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  مـن  موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن    ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١١رسالة مؤرخـة      
ـــ    ــال ب ــشأة عمـ ــن املنـ ــة جملـــس األمـ ــيس جلنـ ــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣القرار رئـ بـ

 اإلرهاب مكافحة
 

ــاب      ــة مكافحــة اإلره ــن تلقــت جلن ــتاريكا م ــر كوس ــق التقري ــه املرف ــال  طّي ــدم عم املق
 .)انظر املرفق ()٢٠٠٥ (١٦٢٤ بالقرار

 .تفضلوا بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق جملس األمنأرجو أن ت 
 

 وريكاينيفني ) توقيع(
 جلنة جملس األمن املنشأة رئيس
 )٢٠٠١ (١٣٧٣بالقرار  عمال

 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 املرفق 
 ]باإلسبانية: األصل[

 موجهـة إىل رئـيس جلنـة مكافحـة          ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٧مذكرة شفوية مؤرخـة       
 اإلرهاب من البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى األمم املتحدة

هتــدي البعثــة الدائمــة لكوســتاريكا لــدى األمــم املتحــدة أطيــب حتياهتــا إىل رئــيس جلنــة  
بـشأن مكافحـة اإلرهـاب، وتتـشرف بـأن          ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جملس األمن املنشأة عمال بالقرار      

 . على ارتكاب أعمال إرهابيةاملتعلق حبظر التحريض) ٢٠٠٥ (١٦٢٤تشري إىل القرار 
ويف هذا الصدد، تتـشرف البعثـة الدائمـة لكوسـتاريكا لـدى األمـم املتحـدة بـأن ترفـق                      

مــن  ٥التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة باإلرهــاب عمــال بــالفقرة  
 .)انظر التذييل (القرار املذكور
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 التذييل
 )٢٠٠٥ (١٦٢٤بشأن القرار  تقرير كوستاريكا  
 إدارة اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلرهاب  

أُنشئت اللجنـة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باإلرهـاب مبوجـب املرسـوم التنفيـذي                    
الــصادر يف العــدد  ، ٢٠٠٤فربايــر / شــباط١٠ املــؤرخ MP-RE-SP-H-J.MOPT-31659رقــم 
ــدةاجلمــن  ٤٠ ــة  ري ــر / شــباط٢٦ يفالرمسي ــشر املعلومــات   ٢٠٠٤فرباي ــوىل ن ــة تت ــى ، كهيئ عل

 إليهـا  سـندت  عن اجلهود الدوليـة ذات الـصلة بـاألمن ومبكافحـة اإلرهـاب، وأُ     يالداخلالصعيد  
 :التالية املهام

العمل كصلة وصل بني اهليئات احلكومية املختلفة اليت تتصل أهدافها مباشـرة             )أ( 
 ؛سكانهوأمن البلد لى  باحلفاظ عوأأو بطريقة غري مباشرة مبكافحة اإلرهاب 

د يف جمـال األمـن      البلـ الـيت تعهـد هبـا       اللتزامـات الدوليـة      عمليـة الوفـاء با     تنسيق )ب( 
 ،ومكافحة اإلرهاب

تقدمي توصيات إىل وزارة اخلارجية وشؤون العبادة أو إىل اهليئات املعنيـة كـل               )ج( 
تديات الدوليـة الـيت    خمتلف املنيفتتخذها كوستاريكا سحسب اختصاصها، بشأن املواقف اليت    
 .يناقَش فيها موضوعا األمن واإلرهاب

 العاديــة األوىل دورهتــا  املــشتركة، عقــدت اللجنــة٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١٦ويف  
 العاديــة دورهتــا، وعقــدت  فيهــاتقريبــائها  مجيــع أعــضابفــضل مــشاركةالــيت تكللــت بالنجــاح 

 .مشاهبةيف ظروف  ٢٠٠٨اير ين/ كانون الثاين١٥ يوم الثالثاء ٢٠٠٨األوىل لعام 
اللجنـة  يف   ضـمت نوابـا أعـضاء      اجتماعـات شـىت      يف سياق الـدورة املـذكورة     وُعقدت   

لتحفيـــز عمليـــة تقيـــيم وحتليـــل وإقـــرار  ومستـــشاريهم، املعنيـــة مبكافحـــة االجتـــار باملخـــدرات  
ويف . ‘‘٤٩٤-١٥مشروع القانون اخلاص بتعزيز تشريعات مكافحة اإلرهـاب، امللـف رقـم      ’’
، شـارك نائـب وزيـر شـؤون     )مارس/ آذار٢فرباير إىل / شباط٢٨يف الفترة من    (نة األخرية   اآلو

وفـد هـام، مـع اللجنـة        و ،رئيس اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلرهـاب       هو   و ،الرئاسة
إلصـدار   ، الـسابعة  دورهتـا العاديـة   يف  املشتركة بني البلدان األمريكية املعنيـة مبكافحـة اإلرهـاب           

 ؛‘‘محاية البىن التحتية األساسية يف نـصف الكـرة اجلنـويب مـن اإلرهـاب              ’’ن بنما بشأن    إعال
توافـق  ”مـشروع   لتقدمي تقرير واقتراح واضح بشأن موقف كوسـتاريكا مـن موضـوعات مثـل               

 . واألنشطة اليت ُنفّذت يف بلدناالتدابرياإلرهاب ومجيع  و“كوستاريكا
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لــي تفاصــيل األنــشطة الرئيــسية الــيت مت     ولتحقيــق األهــداف املقترحــة، تــرد يف مــا ي     
 .لجنةيف ظل اإلدارة احلالية لاالضطالع هبا 

 اجملال القانوين - ١ 
ــة وأدوات التعــاون زمخــا كــبريا  الوســائلأعطــت   ــة  القانوني اإلرهــاب،  مكافحــةلعملي

ســبتمرب / أيلـول ١٥ منـذ  العمليـة خـذت دعمـا هلــذه    اإلجــراءات الـيت اتُ والـدليل علـى ذلـك هـو    
ــاب    مـــ٢٠٠٦ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــى اتفاقيـ ــصديق علـ ــا وقعـــت  . ع التـ كمـ

 االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهـاب النـووي، وجيـري           ٢٠٠٥سبتمرب  /كوستاريكا يف أيلول  
، وفـاًء منـها     كوسـتاريكا  كمـا أن  .  الالزمة إلقرارها يف اجلمعية التـشريعية      اخلطواتاختاذ  حاليا  

مشروع القـانون اخلـاص بتعزيـز       ”إقرار قانون بشأن اإلرهاب هو      صدد  ملا تعهدت به، هي يف      
، يتقيد جبميع املعايري القانونية الدوليـة، األمـر الـذي عقـدت مـن           ‘‘تشريعات مكافحة اإلرهاب  

ــه ــشتركة اجتماعــات مــع    أجل ــة امل ــواب األاللجن ــة مبكافحــة االجتــار   يف عــضاء الن ــة املعني اللجن
 .ز عقد جلسات استثنائية للجمعية التشريعيةمستشاريهم لتحفيمع باملخدرات و

 للنـصوص   ، عـرب جـداول مقارنـة      ،حتليـل إجـراء    ٢٠٠٧ينـاير   / يف كـانون الثـاين     بوشرو 
، “مـشروع القـانون اخلـاص بتعزيـز تـشريعات مكافحـة اإلرهـاب             ’’القانونية ذات الصلة بــ      

دخلـت عليـه عـرب    لتلخيص قرار األكثرية الذي كـان وراء مـشروع القـانون والتعـديالت الـيت أ          
 .“١٣٧الطلب ”اإلجراء القانوين املسمى 

داد مـشروع القـانون وحتليلـه،     بشأن عملية إعصحيحة وهامةوهبدف توفري معلومات    
يــل املــشاكل الرئيــسية الــيت أشــار إليهــا خــرباء األمــم املتحــدة يف         ل جــدول مقــارن لتح أُعــد
تعزيـز تـشريعات مكافحـة      ( ٤٩٤-١٥ يف ما يتعلق مبشروع القـانون رقـم          ٢٠٠٥مارس  /آذار

 .فيه التعليقات واحللول املمكنة لصياغة مواد املشروع، أُدرجت )٢٠٠٥اإلرهاب لعام 
 قــام اخلــرباء الــدوليون مــن جديــد بتحليــل مــشروع القــانون   ،٢٠٠٦ويف أوائــل عــام  

 وأصـدروا وثيقـة جديـدة تـضمنت     ١٣٧-٩والتغيريات اليت أدخلت عليه مبوجب الطلب رقـم     
ــتنتاجاهت ــشأن  وتوصــياهتمماس ــك ال ــوان ،  يف ذل ــز     ”بعن ــانون اخلــاص بتعزي ــشروع الق ــل م حتلي

. “)٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١٩نــص  (٤٩٤-١٥تــشريعات مكافحــة اإلرهــاب، امللــف رقــم  
وأضيفت تعليقات على الوثيقة اليت أعدها مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف                

نة احلالية للجنة املـشتركة، باالشـتراك مـع أمينـها        األم بشأهنا ا  وضعت واليت   ٢٠٠٥مارس  /آذار
ــه إىل املالحظــات       ــدا أشــري في ــا جدي ــرينيس كاســترو، جــدوال مقارن ــدو ب ــسيد أرنول الــسابق ال

لتمكني كوسـتاريكا مـن الوفـاء باألحكـام الـواردة           الرئيسية اليت قدمها اخلرباء واحللول املمكنة       
 .االتفاقيات الدوليةيف 



S/2008/386  
 

08-38156 5 
 

 خـــالل إدارتنـــا للجنـــة املـــشتركة مبراجعـــة التـــشريعات الوطنيـــة  ااضـــطلعنباختـــصار،  
 لتـسوية املـشكالت األساسـية الـيت أشـار إليهـا            توصيات وحلوال واقترحنا هبذا الشأن    ،  هاوحتليل

، القــانون اخلــاص بتعزيــز تــشريعات ٤٩٤-١٥ مــشروع القــانون بــشأنخــرباء األمــم املتحــدة 
 .١٣٧دخلت على هذا املشروع عرب الطلب اليت أُمكافحة اإلرهاب، والعائدة إىل التعديالت 

وَحدا بنا ما تقّدم إىل عقد اجتماعات مع اللجنة املعنيـة مبكافحـة االجتـار باملخـدرات،            
الـيت ينبغـي التقيـد هبـا ليتفـق          األحكـام   وتقـّيم   هـذا   وهي اللجنـة الـيت تتـدارس مـشروع القـانون            

 .األحكامم معلومات بشأن تلك التشريعات الدولية وتقّدمع مشروع القانون املذكور 
، ُعقـــد اجتمـــاع مـــع النائـــب فيـــديريكو تينوكـــو ٢٠٠٧ينـــاير / كـــانون الثـــاين٩ويف  

االجتـار باملخـدرات، إلطالعـه علـى        كافحـة   كارمونا، الذي كان يف حينه رئيسا للجنة املعنية مب        
ضــرورة إدخــال بعــض التعــديالت علــى مــشروع القــانون اخلــاص بتعزيــز تــشريعات مكافحــة   

وقام السيد نائب وزير شؤون الرئاسة والرئيس احلـايل للجنـة املـشتركة، الـذي دعـا                 . اإلرهاب
 غيـاب   النامجـة عـن    مـواطن الـضعف   إىل عقد هـذا االجتمـاع، بـإطالع املـشاركني علـى بعـض               

 وكانــت يف هــذه األثنــاء قــد وصــلت املــسودة  .اإلرهــابمكافحــة تــشريعات وطنيــة يف جمــال 
 إىل ضـرورة تقّيـد كوسـتاريكا        اأشـري فيهـ   ، الـيت    ٢٠٠٦ املتبادل لعـام     األوىل لتقييم كوستاريكا  
 وفقــا لالتفاقــات الدوليــة يف مــا يتعلــق مبوضــوع اإلرهــاب تعهــدت هبــابــبعض االلتزامــات الــيت 

ويف االجتماع نفسه، قُدمت نـسخة مـن التقريـر املـذكور إىل        ).  من التقرير  ٤٠انظر الصفحة   (
وذكر السيد نائـب وزيـر شـؤون الرئاسـة أن بعـض حـاالت          . السيد فيديريكو تينوكو كارمونا   

 اإلرهـاب، نظـرا      موضـوع  عدم االمتثال هذه ذات صـلة باالتفاقيـات الدوليـة الـيت تـدور حـول               
اعُتـرب مـن   لـذا   ألن مشروع القانون اخلاص بتعزيز تشريعات مكافحة اإلرهاب مل ُيعتمـد بعـد،              

 واملستـشارين املـسؤولني عـن       النـواب لـع املـشاركون يف ذلـك االجتمـاع مـن            املستحسن أن يطّ  
دراسة مـشروع القـانون هـذا وحتليلـه وإقـراره، علـى مجيـع املعلومـات املتـوفرة يف إطـار عمليـة                        

 .وحتليلهاملذكور  املشروع إعداد
املعنيني وثائق التحليل واجلداول املقارنة ووثائق أخـرى        ُعرضت على   إضافة إىل ذلك،     

علــى التعــديالت الــيت أدخلــت بملــشروع وذي كــان وراء اقــرار األكثريــة الــذات صــلة بتحليــل 
 .“١٣٧-٩الطلب ”  عرباملشروع املذكور

تينوكـو، مبوجـب املـذكرة      من جديد إىل النائـب      ، أحيلت   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢ويف   
، املالحظـات والتوصـيات الرئيــسية الـيت توصـل إليهــا فريـق خـرباء تــابع       DVJT-052-2007رقـم  

، وقـــرارات أخـــرى ٢٠٠٦ديـــسمرب / وكـــانون األول٢٠٠٥مـــارس /لألمـــم املتحـــدة يف آذار
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 تطابق مشروع القانون اخلاص بتعزيز تـشريعات مكافحـة اإلرهـاب، امللـف رقـم                مدىلتحليل  
 . القانوين الدويلاجملالااللتزامات اليت تعهدت هبا كوستاريكا يف   مع٤٩٤-١٥

، طُلــب رمسيــا PCICD-0245-2007، مبوجــب املــذكرة ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٢ويف  
من رئيس اللجنـة املعنيـة مبكافحـة االجتـار باملخـدرات الـسيد مـارفن روخـاس رودريغـز مقابلـة             

وريــسيو ا إىل الــسيد م“جمموعــة إيغمونــت’’هــذه اللجنــة، نظــرا ألمهيــة الرســالة الــيت وجهتــها  
ض بعـ إىل  فيهـا     واسترعت انتباهـه   بوراشي، مدير معهد كوستاريكا املعين مبكافحة املخدرات،      

حــاالت عــدم التقيــد بااللتزامــات الدوليــة الــيت تعهــدت هبــا كوســتاريكا يف امليــدان التــشريعي    
 .ذلكوالتبعات اليت ميكن أن تنجم عن 

وريـسيو بوراشـي، املـدير اإلداري ملعهـد كوسـتاريكا املعـين مبكافحـة               ا السيد م  وحضر 
وُعرضـت يف هـذه املقابلـة    . نـوفمرب / تشرين الثاين١يوم اخلميس  اليت جرت   املخدرات، املقابلة   

يف ضـوء االلتزامـات     ه   اإلرهـاب ومتويلـ     مكافحة الرئيسية يف تشريعاتنا الوطنية يف جمال     الثغرات  
مـع   اخلـاص لبلـدنا      وضـع الالدولية اليت تعهدت هبا كوستاريكا، وجرى بـشكل أساسـي حتليـل             

ــة إيغمونـــت حيـــال عـــدم   ــة تـــشريعاهتا مـــع  جمموعـ ــتاريكا مبواءمـ ــام كوسـ ــايريقيـ ــة املعـ  الدوليـ
 .الذكر اآلنفة

 
 الوضع احلايل ملشروع القانون  

ــدارس الوضــع     ــ احلــايلجيــري ت ــشريعات مكافحــة    مل ــز ت ــانون اخلــاص بتعزي شروع الق
 : كاآليتاإلرهاب

 ة وثالثـ  ،كثرية اللجنـة املعنيـة مبكافحـة االجتـار باملخـدرات          باأليوجد حاليا قرار اختذته      - ١
 .، وجيب إدراج ما ُيقّر منها يف نص القرار١٣٧لطلب تتضمن مقترحات مقدمة عرب اتقارير 

لـيس  القـانون   جديدة، نظرا ألن مـشروع      تعديل   تقرير رابع إذا قُدمت طلبات       وسُيَعّد - ٢
 تقـدمي طلبـات   مـن املمكـن  لـذا ال يـزال     . للجنـة اجللـسة العامـة      جـدول أعمـال      بنـود يف صدارة   

 .أحد النواب تبّناهاالنص إذا  تعديلل
ــرد - ٣ ــ.  هبــذا الــشأن طلبــات جديــدة أيومل ت دمت إىل املستــشارين الربملــانيني وثيقــة  وقُ
 .ملواءمته مع األحكام الدوليةاملشروع الرامية إىل تعديل رضت فيها الطلبات الرئيسية ُع
يف علـى إجرائهـا     خالل املقابلة اليت وافقت اللجنة املعنية مبكافحـة االجتـار باملخـدرات              - ٤
يسكو مولينا لتحليل هذا الوضـع، اقتـرح        س فيها النائب فرن   شارك واليت   نوفمرب/ تشرين الثاين  ١

ــذكور   ــوم النائـــب املـ ــشارأن يقـ ــانيواملستـ ــذين  ون الربملـ ــواب الـ ــهم ن للنـ ــون منـ ــة، تتكـ  اللجنـ
. راجعـة الطلبـات املـذكورة     ، مب  هـذا املـشروع    تنفيـذ  الذين حثوا علـى      ون احلكوميون ستشاراملو
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جلنـة املستـشارين الربملـانيني      عة هذه الطلبات حىت اآلن ألن       املخصص ملراج االجتماع  ومل ُيعقد   
 تــشرين ٢٢إىل عقــد جلــسات اســتثنائية يــوم اخلمــيس إليــه بــسبب دعوهتــا هــي ألغــت الــدعوة 

نوفمرب، وهو التاريخ الذين كان ُيعتزم فيه مراجعـة هـذه الطلبـات، وتعـذر حتديـد موعـد                   /الثاين
 .الجتماع آخر

 
 )٢٠٠٥ (١٦٢٤القرار   

نسبة لاللتزام الـذي قطعتـه الـدول علـى نفـسها بـأن حتظـر بـنص القـانون التحـريض                      بال 
، جتدر اإلشـارة إىل     ١٦٢٤على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية على حنو ما ينص عليه القرار             

ألن  األعمــال اجلنائيــة ا النــوع مــنتعــاريف هلــذال ال تنقــصهأنّ النظــام القــانوين يف كوســتاريكا 
 : من القانون اجلنائي تتضمنان أحكاما هبذا الشأن، على النحو اآليت٢٧٤ و ٢٧٣املادتني 

 
 التحريض العلين  

يعاقَــب بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني ســتة أشــهر وأربعــة أعــوام كــل َمــن  - ٢٧٣املــادة  
. حيرض شخصا على ارتكاب جرمية حمددة ختل بالنظـام العـام، حـىت وإن مل تنفـذ تلـك اجلرميـة                 

مــن القــانون رقــم ) ، الفقــرة أ١٨٥املــادة  عمــال ب٢٧٣ إىل ٢٧١دة مــن تغــري تــرقيم هــذه املــا(
 ).١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٧ املؤرخ ٧٧٣٢

 
 اجلمعيات احملظورة  

 يعاقَب بالسجن ملدة تتراوح بني عـام وسـتة أعـوام كـل َمـن يـشارك يف                   - ٢٧٤املادة   
ــر     ــن شخــصني أو أكث ــة م ــضما   هبــدف امجعي ــك جملــرد ان ــضورتكــاب جــرائم، وذل ية مه إىل ع

 .اجلمعية هذه
وتكــون العقوبــة بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني ســتة وعــشرة أعــوام إذا كــان اهلــدف مــن   

 .اجلمعية ارتكاب أعمال إرهابية أو اخلطف من أجل االبتزاز
 املــــؤرخ ٨١٢٧لقــــانون رقــــم ل هبــــذا الــــشكل مبوجــــب املــــادة الوحيــــدة  ُعــــدلت( 
، ١٨٥املـادة    عمـال ب   ٢٧٤ إىل   ٢٧٢ مـن    تغـري تـرقيم هـذه املـادة       ) (٢٠٠١أغسطس  /آب ٢٩

 ).١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٧ املؤرخ ٧٧٣٢من القانون رقم ) أ(الفقرة 
جتــرمي  أشــارت إىل أنلكــن نظــرا ألن جلنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة جمللــس األمــن   و 

 الـشخص  يـة عـدم انـضمام   جتنيد أشخاص الرتكاب أعمال إرهابيـة جيـب أن يـنص علـى إمكان             
 مـــن مـــشروع قـــانون تعزيـــز ١٣منظمـــة، تعـــرض املـــادة إىل عـــضوية وم بالتجنيـــد الـــذي يقـــ
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ــف     ــاب، امللــ ــة اإلرهــ ــة مبكافحــ ــشريعات املتعلقــ ــدا ٤٩٤-١٥التــ ــطة، وحتديــ ــادة بواســ  املــ
 :مكررا، خصائص هذه األعمال اجلنائية كالتايل ٢٧٤

 ‘‘إلرهابواملساعدة لدعم تقدمي ال’’  
ة وعشرة أعوام كل َمـن جينـد شخـصا للمـشاركة            يعاقَب بالسجن ملدة تتراوح بني ست      - ١

 . عمل إرهايب أّييف ارتكاب
، املـساعدة يتعرض للعقوبة نفسها كل َمن يقدم طوعا أي شكل من أشكال الدعم أو               - ٢

 أو مــع أي مــن األعمــال املــشار إليهــا يف الفقــرة الــسابقةبقــصد ارتكــاب األســلحة، وال ســيما 
 .خدم الرتكاهباالعلم أن أشكال املساعدة هذه سُتست

، جيـري حاليـا     ٢٠٠٥مـارس   /وعمال بتوصـيات خـرباء األمـم املتحـدة املقدمـة يف آذار             
 إدراج املبـــادئ التاليـــة بوضـــوح  هبـــدف١٥٤٩٤إدخـــال حتـــسينات علـــى مـــشروع القـــانون 

 :تشريعاتنا يف
 مبدأ اجلنسية الفعلية؛ )أ( 
 ؛)ب أن حياكمه البلدإذا مل ُيسلَّم اإلرهايب جي(مبدأ التسليم أو احملاكمة  )ب( 
 .مبدأ عدم اعتبار اجلرائم اإلرهابية جرائم سياسية أو ذات دوافع سياسية )ج( 
تطبيــق القــانون اجلنــائي علــى  املــسماة ،  مكــررا٦يــرد يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  و 

أنــه ألغــراض التــسليم، ) ١٥٤٩٤ ( مــن مــشروع القــانون١٦ املــادة مــن ،األعمــال اإلرهابيــة
صلة جبرميـة سياسـية أو جـرائم    متـ  اجلرائم املرتبطة باإلرهـاب جـرائم سياسـية أو جـرائم       تعترب ال

 .ذات دوافع سياسية
 

 عمليات الرقابة احلدودية واجلمركية  
، يف هذا السياق، أحد خطوط الـدفاع األوىل ضـمن          يةاالستخبارمجع املعلومات   ُيعترب   

 األجهـزة الـنظرية     وتزويـد  ات التهديـد   بالكـشف عـن    برنامج ملكافحة اإلرهاب، ألنه كفيل    أي  
ــا وآســيا   ــة  ،عــرب شــبكات االتــصاالت باملعلومــات يف أمريكــا وأوروب  واســتخدام أدوات جليل

 املعلومـات ذات الـصلة   والرجوع إىللتدقيق يف أمساء املشبوهني املتورطني يف اإلرهاب        لالفائدة  
 .هبذا املوضوع

شؤون قاعدة بيانـات     الستخبارات واألمن تبادل املعلومات هذا، تتوىل إدارة ا     ونتيجة ل  
 األشــخاص الــذين ُيــشتبه يف أن هلــم عالقــاتجيــري حتــديثها باســتمرار تتــضمن معلومــات عــن 

 .بأنشطة وشبكات إرهابية، وتطلق حتذيرات بشأهنم يف حال دخوهلم البلد
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 مؤســسات  مــع إدارة االســتخبارات واألمــن القــومي ســامهت، ٢٠٠٦وخــالل عــام   
أنــشطة إرهابيــة ، يف احليلولــة دون تنفيــذ الــسياسات األمنيــةعمليــة وضــع   إىلانــضمتأخــرى 

يف ســياق إعــادة ترتيــب األولويــات اجلاريــة حاليــا علــى   وذلــك ، حمتملــة يف األراضــي الوطنيــة 
ــدا منــذ األحــداث الــيت شــهدهتا الواليــات املتحــدة عــام       ــر حتدي الــصعيد العــاملي، وبــشكل أكث

حقــا، ويف جمــاالت تعزيــز مجيــع اإلجــراءات ذات الــصلة الــيت شــهدهتا أوروبــا التلــك  و٢٠٠١
 .مبكافحة اإلرهاب ومنعه

بروتوكـول  ’’، ميكن التنويـه إىل تلـك املتعلقـة بوضـع     طبقةمن بني السياسات األمنية امل     - ١
تخصـصة  املداة األوسـيلة أو  الحيز النفاذ رمسيـا، وهـو     ‘‘ مواجهة األزمات يف احلاالت القصوى    

ــيت  ــستخدم ال ــات يف       كإطــارست ــة األزم ــة ملواجه ــات الالزم ــذ اآللي ــين لوضــع وتطــوير وتنفي ف
 .البلداحلاالت القصوى وحلها ومتابعتها يف مجيع أحناء 

ويف حــاالت األزمــات الكــربى، تتــوىل إدارة االســتخبارات واألمــن القــومي، نظــرا         
ات توقــع األزمــالــيت متكــن مــن الختــصاصها والنطــاق الــذي تغطيــه أنــشطتها، مجــع املعلومــات 

كومة، وتلك املتعلقة باألعمـال الـيت تـستهدف        احل تواجههاالسياسية واالقتصادية اليت ميكن أن      
؛ إضـافة إىل املعلومـات ذات   البلـد لكبـار ممثلـي الـسلطات العليـا يف      هـا   السالمة اجلسدية أو غري   

 .  سالمة األراضي الوطنيةاليت تستهدفالصلة بالتهديدات 
يبرييـة  ت واألمن القـومي مـع األجهـزة الـنظرية يف املنطقـة اإل             تتعاون إدارة االستخبارا  و - ٢

اسـتخدام  عـن طريـق     األمريكية وتتبادل املعلومات معهـا باسـتمرار عـرب شـبكات االتـصاالت و             
ــاب و    ــورطني يف اإلرهـ ــشبوهني املتـ ــاء املـ ــدقيق يف أمسـ ــدة للتـ ــة الفائـ ــوع إىل أدوات جليلـ الرجـ

 .املعلومات ذات الصلة هبذا املوضوع
أي استـشارة بـشأن أعمـال      إىل التعجيل بإجراء    هذا التعاون وهذه االتصاالت      ويؤدي 

 .بيانات وإدراجها يف القائمة ذات الصلةروابط، وجيري حتليل الإرهابية أو شبهات أو 
 باالشــتراك مــع اإلدارة العامــة للــهجرة  ،وقامــت إدارة االســتخبارات واألمــن القــومي  - ٣

إصــدار التحــذيرات مــن أجــل قاعــدة بيانــات  إلقامــة بوضــع منــاذج حمــددة ،وشــؤون األجانــب
 . بشأن دخول أشخاص مرتبطني بشبكات إرهابية إىل البلد

ويف إطار القوانني الـسارية، تقـوم إدارة االسـتخبارات واألمـن القـومي بتزويـد اإلدارة                  
م  هلـ أنالعامة للهجرة وشؤون األجانب بالبيانات االستخبارية عن األشخاص الـذين ُيـشتبه يف          

 مــنونظمــات إرهابيــة؛ وتــأيت هــذه البيانــات مــن مــصادر خاصــة بــاإلدارة املــذكورة     مب عالقــة
 أن القائمة املوحـدة ال تظهـر يف قاعـدة           يتبنيلكن  . )اإلنتربول (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   
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‘ ‘إنــذار دائــم’’ قائمــة تعتربهــا اإلدارة مبثابــة يفبيانــات مكتــب اإلنتربــول يف كوســتاريكا، بــل 
 .على الصعيد الوطين فقط

ــستخدم أيــضا   تقــدمها منظمــة بأمســاء إرهــابيني قــوائم أخــرى  وباإلضــافة إىل ذلــك، ُت
 وتعمم علـى معهـد      ،)يوروبول(األورويب  يف االحتاد    ومنظمة الشرطة    واالنتربول املتحدة األمم

اليـة واهليئـة العامـة      كوستاريكا املعين مبكافحة املخدرات وعلى اهليئة العامـة ملراقبـة الكيانـات امل            
املعاشات التقاعديـة واإلدارة العامـة      لإلشراف على    األوراق املالية واهليئة العامة      لإلشراف على 

وتستخدم إدارة االسـتخبارات واألمـن القـومي أيـضا هـذه القائمـة              . للهجرة وشؤون األجانب  
 . األخرىجهزة الشرطةوأبالتنسيق مع السلطات اجلمركية 

يف  األعـضاء  ١٨٤ الــ   بلـدان الخمتلف اجلمعيـات العامـة الـيت تـشارك فيهـا            املشاركة يف    - ٤
 فيها مواضيع ذات صلة باإلرهاب واإلرهاب البيولوجي ووقـف انتـشار            تتناولواليت  اإلنتربول  

 . التحقيق املتبعة ملكافحة هذه اجلرمية املنظمةوسائلأسلحة الدمار الشامل وآخر 
ــسبة ل   - ٥ ــشكل موضــوع اإلرهــاب بالن ــن   ي كوســتاريكا، عــرب إدارة االســتخبارات واألم

ــة مب     ــني الوكــاالت املعني ــشتركة ب ــة امل ــومي واللجن ــات    كافحــة الق ــن اهليئ اإلرهــاب وغريمهــا م
ألمن الـوطين  املتعلـق بـا  واملؤسسات ذات الصلة باألمن، بندا مـن بنـود جـدول األعمـال الـدائم        

 .حلكومة احلاليةلدى ا
ة االسـتخبارات الواليـة القـضائية يف هـذا اجملـال، ألن             من األمهية مبكان أن ُتمنح إدار     و 

دارة قانون الشرطة العام الـذي أنـشئت إدارة أمـن الدولـة مبوجبـه عـرض اختـصاصات هـذه اإل                    
بصورة عامـة جـدا، باعتبارهـا القّيمـة علـى األمـن القـومي أو أمـن الدولـة، وأمهـل اإلشـارة إىل                   

 .حقيق اليت ميكنها استخدامهاعناصر بالغة األمهية مثل صالحيتها ووسائل الت
وبــسبب طبيعــة اإلرهــاب، جتــري خــالل مراحــل ارتكــاب اجلرميــة عمليــة كاملــة مــن     

التخطيط ميكن تنفيذها انطالقا من أماكن وبلدان خمتلفة وبأشكال خمتلفة؛ وميكنـها أن تـشتمل     
يت جتعـل   وطريقة عمل اإلرهابيني هي بالتحديـد أكثـر العوامـل الـ           . على أعمال متعددة ومتفرقة   

فهي حرب تعقّـب ومالحقـة ال معركـة         . الكشف عن التخطيط الرتكاب اعتداء إرهايب صعبا      
مفتوحــة، يعمــل فيهــا اإلرهــابيون عــن طريــق التــسلل، ويــسعون إليقــاع الــضحايا مــن أجــل       
استرتاف العدو، وأخريا هـي حـرب ضـروس ال تقتـضي أكثـر مـن شـخص واحـد يقـوم بـزرع                    

ــي     ــل، أو يفجــر س ــاز تفجــري مرجت ــوبية     جه ــصاالت احلاس ــبكات االت ارة مفخخــة أو يعطــل ش
للخطوط اجلوية أو يلوث شبكات املياه أو يتحكم بالسدود اخلاصـة بتوليـد الطاقـة الكهرمائيـة        

 .وغريها، وذلك مبجرد الضغط على زر
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ــا املتخــصص والوســائل         ــسبب طابعه ــشطة ب ــة الكــشف عــن هــذه األن ويــصعب للغاي
إدارة و. ىت بالنـــسبة ألكثـــر أجهـــزة االســـتخبار ختصـــصاوالتقنيـــات املـــستخدمة لتنفيـــذها، حـــ

 هي اهليئة اليت اعتادت أن تتوىل مهمة التحقيق يف أي ظاهرة مـن              االستخبارات واألمن القومي  
 مــن الــضروري، لتيــسري التحقيــق يف األنــشطة وكــشفها يف بلــدنا، لكننــا نعتقــد أنهــذا النــوع 

ربملـان مبنحهـا هـذه الـصالحية قانونـاً وأن حيـدد             اإلرهابية احملتملة وكشفها ومنعهـا، أن يقـوم ال        
باإلضــافة إىل ذلــك صــالحياهتا واختــصاصاهتا يف هــذا اجملــال يف ســياق أدائهــا لوظيفتــها كقّيمــة 

 .على أمن الدولة
 ركنــا أساســيا مــن أركــان الــسياسة احلكوميــة ملكافحــة   إدارة االســتخباراتوتــشكل  

ن بـني أنـشطة أخـرى، بـإجراء التحقيقـات ذات           اإلرهاب، ولذا فإهنا تكرس جهودها للقيام، م      
الصلة باألعمال اهلدامة والتخريبية، واجلماعـات املـستخدمة كواجهـة، والتـستر علـى األنـشطة                

، والتمويــل احملتمــل لألنــشطة اإلرهابيــة، ةاملعاديــة للنظــام وتــشجيعها، ونقــل األســلحة احملظــور 
 .جلرمية املنظمةوالتهديدات اليت تستهدف كبار الشخصيات احلكومية، وا

كما يدخل يف عداد املهام اليت تضطلع هبا إدارة املالحة البحرية واألمن التابعة ملديريـة                
املوانئ البحرية، مراقبـة ومراجعـة خطـط محايـة املرافـق املرفئيـة الـيت توضـع اسـتنادا إىل القـانون            

 الـصادر   MOPT-31845املرسـوم التنفيـذي رقـم       (الدويل اخلاص حبماية السفن واملرافـق املرفئيـة         
، والـيت جيـري     )٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١٨ مـن اجلريـدة الرمسيـة يف         ١١٩، العـدد    ٢٧يف اجلزء   

 .التصديق عليها سنويا
ويف إطار اإلجراءات املتخذة على الصعيد املؤسـسي، اختـذ معهـد كوسـتاريكا للطاقـة                 

امـة يف قطـاعي الكهربـاء       الكهرمائية على صعيد األمن تدابري لرفع مستويات محاية املنـشآت اهل          
واهلاتف مثل حمطات توليد الطاقة وحمطات اإلرسال اخلاصة باهلواتف احملمولة، وخـصوصا مـن      
أعمال التخريب اليت ميكن أن تطاهلا وتسبب أضرارا اقتصادية بالغة وتصيب، يف املقـام األول،               

، تـضافرت اجلهـود   ويف هـذا اخلـصوص   . اخلدمات العامة اليت حنتـاج إليهـا حنـن مجيـع املـواطنني            
اليت تبذهلا إدارة االستخبارات مع اجلهود اليت تبـذهلا هيئـات أخـرى مثـل مكتـب املـدعي العـام                 

 عملـييت التنـسيق والتعـاون يف    وقوات األمـن العـام وهيئـة التحقيـق القـضائي، عـن طريـق تعزيـز               
 .اجملال هذا

اقبــــة ت املرواإلدارة العامــــة للجمــــارك يف بلــــدنا هــــي اهليئــــة الــــيت تــــضطلع بعمليــــا 
 :التالية اجلمركية
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ة مــن أجــل ضــبط راكــز اجلمركيــة القائمــعمليــات املراقبــة اجلاريــة يف خمتلــف امل  -ألف  

 :حركة رؤوس األموال النقدية الداخلة واخلارجة
هـو أحـد أمنـاط      ) إضـفاء طـابع شـرعي علـى رؤوس األمـوال          ( غسل األموال    نظرا ألن  

 اآلن تنفيذ سلـسلة مـن الـسياسات واإلجـراءات            وحىت ٢٠٠٤متويل اإلرهاب، جيري منذ عام      
ــر         ــع داب ــرائم وقط ــن اجل ــوع م ــذا الن ــع ه ــى من ــاون عل ــة للتع ــذه    . هاإلداري ــني ه ــن ب ــذكر م ون

 :يلي ما التدابري
دليــل اإلجــراءات الــسارية علــى ’’ الــذي أُقــّر مبوجبــه RES-DGA-153-2004القــرار  • 

د العامـة الـسارية يف املراكـز        والذي ُحددت فيه القواع   ‘‘ دخول املسافرين وبضائعهم  
 .القائمةاجلمركية 

 الــذي أضــفى بلــدنا  ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٧ املــؤرخ RES-DGA-072-2005القــرار  • 
‘‘ تصريح أمريكا الوسطى اجلمركي للمـسافرين     ’’مبوجبه طابعا رمسيا على استمارة      

 .الساري على دخول املسافرين برا وحبرا وجوا
 إقرار الـنظم  ٢٠٠٦صعيد أمن املوانئ، إىل أنه جرى يف عام       كما جتدر اإلشارة، على      • 

الــسارية علــى أصــحاب االمتيــاز لتنفيــذ األشــغال واخلــدمات العامــة مــن أجــل تــشييد   
رصيف غرانيلريا يف ميناء كالديرا وهتيئته للعمل، وعلـى اهليئـة املعنيـة بـإدارة اخلـدمات                 

 Consorcio Portuario Caldera Iالعامة يف رصيف ميناء كالديرا؛ وقد ُمنحـت شـركتا   
 . امتياز إدارة هذا الرصيفConsorcio Portuario Caldera II و
ــع أحكــام األمــن احملــددة        ــد جبمي ــان بالتقي ــاز، ملزمت ــان الــشركتان صــاحبتا االمتي وهات

 يف Alterra Partners Costa Ricaبالتنـسيق مـع اجلهـات املختـصة، علـى غـرار مـا فعلتـه شـركة          
 .تاماريا الدويلمطار خوان سان

، )٢٠٠٨(ورغــم مــا تقــدم، ومــن أجــل تــشديد عمليــات الرقابــة املطبقــة هــذه الــسنة    
‘‘ اللجنـة الفنيـة لإلجـراءات اجلمركيـة      ’’تعتزم اإلدارة العامـة للجمـارك عـرض مبـادرة علـى             

 إليـه   ةجديـد خانة  بإضافة  ‘‘ تصريح أمريكا الوسطى اجلمركي للمسافرين    ’’تتمثل يف تعديل    
 مـا يف حوزتـه مـن أمـوال، وأن يثبـت، عنـدما تزيـد قيمتـها         مصدر املسافر   ايذكر فيه ينبغي أن   

ــى  ــة  ( دوالر ١٠ ٠٠٠عل ــأموال نقدي ــر ب ــق األم ــى ) إذا تعل ــق ( دوالر ٥٠ ٠٠٠أو عل إذا تعل
معهـد  ، أن مصدرها مشروع، وذلك لكي حتال هذه املعلومات الحقـا إىل         )األمر بأوراق مالية  

 . وُيجري املعنيون يف املعهد املذكور التحقيقات الالزمةاملخدراتكوستاريكا املعين مبكافحة 
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ــل اإلدار      ــة داخـ ــرت احلاجـ ــك، ظهـ ــافة إىل ذلـ ــادة   باإلضـ ــارك إىل زيـ ــة للجمـ ة العامـ
الغرامـة الـسارية علـى املـسافر الـذي يهمـل التـصريح عـن أموالـه النقديـة أو أوراقـه املاليـة                          مبلغ
لــغ الــذي ُيجيــزه وق املبلــغ غــري املــصرح عنــه املبعنــدما يفــ  املتعلقــة بــذلكشروطالــتــشديد  أو

، علمــا أن هــذه ) دوالر أوراقــا ماليــة٥٠ ٠٠٠  دوالر نقــدا و١٠ ٠٠٠ أي (٨٢٠٤القــانون 
 وهبذا اخلصوص، تقدَّم التوصـيات الالزمـة إىل         .تافه دوالر، وهو مبلغ     ١٠٠الغرامة تبلغ حاليا    

م، ضــمن مــشروع اإلصــالح اجلــاري،  اللجنــة املعنيــة بإصــالح قــانون اجلمــارك العــام لكــي يــت  
تعــديل العقوبــة اآلنفــة الــذكر لكــي تــصبح أشــد صــرامة وتعمــيم ذلــك بــشكل واضــح، هبــدف 

 .تشديد عمليات الرقابة اجلمركية اليت تنفذ حاليا
وأُدرج أيــضا هــذا العــام ضــمن خطــط العمــل الــسنوية ملختلــف هيئــات الرقابــة داخــل   

 تنفيـذ عمليـات تفتـيش عـشوائية تـشمل           ،القائمـة ركيـة   جهاز اجلمارك الوطين ويف املراكز اجلم     
ــذين يعــربون خمتلــف مراكــز         ــسافرين ال ــها كــل مــن امل ــيت حيمل ــسلع ال ــدقيق بالتفــصيل يف ال الت

وسُتنسَّق عمليات التفتيش هذه مسبقا لكي تنفَّذ بصورة مشتركة مع خمتلف اهليئـات             . التفتيش
 واإلدارة العامــــة للــــهجرة تشــــرطة مكافحــــة املخــــدراذات الــــصلة هبــــذا املوضــــوع مثــــل 

وستوفر معلومات يف الوقت املناسـب عـن النتـائج احملـرزة يف             . الزراعة والثروة احليوانية   ارةووز
 .هذا اجملال

 
 عمليات استرياد األسلحة والذخائر واللوازم واملتفجرات -باء  

اإلداريـة  لتقدمي خلفية عن املوضوع، جتدر اإلشارة يف املقام األول إىل بعـض األحكـام       
 :والقوانني السارية ذات الصلة هبذا املوضوع) النظم والتعاميم والتوجيهات(

 .DGA-044-2004القرار  • 
 .DNP-031-2004التعميم  • 
 .‘‘دليل اإلجراءات اجلمركية’’، DNP-045-2005التعميم  • 
 .املنتجات اخلطرةالنظام اخلاص بتصنيف التهديدات اليت تنطوي عليها  • 
 .‘‘احلماية املادية للمواد النوويةإقرار االنضمام إىل اتفاقية ’’، ٨٢٦٥انون الق • 
وضـع عالمـات   . ‘‘النقـل الـربي للمنتجـات اخلطـرة    ’’، RTCR 305:1998النظام التقين  • 

 .على حاويات املواد واملنتجات الكيميائية اخلطرة اليت ُتنقل برا
ه الطــالء مــن  اص بتنظــيم مــا حيتويــ  النظــام اخلــ ’’، S-24334املرســوم التنفيــذي رقــم    • 

 .‘‘وزئبق رصاص



S/2008/386
 

14 08-38156 
 

 .النظام اخلاص بتسجيل املنتجات اخلطرة • 
اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة تصنيع األسلحة الناريـة والـذخرية واملتفجـرات            إقرار   • 

 .واملواد األخرى ذات الصلة واالجتار هبا بطريقة غري مشروعة
ــدر اإلشـــ      ــدم، جتـ ــا تقـ ــافة إىل مـ ــانون األول    إضـ ــهر كـ ــن شـ ــارا مـ ــه اعتبـ  /ارة إىل أنـ
ــسمرب ــول  ٢٠٠٦ ديــ ــع دخــ ــار     TIC @، مــ ــدة أو املعيــ ــل بالقاعــ ــدأ العمــ ــاذ، بــ ــز النفــ  حيــ

IMTDDE0386           ات اسـترياد    لقياس املخاطر من أجل التدقيق، ماديا ويف الوثائق، يف مجيع عملي
 لـدخول هـذه الـسلع إىل      استثناء، للتأكد من استيفائها للـشروط احملـددة        األسلحة والذخائر بال  

 .البلد ومنع دخول األسلحة والذخائر احملظورة إليه
 لتحديـد   NTDRPMH-01-2007 القاعـدة    ٢٠٠٧ينـاير   /يف كـانون الثـاين    وضعت  كما   

 تـصرحيا مجركيـا لعمليـات       ٢٣٧، اليت طُلب مبوجبـها مـن إدارة الرقابـة مراجعـة             مسات املخاطر 
ض بعـض الغرامـات، لــذا سـتطبق القاعـدة املــذكورة     اسـترياد، وأُحـرزت نتــائج إجيابيـة مثـل فــر    

 .جمددا هذا العام
 وحىت اليوم، وضـع عالمـات إلكترونيـة         ٢٠٠٦نوفمرب  /وجيري منذ شهر تشرين الثاين     

 .على احلاويات اليت تنقل سلعا من هذا النوع وذلك لتعزيز عمليات املراقبة احلالية
 


