبـة امل دائـرة  تـستعمل  الـيت  املختـصة  الدوليـة  املنظمات تعتربها دولة يف منطقة أو دولة يف أي(
 املنطقــة تلــك مــن حتــول أمــواال هلــا أن أو ،)تتعــاون ال منطقــة بأــا معلوماــا اجلورجيــة املاليــة
 .إليها أو

ــامالت جانـــب ىلإو  ــشبوهة، املعـ ــة تكـــون املـ ــة( املعاملـ ــذة أو املربمـ  جممـــوع أو )املنفـ
 زتجتــاو إذا التجاريــة املــصارف طــرف مــن للمراقبــة خاضــعة أيــضا عنــها املتفرعــة املعــامالت

 حـد  يف املعاملـة  كانـت  وإذا أخرى، بعملة ذلك يعادل ما أو جورجي الري ٣٠ ٠٠٠ قيمتها
 :التالية األشكال أحد يف ذاا

 نقديـة  فئـة  مـن  النقديـة  لـألوراق  بتبادل أو مصريف، صك بواسطة أموال تلقي )أ( 
 أخرى؛ إىل

 نقدا؛ أجنبية عمالت بيع أو شراء )ب( 
 حــساب صــاحب طــرف مــن جورجيــا يف صريفمــ حــساب إىل أمــوال حتويــل )ج( 
ــة، غــري منطقــة يف مــسجل مــصريف ــة، منطقــة يف مــصرف أو متعاون  مــن أمــوال نقــل أو أجنبي
 أجنبية؛ منطقة يف مصرف إىل أو متعاونة غري منطقة يف مسجل مصريف حساب إىل جورجيا
 منطقـة  يف مـسجل  مـصرف  مـن  آخـر  شـخص  طريق عن أو مباشرة االقتراض  )د( 

 الـيت  )العمليـات ( املعـامالت  من ذلك غري أو أجنبية، منطقة يف مسجل مصرف أو ةمتعاون غري
 جورجيا؛ يف الشخص ذلك ا يقوم

 أخـرى،  دولـة  يف اهلويـة  جمهول مصريف حساب إىل جورجيا من أموال حتويل  )هـ( 
 آخر؛ بلد يف اهلوية جمهول مصريف حساب من جورجيا إىل أموال حتويل أو

ــداع )و(   يف أســهم شــراء باســتثناء هلــا، مــرخص مؤســسة مــال رأس يف أمــوال إي
 السندات؛ بسوق املتعلق جورجيا قانون إطار يف للمحاسبة قابلة شركة

 األموال؛ تلك حتويل مث مصريف، حساب يف نقدية ألموال شخص إيداع )ز( 
 حلاملها؛ تدفع سندات بضمان القروض عن اإلفراج )ح( 
 مانات؛ض بدون القروض عن اإلفراج )ط( 
 مــن األوىل الثالثــة الــشهور خــالل قــانوين شــخص حــساب إىل أمــوال حتويــل )ي( 
 احلساب؛ ذلك من أموال حتويل أو تسجيله،
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 .اخلريية الشركات أو املنح صناديق حسابات إىل أو من أموال حتويل )ك( 
 قـوا يعل أن باملراقبـة  للقـائمني  ينبغـي  أنـه  علـى  القـانون  من ٥ املادة من ٧ الفقرة وتنص 

 اإلرهـاب  يـدعمون  الـذين  األشـخاص  قائمة على موجودا أطرافها أحد كان إذا املعاملة، تنفيذ
 .الواجب النحو على فوار، بذلك املالية املراقبة دائرة إبالغ وعليهم اإلرهابيني، أو

 جتاريـة  عالقـات  إقامـة  ينـوي  شخص هوية حتديد املالية املراقبة هيئة على استحال وإذا 
 .الشخص ذلك مع التعاون ترفض أن اجلهة تلك على فإن ية،جتار جهة مع

 باملعلومـات  حتـتفظ  وأن للمراقبـة  اخلاضـعة  املعـامالت  تـسجل  أن املراقبـة  هيئات وعلى 
ــها ــي .عن ــضمن أن وينبغ ــات تلــك تت ــوع عــن تفاصــيل املعلوم ــة، ن ــا، املعامل  وأســسها، وجماهل

 يف املـــستعملة والعملـــة وقيمتـــها، ،ومكانـــه إبرامهـــا وتـــاريخ وغاياـــا، وأهـــدافها، وشـــكلها،
 .أطرافها هوية عن ومعلومات مبالغها،
ــة هيئــات وتعمــل   الــوطين املــصرف :هــي إشــرافية هيئــات إشــراف حتــت املاليــة املراقب
ــا، ــة جلورجي ــا وجلن ــة جورجي ــألوراق الوطني ــة، ل ــة، ووزارة املالي ــدل، ووزارة املالي  ووزارة الع

 .جلورجيا االقتصادية التنمية
 جورجيـا  داخـل  املختـصة  اهليئـات  ومـع  بينـها  فيمـا  تتعـاون  أن اإلشراف هيئات وعلى 

 متـد  أن أيـضا  وعليها .واخلربات املعلومات تبادل طريق عن الدولية، املنظمات ومع وخارجها،
 .القانون إنفاذ هيئات إىل صالحياا، إطار يف املساعدة، يد

 عنــها املعلومــات وأن للمراقبــة خاضــعة املعاملـة  أن اإلشــراف هيئــات اكتــشفت مـا  إذا 
ــصل مل ــرة إىل ت ــة دائ ــة املراقب ــا، املالي ــل مل إذا أو جلورجي ــانون يمتث ــايريه للق  للتعليمــات أو ومع

 فـورا  بـذلك  الـدائرة  تبلـغ  أن اإلشـراف  هيئـة  علـى  يـتعني  فإنـه  املالية، املراقبة دائرة عن الصادرة
 .القانون منتهكي على املناسبة اجلزاءات تفرض وأن

ــنصو  ــوانني ت ــا ق ــة جورجي ــشطة املتعلق ــصارف بأن ــة امل ــى التجاري ــسؤولية عل ــك م  تل
 علــى الــشرعية إضــفاء مبنــع املتعلقــة اجلورجيــة القــوانني مقتــضيات انتــهاك حالــة يف املــصارف
 القـوانني  تلـك  خمالفي على يفرض أن جلورجيا الوطين املصرف وبإمكان .املشروع غري الدخل

ــا ــهاك خطــورة مــع يتمــشى م ــة اجلــزاءات مــن االنت ــه :التالي ــذار توجي ــايب؛ إن ــدابري اختــاذ كت  ت
 املـستقبل؛  يف حـدوثها  ومنـع  للقـوانني  انتـهاك  أي إـاء  املصرف من تطلب خاصة تعليمات أو

ــدابري اختــاذ ــوطين املــصرف حيــددها ت ــا ال ــار تلغــي جلورجي ــة فــرض املخالفــات؛ آث  حيــدد غرام
 املـصرف  دفـع  نفـسه؛  املـصرف  ممتلكـات  يمـة الق تلك تتجاوز أال على قيمتها، الوطين املصرف
 املــديرون اختــذها الــيت اإلجــراءات أضــرت إذا قيمتــها، الــوطين املــصرف حيــدد غرامــة التجــاري
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 وضـــعها الـــيت املـــصرفية والقواعـــد لألنظمـــة انتـــهاكات ارتكبـــت إذا أو التجـــاري، باملــصرف 
 جتميـد  أو الوثـائق،  علـى  عبالتوقي يتعلق فيما املدير صالحيات تعليق جلورجيا؛ الوطين املصرف

ــا؛ للمــصرف اإلداري الــس صــالحيات ــدعوة أو مؤقت ــد إىل ال  حلــاملي طــارئ اجتمــاع عق
 تعليــق اإلدارة؛ جملــس ارتكبــها الــيت االنتــهاكات لعــالج إلزاميــة تــدابري واختــاذ ملناقــشة األســهم
 املرتبـات  يضختفـ  أو العـالوات،  دفـع  أو األربـاح،  توزيـع  أو األسـهم،  عـدد  من الزيادة وحتديد

 أصـحاب  مبـصاحل  ضـرر  يف القـوانني  انتـهاك  فيهـا  يتـسبب  اليت اخلاصة احلاالت ويف الودائع؛ أو
 علـى  املـشرفني  سـلطة  إـاء  مؤقـت؛  مـدير  وتعـيني  املـصرف  عمليات تعليق الدائنني، أو الودائع

 ماليـــة مبعلومـــات جلورجيـــا الـــوطين املـــصرف موافـــاة عـــدم حالـــة يف منـــها احلـــد أو املـــصرف
 الـوطين  املـصرف  دام مـا  اإلجـراء  ذلـك  تطبيق ويتواصل االنتهاك، حدوث ثبوت أو غريها، أو

 للمـصرف  التـرخيص  سـحب  ذلـك؛  تتطلـب  وضـعها  الـيت  الـشروط  أو الـسائدة  احلالـة  أن يرى
 .بالنشاط
 مـن  معلومـات  املاليـة  املراقبـة  دائرة تلقي حالة يف أنه على القانون من ١٠ املادة وتنص 
 غـري  دخـل  علـى  الـشرعية  طـابع  إضـفاء  بغرض جتري معاملة أن يف اشتباه بوجود تفيد مراقبيها
 املعلومـات  تلـك  إحالة الدائرة على فإن )أحد من إذن دون( اإلرهاب متويل دف أو مشروع

 إضـفاء  حلـاالت  القـضائية  باملالحقـة  املكلفـة  اخلاصة الدائرة إىل )السرية املعلومات ذلك يف مبا(
 .القضية يف حتقيقا تفتح أن اخلاصة الدائرة وعلى مشروع، ريغ دخل على املشروعية

ــة  - ١٢ ــساعدة ملنظمـ ــسانية املـ ــاديل” اإلنـ ــساب“ مـ ــا يف حـ ــه جورجيـ ــترليين، باجلنيـ  اإلسـ
 .املتحدة الواليات وبدوالر اجلورجي وبالالري
 :٢٠٠٢-١٩٩٩ الفترة يف ماديل حساب إىل حولت إىل املبالغ قائمة يلي وفيما 
 ١ - HSBC Bank، ،دوالر ١١٦ ٠٠٠ نيويورك 
 ٢ -  City Bank NA، ،دوالر ٧٥ ٠٠٠ نيويورك 
 ٣ - Republic National bank، ،دوالر ٧٠ ٠٠٠ نيويورك 
 ٤ -  Ing Bank NV، ،دوالر ٢٩ ٠٠٠ فيينا 
 ٥ - Bankers Trust، ىــــ عل اإلجابة اــــأيض رانظـــــ( دوالر ١٥ ٠٠٠ ورك،ـــنيوي 

 ).٤ رقم السؤال
 .ال - ١٣
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 قائمـة  باعتمـاد  أمـرا  وقواعـدها،  الدائرة بأنظمة عمال املالية، املراقبة دائرة رئيس يصدر - ١٤
 مطابقــة قائمــة وهــي( باإلرهــاب املــرتبطني واملنظمــات واألشــخاص اإلرهــابيني بأمســاء موحــدة
 العمـل  فرقة من الواردة املعلومات أساس على أيضا، وتصدر ).األمن جملس يعدها اليت للقائمة
 املـسماة ( فيهـا  املرغـوب  غـري  باملنـاطق  قائمـة  ،األمـوال  بغـسل  املتعلقـة  املاليـة  باإلجراءات املعنية
 األمـوال  غـسل  ملكافحة تدابري تتخذ مل اليت واألقاليم البلدان أمساء تضم واليت السوداء، القائمة
 بالنـسبة  إلزامـي  لقائمـة ا وتطبيق ).كافية بدرجة التدابري تلك تطبق ال اليت أو اإلرهاب، ومتويل

 .دوريا وتستحدث الرمسية باملطابع تطبع والقائمة .للمراقبني
 اخلاضـعة  املعاملـة  عـن  كتابيـة  تقـارير  املالية املراقبة دائرة إىل املراقبة هيئات مجيع وتقدم 
 وينبغـي  .اإلشـراف  هيئـة  مـع  بالتعـاون  الـدائرة  حددتـه  خاص شكل يف التقرير ويقدم .للمراقبة

 ويحــال .مــصرفية وحــسابات أطــراف مــن املعاملــة، عــن املعلومــات مجيــع التقريــر تــضمني أن
 حماولـة  وجـود  يف الـشك  إىل يـدعو  مـا  ظهـور  أو املعاملـة  إمتـام  مـن  أيام ثالثة غضون يف التقرير
ــة يف إمــا .مــشروع غــري دخــل علــى املــشروعية إلضــفاء  مــع اتــصاالت وجــود يف الــشك حال
 الوثــائق ومجيــع التقريــر حتيــل أن املراقبــة هيئــة علــى فــإن هلــم، مناصــرين أشــخاص أو إرهــابيني
 .املعلومــات علــى فيــه حــصلت الــذي اليــوم نفــس يف املاليــة املراقبــة دائــرة إىل املتاحــة واألدلــة
 دائـرة  تحيـل  املقدمـة،  املعلومـات  يف النظـر  وبعـد  .سـنوات  مخـس  مـدة  التقـارير  بتلك ويحتفظ
 مـن  مزيـدا  بشأا جتري اليت املختصة القانون إنفاذ هيئات إىل وهةاملشب املعامالت املالية املراقبة
 ).١٠ رقم السؤال على اإلجابة انظر( التحقيق
 إجـراء  عنـد  الزبـائن،  هويـة  بتحديـد  ملزمـة  التجـارة  املصارف أن بالذكر، اجلدير ومن 
 حتويــل ذلــك يف مبــا أفــراد، طــرف مــن مــصريف حــساب فــتح تتــضمن ال الــيت العمليــات مجيــع
 املراقبـة  إىل ذلـك  إىل يـدعو  مـا  وجـود  عنـد  العمليـات  تلك وختضع .وإليه املصرف من موالاأل

 .واألنظمة للقانون وفقا
ــنص  ــانون وي ــصدير ق ــد الت ــا يف والتوري ــى جورجي ــالغ أن عل ــيت املب ــها تتجــاوز ال  قيمت
ــة يعادهلــا مــا أو( جــورجي الري ٣٠ ٠٠٠ ــة ختــضع )أخــرى بعمل  تلــك ويف .اجلمــارك ملراقب
 .باألمر املالية املراقة دائرة إبالغ جيب تاحلاال

 الكرميــة، واألحجــار الثمينــة، املعــادن قطــاع يف العــاملني أن احلــايل القــانون ويعتــرب 
 والواجبـات  الـشروط  فـإن  ولذلك .باملراقبة القائمني بني من األثرية التحف وجتار واوهرات،

 .أيضا عليهم تنطبق أعاله إليها املشار
 ويف .عملياـا  علـى  مباشر حظر يوجد ال األموال، لتحويل البديلة بالنظم يتعلق وفيما 
 تـسجيل  بإلزاميـة  احلرة، املشاريع تنظيم بشأن جورجيا قانون من ٢ املادة تقضي نفسه، الوقت
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 وانتـهاك  .التجارية املؤسسات سجل يف تسجيلها بعد إال عاملة املؤسسة تعترب وال املؤسسات،
 اجلنــائي القــانون مــن ١٩٢ املــادة عليهــا تــنص الــيت العقوبــات إىل كبــهمرت يعــرض املــادة تلــك

 ).القانونية غري التجارية األعمال بشأن( اجلورجي
 شـــركة بـــه تقـــوم ملـــا املـــشاة املاليــة  التحويـــل عمليـــات أن أيـــضا باإلشـــارة وجــدير  

Western Union ــة، املــصارف أساســا جتريهــا  ارفاملــص تلــك وأن أعــاله، ورد مثلمــا التجاري
 مـصريف،  حساب فتح على تنطوي ال اليت العمليات يف حىت الزبون هوية من التأكد من ملزمة
 ).١٤ رقم السؤال على اإلجابة أيضا انظر( .وإليها املصارف من األموال حتويل ذلك يف مبا
 

 السفر على احلظر - رابعا 
 املركـز  قـانون  مـن  ٣ ةاملـاد  من ٢ الفصل من )ح( الفرعية بالفقرة عمال للدولة، ميكن - ١٥

 إقلـيم  دخـول  مـن  باإلرهـاب  ارتباطـه  يف مـشتبه  أجـنيب  أي منع جورجيا، يف لألجانب القانوين
 ).٢ رقم السؤال على اإلجابة أيضا انظر( جورجيا

 .٢ رقم السؤال على اإلجابة انظر - ١٦
 احلــدود إدارة إىل املــستكملة القــوائم الداخليــة بــوزارة اإلرهــاب مكافحــة مركــز حييــل - ١٧

 .أشهر ثالثة كل الوطنية
ــة يف القائمــة علــى أمســاؤهم وردت ممــن أحــد يوقــف مل اآلن حــد إىل - ١٨ ــور نقطــة أي  عب

 .حدودية
 ).٢ رقم السؤال على اإلجابة أيضا انظر( النوع ذلك من حاالت حتدث مل - ١٩
 

 األسلحة على احلظر - خامسا 
ــهاومراق األســلحة بتــداول املتعلقــة املــسائل إن - ٢٠ ــة للقــوانني خاضــعة بت  املتعلقــة اجلورجي

 .املزدوج االستخدام وبنود العسكرية واملعدات األسلحة وتوريد وبتصدير باألسلحة
 رخـصت  ملـن  إالّ ـا  االجتـار  أو تـصليحها،  أو والـذخرية،  األسـلحة  بإنتـاج  يسمح وال 

 وتـصليحها  عـسكرية ال األسلحة إلنتاج عام ترخيص ويعطى .اجلورجية العدل وزارة بذلك هلم
ــة مــن بتوصــية العــدل وزارة تــصدره والتــرخيص .ــا واالجتــار ــة الدائمــة اللجن  باملــسائل املعني
 .التقنية - العسكرية
 املختـصة  اهليئات تعتربها اليت األسلحة هي جورجيا، قوانني مبفهوم احلربية، واألسلحة 

 األســلحة وتــشمل .امليدانيــةو العـسكرية  النــاحيتني مــن األمــن، ولـضمان  الــوطين للــدفاع معـدة 
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 العـسكرية،  األهـداف  حتقيـق  منـها  األساسـي  الغـرض  ليس الغرض، مزدوجة بنودا أيضا احلربية
 الــدمار أســلحة مــن غريهــا أو كيميائيــة أو نوويــة أســلحة صــناعة يف اســتخدامها ميكــن ولكــن
 ووثائقـه  وذخريتـه  العـسكري  العتـاد  أيـضا  احلربيـة  األسلحة وتشمل .إيصاهلا ووسائل الشامل،
 .التقنية

 .جورجيـا  يف الـدفاع  لـوزارة  تابعـة  والتقنيـة  العـسكرية  باملـسائل  املعنية الدائمة واللجنة 
 والـصناعية  العـسكرية  املـسائل  تنـسيق  يف واملنظمـات،  واإلدارات، الـوزارات،  مع تتعاون وهي

 القـانون  إنفـاذ  هياكـل  ـا  تقـوم  الـيت  العسكرية التكنولوجية واألنشطة والتكنولوجية، والعلمية
 تـداول  ذلـك  يف مبـا  الغـرض،  املزدوجـة  واملنتجـات  العـسكرية،  واملنتجات العسكرية، واهلياكل
 اللجنــة وتــضع .األخــرى البلــدان مــع العــسكري الــتقين بالتعــاون املتــصلة واألنــشطة األســلحة،
 .ااالت هذه يف التوصيات
 التقنيـة،  - العـسكرية  باملـسائل  املعنيـة  الدائمـة  اللجنـة  علـى  املعروضـة  املـسائل  وتناقَش 
 إليهــا يقــدم وهــو اجلنــة أنــشأته للخــرباء، فريــق يعقــدها دورات يف الــدفاع، لــوزارة التابعــة

ــألف .اســتنتاجاته ــق ويت ــن اخلــرباء فري ــثلني م ــة، وزارات عــن مم ــة الداخلي ــصادية، والتنمي  االقت
 تـراخيص  بإصـدار  إلذنا وبعـد  .الـوزارات  تلـك  يف اإلدارات وعـن  واملالية، والدفاع، والعدل،
 احلربيـة  األسـلحة  ذلك يف مبا( وتوريدها وتصديرها ا، واالجتار وتصليحها، األسلحة، إلنتاج

 املوافقـة  وتتطلـب  .املختـصة  اهليئـات  مـن  مراقبـة  موضـوع  التـرخيص  حامـل  يـصبح  ،)وذخريا
 فيهـا  لنظـر ا بعـد  املختـصة  الـسلطة  وموافقـة  املطلوبـة،  الوثـائق  مجيـع  تقدمي الترخيص طلب على
 .الدولية والتزاماا جورجيا مصلحة زاوية من

 األسـلحة  حبيـازة  اإلذن أن علـى  باألسـلحة  املتعلق جورجيا قانون من ١٩ املادة وتنص 
 :التالية للفئات إال يعطى ال والذخائر
 املؤسـسات  وكذلك ا، واالجتار األسلحة إنتاج جورجيا قوانني هلم جتيز من )أ( 

 بذلك القوانني تلك هلا تسمح اليت
  وعرضها؛ األسلحة مجع جورجيا قوانني هلم جتيز من )ب( 
 الرياضية؛ املنظمات )ج( 
 علمية؛ ألغراض الصيد وممارسي وهواة حمترفني صيادين من الصيد ممارسو )د( 
 جورجيا؛ مواطنو )هـ( 
 .األجنبية الدول مواطنو )و( 
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 ذات األسـلحة  ذلـك  يف مبـا  األسلحة شراء تراخيص اجلورجية الداخلية وزارة وتصدر 
 الـصيد  أسـلحة  حيـازة  وتـراخيص  حيازـا،  وتراخيص وذخائرها، القصرية أو الطويلة املاسورة

 األشــخاص إىل والــذخائر، )البيــضاء األســلحة باســتثناء( الرياضــية واألســلحة اهلــواء املــضغوطة
 ويـسمح  .الدولـة  مـوظفي  مـن  بـأم  أعـاله  املـذكورة  القـوانني  حـددم  من باستثناء الطبيعيني،

 الـسالح  تـسجيل  وجيـب  .التـرخيص  إصـدار  تـاريخ  مـن  أشـهر  ثالثة غضون يف األسلحة باقتناء
 .اقتنائهـا  مـن  أيـام  ١٠ غـضون  يف اجلـوي،  واهلبـاء  املـضغوط،  اهلـواء  األسـلحة  باسـتثناء  املقتىن،
 باسـتثناء ( العـاديني  األشـخاص  طـرف  مـن  وإليهـا  جورجيـا  من ومكوناا األسلحة نقل وميكن
 اجلورجيـــة القـــوانني وفـــق )التـــصدير وإعـــادة العـــابر، والنقـــل والتـــصدير، االســـترياد، أنـــشطة

 .الداخلية وزارة تصدرها وبتراخيص
 وزارة مـن  بتـرخيص  إال جورجيـا  يف األسـلحة  اقتنـاء  األخـرى  الـدول  ملواطين حيق وال 
 .املواطن ذلك دولة مقدم طلب أساس على الداخلية
 التقنيـة  الوثـائق  ووضـع  العسكرية، واملعدات والذخائر، األسلحة نتاجإ أنشطة وختضع 

 والتخلـــيص العـــابر، واملـــرور التـــصدير، وإعـــادة والتوريـــد، التـــصدير، وخـــدمات العـــسكرية،
 تـصدرها  تـراخيص  إىل املـؤقتني،  التوريـد  أو التـصدير  وكـذلك  وإليها، جورجيا من اجلمركي،

 وزارة تــصدرها تــراخيص إىل املــزدوج االســتخدام ذات املنتجــات ختــضع بينمــا العــدل، وزارة
 .االقتصادية التنمية

 يف املختـصة  التنفيذيـة  اهليئـة  إىل التاليـة  الوثـائق  تقـدمي  جيـب  تـرخيص،  علـى  وللحصول 
 :الطلب مقدم هوية يثبت ما مع جورجيا،
 التوريد؛ أو التصدير عقد )أ( 
  .النهائي االستخدام طبيعة تثبت شهادة )ب( 
ــشترط  ــوانني وت ــا ق ــى للحــصول جورجي ــرخيص عل ــصدير ت ــد أو بالت ــادة أو التوري  إع
 اللـوازم  مـن  وغريهـا  )األسـلحة  ذلـك  يف مبـا ( العتـاد  مـن  معينـة  ألنـواع  العـابر  النقل أو التصدير
 ذلـك  طالـب  تقـدمي  والـذخائر،  األسـلحة  بإنتـاج  املتـصلة  واخلـدمات  التقنيـة  والوثائق العسكرية
ــرخيص ــائق الت ــة تثبــت وث ــهائي ســتخداماال طبيع ــا يف العــدل وزارة إىل الن ــة ويف .جورجي  حال

 التنميــة وزارة إىل الوثــائق تلــك تقـدم  املــزدوج، االســتخدام منتجـات  تــصدير إعــادة أو تـصدير 
 .االقتصادية
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 املتلقـي  البلـد  التـزام  وتتـضمن  املختـصة،  اهليئـة  عـن  النـهائي  االسـتخدام  شهادة وتصدر 
 إذن بـدون  ثالـث  بلـد  إىل حتويلـها  وبعـدم  حبتة، سلمية راضوألغ إقليمه يف املنتجات باستخدام

 .صدرها الذي البلد
 أمهيـــة ذات ومــواد  خاصــة،  نوويــة  غــري  مــواد  أو النوويــة،  املــواد  تــصدير  ميكــن  وال 

 بـالتزام  إال النـووي  للـسالح  حـائزة  غـري  بلـدان  إىل املـزدوج  االسـتخدام  ومنتجات استراتيجية،
 النوويــة املــواد وكــذلك املــستوردة أو املــصدرة املــواد بــأن عنيــةامل البلــدان يف املختــصة اهليئــات

ــواد أو ــة املـ ــري اخلاصـ ــة غـ ــشتقة النوويـ ــها، املـ ــات منـ ــدات واملنتجـ ــزة واملعـ ــة واألجهـ  املزدوجـ
 :االستخدام
 مـن  غريها يف أو نووية تفجريية أجهزة أو نووية أسلحة إنتاج يف تستخدم لن )أ( 
 العسكرية؛ واألغراض األهداف
ــة خاضــعة ســتكون )ب(  ــة )ضــمانات( ملراقب ــة الوكال ــة الدولي ــة للطاق  خــالل الذري
 والوكالة؛ املتلقي البلد بني يربم التفاق وفقا استخدامها، فترة كامل

 الذرية؛ للطاقة الدولية الوكالة لتوصيات وفقا مادية محاية حتت ستكون )ج( 
 وفقـا  إال املتلقـي  لبلـد ل الوطنيـة  الواليـة  حتـت  مـن  نقلـها  أو تـصديرها  يعـاد  لن )د( 
 املخـصب  اليورانيـوم  تـصدير  إعـادة  أمـا  ؛)ج( إىل )أ( مـن  الفرعيـة  الفقرات يف احملددة للشروط
 اهليئـة  مـن  كتابيـة  موافقـة  تقتـضي  فهـي  الثقيـل  واملـاء  والبلوتونيـوم  باملائـة،  ٢٠ على تزيد بنسبة

 .النووية الطاقة مسائل عن املسؤولة جورجيا، يف املختصة التنفيذية
 نوويـة  غـري  خاصـة  مـواد  أو النوويـة  املـوارد  توريـد  أو تـصدير  بـشأن  عقد ألي وينبغي 

 يف جورجيــا يف املختــصة التنفيذيــة اهليئــة حــق علــى يــنص أن املــزدوج االســتخدام منتجــات أو
  .النهائي استخدامها طبيعة من والتأكد املواد تفتيش

 واملعـدات  األسـلحة  واسترياد تصدير مراقبة بشأن جورجيا قانون من ١١ املادة وتنص 
 :يلي ما على املزدوج االستخدام ومنتجات العسكرية

ــا •  ــك يف مبــا قيــود، وضــع يف احلــق جلورجي  أخــرى دول انتــهاك حالــة يف احلظــر، ذل
 للمراقبـة،  خاضعة منتجات توريد أو بتصدير يتصل فيما جورجيا مع اختذا التزامات

 أعضائها؛ أحد جورجيا تكون دولية منظمات قرارات انتهاك أو
 يوافـق  أن الدوليـة،  بالتزاماـا  والوفـاء  جورجيا مصاحل محاية إطار يف جورجيا، لرئيس • 

 يف تقييديـة  إجـراءات  ضـدها  اجلورجيـة  اجلمركيـة  الدوائر تتخذ اليت الدول قائمة على
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 يـة العلم باملـسائل  املعنيـة  الدائمـة  اللجنـة  تقدمـه  ما أساس على والتوريد، التصدير جمال
 .الدفاع وزارة يف والتقنية

 اللـزوم،  عنـد  تفـتش،  أن والتوريـد  التـصدير  عـن  املـسؤولة  اجلورجيـة  التنفيذيـة  للـدوائر  • 
 أن اجلمركيــة املراقبــة ولــدوائر .التوريــد أو التــصدير عنــد للمراقبــة اخلاضــعة املنتجــات
 .جيةاجلور اجلمركية املناطق يف واملوجودة للمراقبة، اخلاضعة املنتجات تراقب

 :يلي ما على اجلورجي اجلنائي القانون من ٢٣٦ املادة وتنص 
 غـــري متفجـــرات أو ذخـــائر أو ناريـــة أســـلحة حيـــازة أو اقتنـــاء علـــى يعاقـــب )١( 
 سنوات؛ ثالث إىل شهرين مدة بالسجن أو بغرامة مشروعة
 تفجرييــة أجهــزة أو متفجــرات أو ذخــرية أو نــاري ســالح محــل علــى يعاقــب )٢( 
 سنوات؛ ٥ إىل أشهر ٤ مدة بالسجن أو بغرامة

ــب )٣(  ــى يعاقـ ــاج علـ ــلحة إنتـ ــة األسـ ــذخائر الناريـ ــرات والـ ــزة واملتفجـ  واألجهـ
 عــشر إىل مخــس مــدة بالــسجن بيعهــا أو إخفائهــا أو نقلــها أو مــشروع غــري بــشكل التفجرييــة
 .سنوات

 أعـاله،  دةاملـا  يف املذكورة البنود طوعا يسلّم من اجلنائية املسؤولية من يعفى :مالحظة 
 .أخرى جرمية يف مشتركا يكن مل إذا
 .النوع ذلك من حاالت وجود يثبت مل - ٢١
 .٢٠ رقم السؤال على اإلجابة انظر - ٢٢
 .٢٠ رقم السؤال على اإلجابة انظر - ٢٣
 

 واالستنتاجات القضائي، التعاون - سادسا 
 منـــع جمـــال يف الدوليـــة واالتفاقـــات املعاهـــدات مـــن جمموعـــة يف طـــرف جورجيـــا إن - ٢٤

 .الغرض ذلك حتقيق يف فعالة أدوات جتعلها أحكاما تتضمن اإلرهاب ومكافحة
 ١٢ املـادة  وتـنص  .اإلرهـاب  متويـل  اتفاقيـة  علـى  جورجيا صدقت أعاله، ورد ومثلما 

 بـأي  يتعلـق  فيمـا  القانونيـة  املـساعدة  مـن  قـدر  أكـرب  األطراف تتبادل أن على االتفاقية تلك من
 ذلـك  يف مبا االتفاقية، يف املبينة باجلرائم تتصل تسليم إجراءات أو جنائية تإجراءا أو حتقيقات
 جيـوز  وال .اإلجـراءات  لتلـك  الزمـة  أدلـة  مـن  لـديها  يوجـد  مـا  على باحلصول املتصلة املساعدة
  .القانونية املساعدة تقدمي لرفض املعامالت بسرية التذرع لألطراف
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 ذلــك وينطــوي .اإلرهــاب منــع يف ألطــرافا تعــاون االتفاقيــة مــن ١٨ املــادة وتعــرف 
 بــني والتنــسيق احملليــة، قوانينــها إطــار يف ــا، واملوثــوق الدقيقــة املعلومــات تبــادل علــى التعــاون
 جـرائم  يف التحقيـق  يف االتفاقيـة  إطـار  يف التعـاون  وخاصـة  التدابري، من وغريها اإلدارية التدابري

 :قبيل من
 وهويام؛ إقامتهم وأماكن رهابباإل ارتباطهم يف املشتبه أنشطة )١( 
 .أعاله إليها املشار باجلرائم املتصلة األموال حركات )٢( 
 منـها  جـدا،  هامة إقليمية اتفاقات إىل جورجيا انضمت العاملية، االتفاقات جانب ىلوإ 

 .١٩٧٧ لعام اإلرهاب ملكافحة األوروبية االتفاقية باخلصوص
ــادة وتقــضي  ــة تلــك مــن ٨ امل ــأ االتفاقي ــة يف األطــراف علــى نب  قــدر التعــاون االتفاقي
 فقــط التعــاون عــدم يقبــل وال .االتفاقيــة ألحكــم خمالفــة أي بــشأن اجلنــائي امليــدان يف اإلمكــان
  .بالسياسة صلة هلا أن أو سياسية اجلرمية أن حبجة

 الـدول  بـني  لالتفـاق  واملكمل اإلرهاب، مبكافحة املتعلق اإلضايف الربوتوكول ويضمن 
 ملنـع  التعـاون  أحكـام  مـن  جمموعـة  األسـود  البحر لبلدان االقتصادي التعاون منظمة يف ءاألعضا

 الربوتوكـول  ديباجـة  وتتـضمن  .واملكافحـة  املنـع  أدوات من سلسلة باخلصوص منها اإلرهاب،
ــذكور ــة امل ــشأن خاصــة مالحظ ــاة ضــرورة ب ــصكوك األطــراف مراع ــم ل ــشأن املتحــدة األم  ب
 هـذا  يف املتحـدة  لألمـم  التـابع  األمـن  جملـس  اختـذها  الـيت  اتللقـرار  ودعمهـا  اإلرهـاب  مكافحة
 األنــشطة وجــود عــن الكــشف يف بالتعــاون ملزمــة واألطــراف .١٣٧٣ القــرار الســيما اــال،

 أن علـى  اإلضـايف  الربوتوكـول  مـن  ٥ املـادة  وتـنص  .فيهـا  والتحقيـق  وقمعهـا  ومنعهـا  اإلرهابية
 واألفــراد اإلرهابيــة واجلماعــات املنظمــات عــن املعلومــات :التاليــة املعلومــات األطــراف تتبــادل
 املنظمـات  وعـن  األطـراف؛  على خطرا متثل قد اتصاالت من بينهم حيدث وعما إليها، املنتمني

ــة واجلماعــات  وأفرادهــا وقادــا وأســاليبها معــدا وعــن حــدودها، داخــل املوجــودة اإلرهابي
 تـدعمها  الـيت  واملنظمات سساتاملؤ وعن أنشطتها؛ يف املشتركني وعن مناصريها عن وكذلك
 مـصادر  وعـن  املـشروعة  غـري  األسـلحة  تـداول  وعـن  لإلرهـاب؛  الترويج يف املستعملة واآلليات
 املـادي  الـدعم  أشـكال  مـن  ذلـك  وغـري  التمويـل  وعـن  وجودهـا،  يف املشتبه أو احملددة األسلحة
 .اإلرهابية واجلماعات املنظمات إىل املقدم

ــنص  ــاق وي ــربم االتف ــني امل ــةمج ب ــا أذربيجــان هوري ــة وجورجي ــا ومجهوري ــشأن تركي  ب
 آليـات  علـى  أيـضا  الكـربى  اجلـرائم  مـن  وغريهـا  املنظمـة  واجلرمية اإلرهاب مكافحة يف التعاون
 .ومكافحته اإلرهاب منع جمال يف للتعاون



S/AC.37/2006/(1455)/3
 

22 06-62145 
 

ــادة وتــنص  ــات قاعــدة إعــداد يف األطــراف تعــاون علــى االتفــاق ذلــك مــن ٣ امل  بيان
 وعــن املنظمــة، اجلــرائم ومــرتكيب اإلرهابيــة واجلماعــات مــاتاملنظ عــن معلومــات تتــضمن

ــاليبهم، ــم، أسـ ــام، ودوافعهـ ــصادر وعالقـ ــهم، ومـ ــصادر متويلـ ــلحتهم، ومـ ــائرهم، أسـ  وذخـ
 وبيولوجيـة،  وكيميائيـة،  وتفجرييـة،  إشـعاعية،  مـواد  مـن  اإلرهابيـة  عمليام يف يستعملونه وما

 يـصبح  أن وإىل .للجميـع  وتتيحها ملعلوماتا تلك االتفاقية يف األطراف الدول وتصنف .ومسية
 .معلومـات  مـن  لديـه  مـا  ذلـك،  منـه  طُلـب  إذا طرف، كل يقدم لالستخدام، قابال النظام ذلك

 .معلومات من لديها ما البيانات قاعدة لتضمني الالزمة التدابري األطراف وتتخذ
 الــيت واملنظمــات األشــخاص هويــة حتديــد إىل األطــراف تــسعى بــأن االتفــاق ويقــضي 
 والتحقيـق  املنظمـة،  اجلرميـة  ومنظمـات  اإلرهابيـة  اجلماعات مباشر غري أو مباشر بشكل تساند

 .جرائم من به تقوم ما وقمع أنشطتها يف
 التعـاون  بـشأن  التفيـا  وحكومة جورجيا حكومة بني املربم االتفاق من ٢ املادة وتنص 

 :يلي مبا الطرفني قيام على نظمةامل واجلرمية باملخدرات واالجتار اإلرهاب مكافحة جمال يف
ــادل - ١  ــات املعلومــات تب ــشتركني عــن والبيان ــة األعمــال يف امل ــة اإلرهابي  املرتكب

 املستعملة؛ التقنية األساليب وعن هلا، املخطط أو
 األعمـــال يف املـــشتركني وعـــن اإلرهابيـــة اجلماعـــات عـــن املعلومـــات تبـــادل - ٢ 
 الالزمـة  والبيانـات  املعلومـات  وكـذلك  حـدوثها،  املمكـن  أو املرتكبـة  أو هلـا  املخطط اإلرهابية
 .الدولة أمن متس جسمية جرائم ارتكاب ومنع اإلرهاب، لقمع

 التعـاون  بـشأن  رومانيـا  وحكومة جورجيا حكومة بني االتفاق من ١-١ املادة وتنص 
 وغريهـا  وسوالفها العقلية واملؤثرات باملخدرات واالجتار املنظمة واجلرمية اإلرهاب مكافحة يف
 .الدويل اإلرهاب مكافحة يف املساعدة وتبادهلما الطرفني تعاون على اجلسيمة اجلرائم من

 :التالية ااالت يف األطراف تتعاون أن على االتفاق من ٢ املادة وتنص 
 واخلربات؛ املعلومات تبادل - ١ 
 يف املختـصة  اهليئـات  من وغريها الوزارات تتخذها اليت التدابري بشأن التشاور - ٢ 

 البلدين؛
 .اجلرائم من وغريها املنظمة اجلرمية منع ألنشطة الالزمة املعلومات تقدمي - ٣ 
 مـصر  مجهوريـة  وحكومـة  جلورجيا التنفيذية السلطة بني االتفاق من ١ املادة ومبوجب 
 اإلجراميـة  األنـشطة  عـن  املعلومـات  الطرفـان  يتبـادل  اجلرميـة،  مكافحـة  يف التعاون بشأن العربية
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 غـري  وهياكلـها  وأعضائها، وزعمائها، بينها، والعالقات املنظمة، واجلرمية اإلرهابية للجماعات
 الـدويل  للتعاون الفعالة األدوات ومن .تستخدمها اليت واألسلحة وأمواهلا، ومواقعها، النظامية،

 يف اونالتعـ  وجيـري  .القـضائي  اـال  يف التعاون بشأن الدولية االتفاقات اإلرهاب، مكافحة يف
 ١٩٥٩ لعـام  اجلنائيـة  املـسائل  يف املتبادلة للمساعدة األوروبية االتفاقية إطار يف اجلنائية القضايا

 املدنيـة،  املـسائل  يف أمـا  ،)٢٠٠٠ نوفمرب/الثاين تشرين ١ يف جلورجيا بالنسبة سرياا بدأ اليت(
 القانونيـة  للمـساعدة  سكمينـ  معاهـدة  نطـاق  يف جيري التعاون فإن اجلنائية، والقضايا والعائلية،

ــات ــة والعالق ــضايا يف القانوني ــة الق ــرية املدني ــة، واألس ــام واجلنائي ــار ويف ١٩٩٣ لع ــانون إط  ق
 .جلورجيا اجلنائية اإلجراءات

 املـــسائل يف املتبادلـــة للمـــساعدة األوروبيـــة االتفاقيـــة إىل جورجيـــا انـــضمام وبـــإعالن 
 املــساعدة طلبــات يف تنظــر الــيت املختــصة ئـة اهلي جلورجيــا العــام املــدعي مكتــب أصــبح ،اجلنائيـة 
 وقــانون االتفاقيــة مــن كــل بــشروط الطلبــات فيهــا تفــي الــيت احلــاالت ويف .املتبادلــة القانونيــة

ــا اجلنائيــة اإلجــراءات  أســس علــى قائمــة اختاذهــا املطلــوب اإلجــراءات تكــون كــأن( جلورجي
 مـن  متس وال جورجيا مصاحل عم تتعارض وال املعين، اآلخر والبلد جورجيا من كل يف مقبولة
 .الصلة ذات التنفيذ هيئات إىل املسألة العام املدعي حييل )سيادا

ــا فــإن القــضائي، التعــاون باتفــاق عمــال األمــوال، لتجميــد بالنــسبة أمــا   تنفــذ جورجي
 تـشريعاا  مـع  تتعـارض  ال أـا  مـن  التأكـد  بعـد  األخـرى،  البلـدان  يف القضائية اهليئات قرارات
 .ةالداخلي
 .خاصة مشكلة يف اجلزاءات تطبيق تسبب أن حيدث مل - ٢٥
 


