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 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ٣٠رسالة مؤرخـة       
ــالقرار     ــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال ب ــة للجن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣الــرئيس بالنياب

  بشأن مكافحة اإلرهاب
  

تلقــت جلنــة مكافحــة اإلرهــاب التقريــر املرفــق املقــدم مــن تركمانــستان عمــال بــالفقرة    
) ٢٠٠٥ (١٦٢٤قـرار   ضـافة إىل رد تركمانـستان علـى ال        ، باإل )٢٠٠١ (١٣٧٣من القرار    ٦
  ).انظر املرفق(

وأكــون ممتنــا لــو تفــضلتم بتعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا بوصــفهما وثيقــة مــن وثــائق     
  .جملس األمن

  فيلوفيتشرانكو ) توقيع(
  الرئيس بالنيابة

  رارـعمال بالق أةـس األمن املنشـــة جملـــللجن
  إلرهاببشأن مكافحة ا) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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  املرفق
 موجهــة مــن البعثــة الدائمــة ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢٨مــذكرة شــفوية مؤرخــة     

  لتركمانستان لدى األمم املتحدة إىل رئيس اللجنة 
  

هتدي البعثة الدائمة لتركمانستان لدى األمـم املتحـدة حتياهتـا إىل رئـيس جلنـة مكافحـة            
ان بـشأن التـدابري املتخـذة لتنفيـذ قـراري      اإلرهاب ويشرفها أن حتيل التقرير اخلامس لتركمانست     

  ).٢٠٠٥ (١٦٢٤و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جملس األمن 
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  ضميمة
) ٢٠٠١ (١٣٧٣تقريـــر تركمانـــستان بـــشأن تنفيـــذ قـــراري جملـــس األمـــن           

  )٢٠٠٥ (١٦٢٤ و
  

  ]بالروسية: األصل[
  

إن تضافر اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والنـشاط اإلرهـايب، الـذي تكثـف يف             
 يقتـضي مـن تركمانـستان    ،ظل اآلثار املترتبة على العمليات املعقـدة الـيت تنطـوي عليهـا العوملـة      

  .واجملتمع الدويل توحيد جهودمها للتصدي بفعالية للتهديدات والتحديات ذات الصلة
ويتمثل أحد أهم جماالت النـشاط بالنـسبة إىل تركمانـستان يف تنظـيم اجلهـود املنتظمـة             

ــة ملكافحــة  ــة     املبذول ــة مــن اجلرمي ــدات املتأتي ــى العائ ــشرعية عل ــل ) أي غــسلها( إضــفاء ال ومتوي
اإلرهاب داخل البلد وتوسيع نطـاق التعـاون الـدويل القـائم علـى املعـايري الدوليـة املوحـدة الـيت                    
جتمع بـني احملاكمـة اجلنائيـة علـى هـذه األفعـال والرقابـة املاليـة وذلـك هبـدف حتديـد العمليـات                         

  . ااملالية املتعلقة هب
وتركمانستان، بوصفها عضوا كامـل العـضوية يف اجملتمـع الـدويل وبلـداً مؤيـداً حلملـة                    

مكافحــة اإلرهــاب ومظــاهره، متتثــل بــشكل صــارم اللتزاماهتــا الدوليــة مبوجــب قــراري جملــس   
  . وتنفذ هذه االلتزامات،)٢٠٠٥ (١٦٢٤و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣األمن 

 يف  ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٨ اعُتمـد يف     ومن أجل منـع وقمـع متويـل األعمـال اإلرهابيـة،             
تركمانــستان قــانون ملكافحــة إضــفاء الــشرعية علــى اإليــرادات املتأتيــة مــن األنــشطة اإلجراميــة 
ــواطنني          ــة للم ــصاحل القانوني ــوق وامل ــة احلق ــانون إىل محاي ــذا الق ــدف ه ــاب؛ ويه ــل اإلره ومتوي

التعـديات اإلجراميـة وذلـك      واجملتمع والدولة، وكذلك سالمة النظام املايل يف تركمانستان من          
مــن خــالل إنــشاء آليــة قانونيــة ملكافحــة إضــفاء الــشرعية علــى اإليــرادات املتأتيــة مــن األنــشطة  

  . اإلجرامية ومتويل اإلرهاب
ــع أمهيــة اعتمــاد هــذا القــانون مــن احلاجــة إىل          منــع وكــشف األنــشطة املتــصلة    وتنب
 جرامية وبتمويل اإلرهاب، وكذلك إقامـة الشرعية على اإليرادات املتأتية من األنشطة اإل       بإضفاء

 وإجــراء التحلــيالت ونــشر ،األســس القانونيــة إلنــشاء وكالــة حكوميــة خمولــة تلقــي املعلومــات
املعلومات عن املعامالت والعمليات املـشبوهة وكـذلك املعـامالت والعمليـات اخلاضـعة لرقابـة                

  . إلزامية
 املواطنني التركمان والرعايـا األجانـب     وحيّدد القانون اإلجراءات اليت تنظم العالقة بني        

ــيت جتــري        ــات ال ــستان والكيان ــة يف تركمان ــصفة دائم ــيمني ب ــسية املق واألشــخاص عــدميي اجلن
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األخـرى مـن ناحيـة،    أو غريهـا مـن األصـول      /معامالت وعمليات تنطـوي علـى مـوارد ماليـة و          
ت والعمليـات الـيت     ، بني الوكاالت احلكومية العاملة يف جمـال رصـد املعـامال           ومن ناحية أخرى  

 وذلـك مـن أجـل       ،أو غريهـا مـن األصـول يف أراضـي تركمانـستان           /تنطوي على موارد مالية و    
منــع وكــشف وقمــع األفعــال املتــصلة بإضــفاء الــشرعية علــى اإليــرادات املتأتيــة مــن األنــشطة     

  . اإلجرامية ومتويل اإلرهاب
دة العامة لعملية مكافحـة     ويتوىل الرئيس وجملس الوزراء يف تركمانستان مسؤولية القيا         

  .ل واملوارد الالزمة هلذا الغرضاإلرهاب ويوفران الصالحيات والوسائ
  : أما اهليئات احلكومية اليت تعمل بشكل مباشر يف مكافحة اإلرهاب فهي  

  وزارة األمن القومي؛  -  
  وزارة الداخلية؛  -  
  دائرة أمن رئيس تركمانستان؛  -  
  وزارة الدفاع؛  -  
  حلكومية للهجرة؛الدائرة ا  -  
  الدائرة احلكومية حلراسة احلدود؛  -  
  الدائرة احلكومية للجمارك؛  -  
  مكتب املّدعي العام؛  -  
  الدائرة احلكومية ملكافحة املخدرات؛  -  
كافحـة إضـفاء الـشرعية علـى العائـدات اإلجراميـة ومتويـل              مبالوكالة احلكومية املخولة      -  

  .اإلرهاب
ــع وكــشف وقمــع    وقــد ُيطلــب إىل وكــاالت حكوم    ــة أخــرى أيــضاً املــشاركة يف من ي

  .اإلرهاب يف حدود اختصاصها
وتتـــوىل اللجنـــة احلكوميـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب مـــسؤولية تنـــسيق أنـــشطة الوكـــاالت    

  . احلكومية العاملة يف جمال مكافحة اإلرهاب وكفالة التعاون يف ما بينها
  :وتتوىل اللجنة املسؤوليات األساسية التالية  
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مكافحة اإلرهاب يف تركمانـستان، وإعـداد       بشأن   مبادئ السياسات احلكومية     صياغة  -  
توصــيات لتعزيــز فعاليــة العمــل يف جمــال كــشف األســباب والظــروف الــيت تــسهم يف    

  ظهور اإلرهاب واألنشطة اإلرهابية والقضاء على هذه األسباب والظروف؛ 
ــشطة اإلرهابيــ     -   ــة األن ــل املعلومــات املتعلقــة حبال ــيم  مجــع وحتلي ة احملتمــل حــدوثها يف إقل

  تركمانستان وباالجتاهات البارزة يف هذا اجملال؛
تنــسيق أنــشطة الوكــاالت احلكوميــة العاملــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب والرابطــات      -  

نـشطتها املتعلقـة مبنـع وكـشف وقمـع          ما بينها، هبدف مواءمة أ    يالعامة وتعزيز التعاون ف   
ألسـباب والظـروف املؤديـة إىل اإلعـداد لألعمـال       األعمال اإلرهابية، وكذلك حتديـد ا     

  اإلرهابية وتنفيذها والقضاء على هذه األسباب والظروف؛ 
ــب          -   ــيت تتطل ــة ال ــة املهم ــصاالت احلكومي ــاين وخطــوط االت ــاملواقع واملب ــة ب ــداد قائم إع

  احلماية؛ 
ــا          -   ــضم إليهـ ــيت ستنـ ــاب الـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــات الدوليـ ــياغة االتفاقـ ــشاركة يف صـ املـ

  كمانستان؛تر
وإجراء البحوث يف جمال مكافحـة اإلرهـاب، مبـا يف           األخصائيني  تعزيز تعليم وتدريب      -  

  ذلك دراسة املمارسات الدولية واستخدامها؛  
  .وضع مقترحات لتحسني تشريعات تركمانستان يف جمال مكافحة اإلرهاب  -  

ــة      ــومي خمول ــرة األمــن الق ــع وكــشف وقمــع     مبودائ اجلــرائم كافحــة اإلرهــاب عــرب من
اإلرهابية، مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبة ألغراض سياسية، وكذلك منع وكشف وقمع األنـشطة              
ــيم تركمانــستان          ــارج إقل ــة خ ــة الواقع ــن املؤســسات التركماني ــة أم ــة؛ وكفال ــة الدولي اإلرهابي
والعاملني يف هذه املؤسسات وأفراد أسرهم؛ ومجع معلومـات عـن أنـشطة املنظمـات اإلرهابيـة                 

  . بية والدوليةاألجن
ــع وكــشف وقمــع اجلــرائم         ــة مبكافحــة اإلرهــاب مــن خــالل من وتقــوم وزارة الداخلي

اإلرهابية داخل تركمانستان عن طريق الرصد املستمر إلصـدار بطاقـات اهلويـة ووثـائق الـسفر                 
والمتثال األفراد والكيانات القانونية لألنظمة املتعلقة بتخزين واستخدام ونقل األسلحة الناريـة            
واملــواد املتفجــرة والــسامة واملــواد املــشعة، وحتديــد األفــراد ذوي امليــول اإلرهابيــة وشــركائهم، 
وكــذلك املنــشورات املطبوعــة واإللكترونيــة الــيت تــرّوج للتعــصب الــديين والعرقــي وتــدعو إىل  

  . ارتكاب األعمال اإلرهابية



S/2009/498
 

6 09-53607 
 

ة ســالمة وتقــوم دائــرة أمــن رئــيس تركمانــستان مبكافحــة اإلرهــاب مــن خــالل كفالــ    
  .رئيس تركمانستان وأفراد أسرته ومحاية ممتلكاهتم

وحتــافظ وزارة الــدفاع علــى ســالمة املعــدات العــسكرية احلربيــة واألســلحة والــذخائر    
املالحـة  صـناعة  واملواد املتفجرة وحتميها، كما حتمي املواقع العسكرية، وتشارك أيضاً يف محاية  

  .تان، وتشارك يف عمليات مكافحة اإلرهابالبحرية الوطنية واجملال اجلوي لتركمانس
وتقوم الدائرة احلكوميـة للـهجرة برصـد امتثـال الرعايـا األجانـب واألشـخاص عـدميي                    

اجلنسية إلجراءات الدخول إىل تركمانستان واإلقامة فيها واخلروج منها، وتعمل بالتعاون مـع             
ستان من أجل منـع اجلـرائم   الوكاالت األخرى إلنفاذ القانون والوكاالت العسكرية يف تركمان 

  . اإلرهابية وكشفها والقضاء عليها
وباإلضافة إىل ذلك، تتوىل هذه الدائرة مـسؤولية منـع مـرور اإلرهـابيني أو اجلماعـات                   

  . اإلرهابية وذلك من خالل نقاط مراقبة اهلجرة
وتقوم الدائرة احلكومية حلراسـة احلـدود مبكافحـة اإلرهـاب مـن خـالل منـع وكـشف                     
حملاوالت اليت يقوم هبا اإلرهابيون لعبور حدود دولة تركمانـستان، وكـذلك النقـل غـري                وقمع ا 

ــة لألســلحة واملــواد املتفجــرة والــسامة واملــواد املــشعة وغريهــا مــن       القــانوين عــرب حــدود الدول
  .األصناف اليت ميكن استخدامها الرتكاب جرائم إرهابية

املالحـة البحريـة   صـناعة   يف كفالة أمـن  وتشارك الدائرة احلكومية حلراسة احلدود أيضاً      
الوطنية داخل املياه اإلقليمية واملنطقة االقتصادية لتركمانستان، وتـشارك يف عمليـات مكافحـة              

  . اإلرهاب
وتقوم الدائرة احلكومية للجمارك مبكافحة اإلرهـاب عـن طريـق قمـع حمـاوالت النقـل                   

لــسامة واملــشعة إىل إقلــيم تركمانــستان؛  غــري القــانوين لألســلحة والــذخائر واملــواد املتفجــرة وا  
الدســتوري القــائم النظــام واملــواد املطبوعــة وغريهــا مــن املــواد الــيت تتــضمن الــدعوة إىل قلــب    

وارتكاب أعمال أخرى هتدد األمن العام أو هتـدف إىل التـصفية اجلـسدية ملـسؤولني حكـوميني        
  .  العامةأو تنطوي على انتهاك فاضح للمتطلبات القانونية واألخالقيات

وتساعد الوكـاالت التابعـة ملكتـب املـدعي العـام، الـيت تـشرف علـى االمتثـال الـصارم                       
واملتــسق لتــشريعات تركمانــستان، علــى وقــف االنتــهاكات للقــانون والقــضاء علــى األســباب   
والظروف اليت قد تؤدي إىل اإلرهاب، كما تقوم أيضا بـإجراء التحقيقـات اجلنائيـة يف اجلـرائم              

   .اإلرهابية
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ــشكل مباشــر يف          ــشارك ب ــيت ت ــة ملكافحــة املخــدرات ال ــدائرة احلكومي ــساعد ال كمــا ت
مكافحة االجتار غـري املـشروع باملخـدرات، علـى مكافحـة اإلرهـاب عـن طريـق منـع ارتكـاب                 
اجلــرائم اإلرهابيــة املتــصلة باالجتــار غــري املــشروع باملخــدرات ومتويلــه وكــشف هــذه اجلــرائم     

  . والقضاء عليها
كافحــة إضــفاء الــشرعية علــى اإليــرادات املتأتيــة مــن  مبلــة احلكوميــة املخولــة أمــا الوكا  

أنشطة إجرامية ومتويل اإلرهاب، فتقوم جبمع وحتليل املعلومات املتعلقة باملعامالت والعمليـات            
اخلاضعة لرقابة إلزامية؛ وحتدد احلد األقصى حلجم املعامالت أو العمليـات بـالعمالت األجنبيـة               

تطلــب إىل األشــخاص الــذين يقــدمون معلومــات اختــاذ التــدابري الالزمــة ملكافحــة أو الوطنيــة، و
إضفاء الشرعية على اإليرادات املتأتية من األنشطة اإلجرامية ومتويـل اإلرهـاب؛ وتقـوم بوضـع                
ــشبوهة وكــذلك          ــات امل ــامالت والعملي ــع وكــشف وقمــع املع ــام من ــز نظ ــدابري لتعزي ــذ ت وتنفي

 بإضــفاء الــشرعية علــى اإليــرادات املتأتيــة مــن أنــشطة إجراميــة    املعــامالت والعمليــات املتــصلة 
ومتويل اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تقـدمي توضـيحات بـشأن تطبيـق التـدابري الراميـة إىل                         

هــاب، مكافحــة إضــفاء الــشرعية علــى اإليــرادات املتأتيــة مــن أنــشطة إجراميــة ومتويــل اإلر         
يـات املـشبوهة وتقـدمي تقـارير بـشأهنا؛ وتقـدم         سيما يف ما يتعلق بكـشف املعـامالت والعمل         وال

واملدعي العام وهيئات التحقيق والتحـري الوثـائق واملـواد األخـرى ذات             ) القاضي(إىل احملكمة   
الصلة بإضفاء الشرعية علـى اإليـرادات املتأتيـة مـن أنـشطة إجراميـة ومتويـل اإلرهـاب؛ وتعمـل                     

ية من النشاط اإلجرامي، وميكنها الوصـول       على منع وقمع إضفاء الشرعية على اإليرادات املتأت       
أو تـديرها اهليئـات احلكوميـة؛ وهلـا         /اليت تنـشئها و   ) السجالت(قواعد البيانات   ) استخدام(إىل  

احلــق يف أن تطلــب إىل األشــخاص الــذين يقــدمون معلومــات تــوفري البيانــات والوثــائق لغــرض  
ــشاط        ــن الن ــة م ــرادات املتأتي ــى اإلي ــشرعية عل ــشطة   مكافحــة إضــفاء ال ــل األن ــي ومتوي اإلجرام

ــاك أســباب    ــة؛ كمــا أن هلــا احلــق، حيثمــا تكــون هن ــة   اإلرهابي ــة تــدل علــى أن مثــة معامل  كافي
ــل          أو ــة ومتوي ــشطة إجرامي ــن أن ــة م ــرادات املتأتي ــى اإلي ــشرعية عل ــصل بإضــفاء ال ــا تت ــة م عملي

ــا جملــ      ــصلة إىل وكــاالت إنفــاذ القــانون وفق ــواد ذات ال ــة املعلومــات وامل االت اإلرهــاب، بإحال
ــة أو     وُت .اختــصاصها ــرام الــصفقات والعمليــات الــيت تــشمل النقدي ــة إب ــة احلكومي وقــف الوكال

األصول األخرى حيثما كان مثة دليل على تورط واحـد أو أكثـر مـن األشـخاص الطبيعـيني أو        
 .االعتباريني األطراف يف تلك الصفقة أو العملية يف نشاط إرهايب أو يف متويل اإلرهاب

لق مبكافحة إضـفاء الـشرعية علـى اإليـرادات املتأتيـة مـن النـشاط اإلجرامـي،              وفيما يتع   
ووفقا لالتفاقـات الدوليـة الـيت تكـون تركمانـستان طرفـا فيهـا، تتعـاون الوكالـة احلكوميـة مـع                       
الوكاالت احلكومية للبلدان األخرى يف مراحل مجع املعلومات، والتحقيـق األويل، وإجـراءات             

 .كاماحملاكمات، وتنفيذ األح
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وحترص الوكالة احلكوميـة وسـائر وكـاالت الدولـة والوكـاالت احلكوميـة التركمانيـة                  
اليت هلا ضلع يف منع إضفاء الطابع الـشرعي علـى اإليـرادات املتأتيـة مـن أنـشطة إجراميـة ومنـع                       
متويل اإلرهاب، على تقدمي املعلومـات املناسـبة إىل الوكـاالت احلكوميـة للـدول األخـرى، إمـا                   

 طلبها أو مببـادرة منـها، متاشـيا مـع االتفاقـات الدوليـة الـيت تكـون تركمانـستان طرفـا                       بناء على 
 .فيها وعلى أساس تلك االتفاقات، رهنا بعدم املساس مبصاحل األمن القومي لتركمانستان

ومــن واجــب أيــة وكالــة حكوميــة ترســل طلبــا إىل الوكالــة احلكوميــة املختــصة لدولــة    
ومـات، أن حتمـي سـرية املعلومـات املقدمـة وأن تـستخدمها              أخرى من أجل احلصول علـى معل      
  .يف األغراض املبينة يف الطلب حصراً

ــة و ال وموظفــومــديريتحمــل و   ــة احلوكال ــدان  املكومي ــة يف هــذا املي و غريهــا مــن  أخول
 وفقـا هلـذا   تكـون، ، واملعـين قـل   احل وكالـة تعمـل خـارج        أيـة الوكاالت احلكوميـة، مبـا يف ذلـك         

 لـب  قدمتـها أطـراف طُ      أو أتيح هلا الوصـول إىل معلومـات         معلومات علىقد حصلت   القانون،  
  غري مشروعة أو اسـتخدام     إذاعة املعلومات بصورة   عن اجلنائية وغريها    يةسؤولامل،  إليها تقدميها 
مـا  في( أو االتـصاالت الـسرية       يبيةاملـصرفية أو الـضر     وأالتجارية   وأالرمسية  أو   السرية   املعلومات

إسـاءة  املـسؤولية عـن    كـذلك و) الربيـد أصول نقديـة عـن طريـق    قل املتصلة بن  علوماتبامل يتعلق
  .استغالل الوظائف الرمسية

وتقوم الوكاالت احلكومية املعنية، كل يف نطاق اختصاصاها، بوضع وتنفيذ خطـوات              
وقائية وإجرائية وتنظيمية وخالفها ملنع النشاط اإلرهـايب والكـشف عنـه وقمعـه، وإنـشاء نظـم                   

 .نع األعمال اإلرهابية وتعهد تلك النظمقطاعية مل

مبـادئ أساسـية   ) ٢٠٠٣لعـام  (وُيرسي قانون تركمانستان املتعلـق مبكافحـة اإلرهـاب          
ملكافحــة اإلرهــاب تــشمل إضــفاء الطــابع القــانوين واإللزامــي علــى املعاقبــة علــى األعمــال           

يـة، علـى النحـو املُـبني يف         اإلرهابية، وحتميل األفراد الـضالعني يف تلـك األفعـال املـسؤولية اجلنائ            
 .قوانني تركمانستان

ــائي        ــانون اجلنـ ــزة مـــشمولة بالقـ ــا املميـ ــون مساهتـ ــرائم الـــيت تكـ ــإن اجلـ ــه، فـ ــاء عليـ وبنـ
؛ )أخـذ الرهـائن    (١٣٠املـادة   : لتركمانستان تعترب جرائم ذات طابع إرهايب يف احلـاالت التاليـة          

ــادة  ــادة )االختطــاف (١٧٣وامل ــى   (١٧٦؛ وامل ــداءات عل ــستان االعت ــيس تركمان ــادة )رئ ؛ وامل
؛ واملــادة )تقــدمي معلومــات كاذبــة عمــدا عــن عمــل إرهــايب  (٢٧٢؛ واملــادة )اإلرهــاب (٢٧١
 ٢٧٧واملــادة ) تنظــيم وحــدة مــسلحة غــري قانونيــة أو املــشاركة يف مثــل تلــك الوحــدة   (٢٧٣

 .)اختطاف طائرة أو سفينة أو قطار سكك حديدية أو االستيالء عليها(
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 مـن القـانون اجلنـائي       ٢٧١رة األنشطة اإلرهابيـة املـشمولة يف املـادة          وقد أفضت خطو    
صدور حكـم   إىل تعريض مرتكبيها، سواء كان اجلـاين فـاعال مباشـرا أو شـريكا، لـ               ) اإلرهاب(

 . سنة٢٥ سنوات و ١٠لفترات تتراوح ما بني بالسجن عليه 

إضفاء الـشرعية علـى     ( من القانون اجلنائي     ٢٤٢وتترب املسؤولية اجلنائية وفقا للمادة        
على املعامالت املالية وغريهـا مـن   ) اإليرادات أو األصول األخرى املتأتية من النشاط اإلجرامي    

ــة          ــسبة بوســائل غــري قانوني ــن األصــول املكت ــة أو ســواها م ــى نقدي ــيت تنطــوي عل ــات ال العملي
 .قتصاديةواضحة، أو استخدام تلك األموال يف األعمال التجارية أو غريها من األنشطة اال

وباإلضافة إىل ذلك، تفيد بوضوح ممارسات إنفاذ القانون يف تركمانـستان أن األفـراد                
قد يتحملون املسؤولية اجلنائية عن القيام، مع سبق اإلصرار، بتقـدمي األمـوال أو مجعهـا لغـرض               

 .ارتكاب عمل إرهايب

هيئــات إنفــاذ ووفقــا لالتفاقــات الدوليــة، تتعــاون تركمانــستان مــع الــدول األجنبيــة، و  
القــانون والــدوائر اخلاصــة التابعــة هلــا يف مكافحــة اإلرهــاب، وكــذلك مــع املنظمــات الدوليــة    
ــصل       ــا يتـ ــرى فيمـ ــدول األخـ ــساعدة إىل الـ ــدم املـ ــاب، وُتقـ ــة اإلرهـ ــال مكافحـ ــة يف جمـ العاملـ
بالتحقيقـات اجلنائيــة أو املالحقــة اجلنائيــة لألشـخاص املتــورطني يف متويــل النــشاط اإلرهــايب أو   

 .عمه، مبا يف ذلك املساعدة على تسليم كل ما هو متاح من أدلة الزمة لتلك املالحقةد

وقـانون املـصارف التجاريـة      ) ٢٠٠٣لعـام   (وينص كل مـن قـانون مكافحـة اإلرهـاب             
علـى أن متنـع تركمانـستان وتقمـع، وفقـا لقوانينـها الوطنيـة               ) ١٩٩٣لعـام   (واألنشطة املصرفية   

يل النشاط اإلرهايب، وتبادر فورا بتجميد األمـوال واألصـول املاليـة       وقواعد القانون الدويل، متو   
األخـرى، واملوجـودات، واملـوارد االقتـصادية واألصــول املاديـة لألشـخاص الـذين يرتكبــون أو        
ــال؛ واملنظمــات        ــى ارتكــاب تلــك األعم ــساعدون عل ــة أو ي حيــاولون ارتكــاب أعمــال إرهابي

اص بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، وكــذلك  اململوكــة أو اخلاضــعة لــسيطرة أولئــك األشــخ 
يعملـون بإيعـاز منـهم، مبـا يف       األشخاص واملنظمات ممن يعملـون لـصاحل أولئـك األشـخاص أو           

اليت مت احلصول عليها من خـالل اسـتخدام ممتلكـات مملوكـة بـصورة                ذلك األموال املستلمة أو   
ة أو غــري املباشــرة أو  مباشــرة أو غــري مباشــرة ألولئــك األشــخاص أو حتــت ســيطرهتم املباشــر    

 .األشخاص واملنظمات املرتبطني هبم

وجتـــوز مـــصادرة األصـــول النقديـــة املودعـــة لـــدى املـــصارف وغريهـــا مـــن ممتلكـــات    
األشخاص االعتباريني، مبا يف ذلـك األشـخاص االعتبـاريون األجانـب، بنـاء علـى قـرار صـادر                    

 .يةأو بقرار من وكاالت التحقيق التركمانستانمن إحدى احملاكم 
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ــن ممتلكــات          ــا م ــصارف وغريه ــدى امل ــة ل ــة املودع ــصادر األصــول النقدي وميكــن أن ت
ــادر     ــرار صـ ــى قـ ــاء علـ ــراد، بنـ ــاكم   األفـ ــدى احملـ ــن إحـ ــق   مـ ــاالت التحقيـ ــن وكـ ــرار مـ أو بقـ

صــادر مــن إحــدى  التركمانــستانية، مــع عــدم رفــع تلــك اجلــزاءات إال حبكــم قــضائي أو قــرار  
 .احملاكم وأصبح واجب النفاذ

 من القانون اجلنـائي  ٢٩١ و ٢٨٨ و   ٢٨٧ و   ٢٥٤ساءلة اجلنائية وفقا للمواد     وتتم امل   
املواد التكـسينية أو الـسامة أو   : لتركمانستان عن مترير أي مما يلي عرب احلدود اجلمركية للدولة  

ــذخائر أو     ــة أو الـ ــلحة الناريـ ــرة أو األسـ ــزة املتفجـ ــلحة أو األجهـ ــرة أو األسـ ــشعة أو املتفجـ املـ
 أو الكيميائية أو البيولوجية أو غريهـا مـن أسـلحة الـدمار الـشامل أو املـواد أو                    األسلحة النووية 

ــها منظمــا       ــاج أســلحة دمــار شــامل، حيثمــا يكــون نقل املعــدات الــيت ميكــن اســتخدامها يف إنت
مبوجب قواعد حمددة، وكذا عن القيام بـصورة غـري مـشروعة بتـصنيع أسـلحة ناريـة أو القطـع                     

 ها أو نقلـ هـا  أو امتالكهـا  أو بيعهتـا أو حياز  املواد أو األجهزة املتفجرةالذخائر أو املكونة هلا أو  
 .احلصول عليها بالقوة أو تها أو سرقها أو محلاأو إرساهل

 مــن القــانون اجلنــائي لتركمانــستان، فــإن جتنيــد ٢٧٥ و ٢٧٤ و ٢٧٣وعمــال بــاملواد   
وحدة مسلحة غـري مـشروعة      أفراد اجلماعات اإلرهابية تترتب عليه مسؤولية جنائية عن تنظيم          

أو املشاركة يف مثل تلك الوحدة، واللصوصية أو تنظـيم عـصابة إجراميـة أو املـشاركة يف مثـل                 
 .تلك العصابة

وعمــال بأحكــام الدســتور وغــريه مــن تــشريعات تركمانــستان، فــإن الرعايــا األجانــب    
ــواطين تر       ــة مل ــات املكفول ــاحلقوق واحلري ــون ب ــسية يتمتع ــدميي اجلن ــستان، واألشــخاص ع كمان

ويتحملون املسؤوليات ذاهتا الناشـئة مبوجـب تـشريعات تركمانـستان واالتفاقـات الدوليـة الـيت                 
 .تكون تركمانستان طرفا فيها

القـانون الـدويل املتعـارف عليهـا عامليـا، وطبقـا لإلجـراءات الـيت حتـددها                   ووفقا ملعـايري    
ــا األ     ــد متــنح مركــز الالجــئ للرعاي ــستان ق ــإن تركمان ــوانني، ف جانــب واألشــخاص عــدميي  الق

 .اجلنسية

ألشخاص الـذين ارتكبـوا جرميـة خملـة بالـسلم،        ال مينح ل   ومع ذلك، فإن مركز الالجئ      
أو جرميــة حــرب أو جرميــة ضــد اإلنــسانية، مبــا يف ذلــك أيــة جرميــة ذات طــابع إرهــايب، وعلــى 

 .األشخاص املذنبني بارتكاب أفعال تتعارض مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها

ومنعاً لتسلل األفراد الـذين هلـم صـلة باإلرهـاب إىل تركمانـستان، فـإن قـانون اهلجـرة                      
حيدد األسـس الـيت ميكـن بنـاء عليهـا حرمـان الرعايـا األجانـب أو                  ) ٢٠٠٥لعام  (لتركمانستان  

: األشــخاص عــدميي اجلنــسية مــن تأشــريات الــدخول إىل تركمانــستان أو تــصاريح اإلقامــة هبــا  
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سانية؛ واإلدانـة بارتكـاب جـرائم خطـرية أو خطـرية للغايـة؛ وتوجيـه                ارتكاب جرائم ضـد اإلنـ     
 إىل أن تنتـهي إجـراءات احملاكمـة؛ واحلـاالت الـيت قـد يكـون                 -التهمة بارتكاب جرمية جنائيـة      

فيها وجود الفرد يف تركمانستان متعارضا مع مصاحل األمن القومي أو أن يكون مثة خطر بـأن                 
نظام يف اجملتمع أو يلحق ضررا معنويا بالدولة؛ وتقدمي معلومـات          ُيخلَ الفرد بسيادة القانون وال    

كاذبة عمدا للحصول على تأشرية دخول إىل تركمانستان أو تصريح إقامة هبا؛ والوجـود غـري                
القانوين يف تركمانستان أو مساعدة أجـنيب آخـر أو شـخص عـدمي اجلنـسية علـى دخـول إقلـيم                  

 اء إىل تنظيم إرهـايب أو منـاوئ للدولـة أو متطـرف أو             تركمانستان بصورة غري قانونية؛ واالنتم    
 .االنتساب إىل عصابة إجرامية أخرى أو االرتباط هبا

وميكن أن يشكل ما يلي أساسا إللغاء تأشـرية دخـول إىل تركمانـستان أو إهنـاء إقامـة                      
ــا     ــسية فيهـ ــدمي اجلنـ ــخص عـ ــنيب أو شـ ــواطن أجـ ــاء يف    : أي مـ ــددة للبقـ ــشروط احملـ ــهاك الـ انتـ

ن؛ وتسهيل انتهاك قوانني تركمانستان، مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبكافحة اإلرهـاب             تركمانستا
 .وقمعه؛ وتشكيل خطر على اجملتمع

ومن أجل مكافحة العبور غري القـانوين حلـدود دولـة تركمانـستان، مبـا يف ذلـك عبـور              
العبـور غـري    ( من القانون اجلنـائي ٢١٤أفراد أو جمموعات أفراد هلم صلة باإلرهاب، فإن املادة        

 .تنص على املساءلة اجلنائية عن ذلك) القانوين حلدود دولة تركمانستان

تــشكيل وإدارة ) ٢٠٠٣لعــام ( املتعلــق باجلمعيــات األهليــة تركمــاينالقــانون الوحيظــر   
النظــام الدســتوري يف تركمانــستان بــالقوة؛ وزعزعــة أمــن  هــدفها تغــيري مجعيــات أهليــة يكــون

ام العنـف؛ والتـشويش علـى احلقـوق واحلريـات الدسـتورية املكفولـة               الدولة؛ والسماح باستخد  
 العرقـي أو القـومي أو االجتمـاعي أو الـديين أو             عـداء للمواطنني؛ والتحريض علـى احلـرب أو ال       

 . كما حيظر أيضا تكوين وحدات مسلحة.اإلضرار بصحة السكان أو اإلخالل بآداهبم العامة

إليهـا أمـر     إرهـايب منظمـة إرهابيـة، وسيـصدر    وتعترب أية منظمة مشاركة يف أي نـشاط     
  .من احملكمة بوقف عملياهتا

 .وعندما يتم حل منظمة تعترب منظمة إرهابية، جتري مصادرة ممتلكاهتا  

ــا مــسجلة خــارج حــدود         ــة م ــستان أن منظمــة دولي ــدما تقــرر حمكمــة يف تركمان وعن
فـسيحظر عملـها      منظمـة إرهابيـة    أهنـا ) أو شعبها أو فروعها أو مكاتبها التمثيليـة       (تركمانستان  

ــستان وســُتغلق شــعبها    ــيم تركمان ــة (يف إقل ــها التمثيلي وتــصادر ممتلكاهتــا  ) أو فروعهــا أو مكاتب
 .وكذا ممتلكات املنظمة الدولية املعنية يف تركمانستان
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ومــن أجــل منــع الــسرقة والتزويــر واســتخدام وثــائق مــزورة عمــدا، مثــل وثــائق إثبــات   
 مـــن القـــانون اجلنـــائي   ٢١٨ و ٢١٧ثـــائق الرمسيـــة، فـــإن املـــادتني    اهلويـــة وغريهـــا مـــن الو  

 .لتركمانستان تنصان على املساءلة اجلنائية عن ذلك

 واجلرميـة املنظمـة عـرب    ،وإدراكا من تركمانستان للعالقة الوثيقـة بـني اإلرهـاب الـدويل        
 املـشروع    واالجتار غري املشروع باملخدرات واألسلحة وغسل األموال، والـشحن غـري           ،الوطنية

للمواد النووية والكيميائية والبيولوجيـة وغريهـا مـن املـواد الـيت قـد تكـون مميتـة، فقـد انـضمت              
 : صكا دوليا ملكافحة اإلرهاب وصدقت عليها، وهي١٣تركمانستان إىل 

ـــل       - ١   ـــة بالقنابـ ـــات اإلرهابيـ ــع اهلجمـ ـــة لقم ـــة الدوليـ ـــورك، (االتفاقيـ  ١٥نيويـ
 .)١٩٩٧ ديسمرب/كانون األول

االتفاقية املتعلقة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطـائرات             - ٢  
 .)١٩٦٣سبتمرب / أيلول١٤طوكيو، (

ــدين          - ٣   ــة ضــد ســالمة الطــريان امل ــشروعة املوجه ــال غــري امل ــع األعم ــة قم اتفاقي
 .)١٩٧١سبتمرب /أيلول ٢٣مونتريال، (

 كــانون ١٦الهــاي، (شروع علــى الطــائرات اتفاقيــة قمــع االســتيالء غــري املــ    - ٤  
 .)١٩٧٠ديسمرب  /األول

الربوتوكـــول املتعلـــق بقمـــع األعمـــال غـــري املـــشروعة املوجهـــة ضـــد ســـالمة    - ٥  
 .)١٩٨٨مارس / آذار١٠روما، (املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري، 

ــة قمــع األعمــال غــري املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة       - ٦   ــة اتفاقي البحري
 .)١٩٨٨مارس /آذار ١٠روما، (

اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبمايـة دوليـة، مبـن فـيهم               - ٧  
 .)١٩٧٣ ديسمرب/ كانون األول١٤نيويورك، (املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها 

 ديـسمرب /ول كانون األ  ١٧نيويورك،  ( االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن        - ٨  
١٩٧٩(. 

الربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطـارات الـيت ختـدم                - ٩  
الطريان املدين الدويل املكمل التفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضـد سـالمة الطـريان         

 .)١٩٨٨فرباير / شباط٢٤مونتريال، (املدين 

 .)١٩٨٠مارس / آذار٣فيينا، (اد النووية اتفاقية احلماية املادية للمو  - ١٠  
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مـارس  / آذار ١مونتريـال،   (اتفاقية متييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها         - ١١  
١٩٩١(. 

 ديـسمرب / كـانون األول   ٩نيويـورك،   (االتفاقية الدوليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب            - ١٢  
١٩٩٩(. 

أبريـل  / نيـسان ١٣يـورك،  نيو(االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النـووي        - ١٣  
٢٠٠٥(.  

، انـــضمت تركمانـــستان إىل اتفاقيـــة احلمايـــة املاديـــة ٢٠٠٥ســـبتمرب / أيلـــول٢٠ويف   
  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٨فيينا، (للمواد النووية 

الــسالف الــذكر وقــانون مكافحــة ) ٢٠٠٣(وباإلضــافة إىل قــانون مكافحــة اإلرهــاب   
، سـنت   )٢٠٠٩(ة اإلجرامية ومتويل اإلرهاب     إضفاء املشروعية على الدخل املتأيت من األنشط      

 والتـدابري الراميـة إىل      ، وسـالئفها  ، واملؤثرات العقليـة   ،تركمانستان قوانني مثل قانون املخدرات    
ــواد       ــشروع يف تلــك امل ــري امل ــار غ ــع االجت ــار باألشــخاص    ) ٢٠٠٤(من ــة االجت ــانون مكافح وق

)٢٠٠٧.(  
 من خالل توجيه إنـذارات مبكـرة إىل         وعمال على منع األعمال اإلرهابية، مبا يف ذلك         

  .الدول األخرى، أنشئ نظام لالتصاالت مع وكاالت إنفاذ القانون يف الدول املعنية
) املـساعدة القانونيـة يف القـضايا اجلنائيـة         (٥٢ من الفصل    ٥٦٢-٥٤٢ومبوجب املواد     

لنفـاذ يف   ودخـل حيـز ا  ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان١٨من قانون اإلجراءات اجلنائية، الذي صدر يف     
مبــا يف ( ، ووفقــا للمعاهــدات الدوليــة الــيت تعــد تركمانــستان طرفــا فيهــا ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١

ــة       ــة واألســرية واجلنائي ــة يف القــضايا املدني ــة املــساعدة القــضائية والعالقــات القانوني ذلــك اتفاقي
نيــة ، تــستجيب اهليئــات اإلداريــة احلكوميــة التركما )١٩٩٣ينــاير / كــانون الثــاين٢٢املؤرخــة 

املشاركة يف األنشطة املتعلقة مبنع إضفاء املشروعية على الدخل املتـأيت مـن األنـشطة اإلجراميـة                
ومتويل اإلرهاب، يف حدود اختصاصها، لطلبـات الوكـاالت املختـصة يف الـدول األجنبيـة الـيت          
تدعوها إىل مصادرة الـدخل املكتـسب بوسـائل إجراميـة، وإىل اختـاذ إجـراءات معينـة لكـشف                    

، ويــشمل ذلــك إجــراء    ومــصادرهتال املكتــسب بوســائل إجراميــة ولتجميــد األصــول    الــدخ
الفحــوص، واســتجواب املــشتبه فــيهم واملتــهمني والــشهود والــضحايا وغريهــم، واالضــطالع     

واملـصادرة، ونقـل األدلـة املاديـة، وإتاحـة الوثـائق وإحالتـها، وتقـدمي طلبـات                  التفتيش  بعمليات  
  .جنائياحماكمتهم شخاص من أجل اللتماس املعلومات، وتسليم األ

  .غري أن طلب التسليم قد ُيرفض إذا كان الشخص مواطنا من مواطين تركمانستان  
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ويف الوقت نفسه، إذا تلقت وكـاالت إنفـاذ القـانون التركمانيـة، عـن طريـق القنـوات                     
ي الرمسيــة، دلــيال يف قــضية جنائيــة ضــد مــواطن تركمــاين بــشأن جرميــة يغطيهــا القــانون اجلنــائ   

التركماين، ويشمل ذلك اجلرائم املتعلقة باإلرهاب، ومل يكـن الـشخص املعـين قـد صـدر عليـه                   
  .بالفعل حكم باإلدانة يف دولة أجنبية، تتخذ ضده عندئذ اإلجراءات اجلنائية يف تركمانستان

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٦ه رئـيس تركمانـستان يف       أصـدر  الـذي    ٧٥٤٠ر رقـم    اوعمال بالقر   
  . يف وزارة الداخلية)إلنتربولا(للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ين ، أنشئ مكتب وط٢٠٠٥

ــة بإنفــاذ         ــول، تلقــت وكاالهتــا املعني ــستان عــضوا يف اإلنترب ــدما أصــبحت تركمان وعن
القانون زمخا جديدا فيما يتعلـق مبنـع اجلـرائم اإلرهابيـة بفـضل متكنـها مـن الوصـول إىل مـوارد               

خاص املـــرتبطني باألنـــشطة اإلجراميـــة الدوليـــة، مبـــا فيهـــا  املعلومـــات الدوليـــة املتعلقـــة باألشـــ 
ــات تبــ      ــات واالســتجابة لطلب ــادل املعلوم ــضل تب ــاب، وبف ــد   اإلره ــة مبزي ــساعدة القانوني ادل امل

  .الفعالية من
ــدويل يف مكافحــة           ــصعيد ال ــى ال ــستان عل ــاون تركمان ــى توســيع نطــاق تع وعمــال عل

مانــستان املعاهــدات واالتفاقــات الثنائيــة األنــشطة اإلجراميــة، مبــا فيهــا اإلرهــاب، عقــدت ترك 
  :التالية املتعلقة باملساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية

املعاهدة املربمة بني تركمانستان وجورجيا بشأن تبادل املـساعدة القانونيـة يف              - ١  
  ).١٩٩٦مارس / آذار٢٠(القضايا املدنية واجلنائية 

ــستا     - ٢   ــني تركمان ــة ب ــدة املربم ــساعدة    املعاه ــشأن امل ــة أوزبكــستان ب ن ومجهوري
 / تـــشرين الثـــاين٢٧(القانونيـــة والعالقـــات القانونيـــة يف القـــضايا املدنيـــة واألســـرية واجلنائيـــة  

  ).١٩٩٦ نوفمرب
املعاهدة املربمة بـني تركمانـستان ومجهوريـة أرمينيـا بـشأن املـساعدة القانونيـة            - ٣  

  ).٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩(سرية واجلنائية والعالقات القانونية يف القضايا املدنية واأل
االتفاق املربم بـني حكومـة تركمانـستان وحكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية               - ٤  

 ٢٠٠٣مــارس / آذار١١بــشأن تبــادل املــساعدة القانونيــة يف القــضايا اجلنائيــة، الــذي وقــع يف   
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٥ودخل حيز النفاذ يف 

ب اخلرباء وتنميـة قـدراهتم املهنيـة يف جمـال إضـفاء املـشروعية علـى عائـدات                 تدري عدوي  
أمهيـة حامسـة لـضمان تـوافر نظـام وطـين فعـال ملكافحـة              ذا  األنشطة اإلجرامية ومتويل اإلرهاب     

  .هذه اجلرائم
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وعمال علـى االرتقـاء بالتـدريب املهـين ملـوظفي العمليـات وعلـى حتـسني التنـسيق بـني                       
نون والوكاالت العسكرية التركمانية، ُتعقد بصفة منتظمة دورات توجيهيـة          وكاالت إنفاذ القا  

وتدريبية مشتركة للوحدات املعنية يف وزارة الداخلية، ووزارة األمن الـوطين، ووزارة الـدفاع،         
  .والدائرة احلكومية للحدود، والدائرة احلكومية للجمارك

ي لألنـشطة املتعلقـة بالعمليـات       وتوخيا لبلوغ اهلدف املتمثـل يف تعزيـز األسـاس النظـر             
وتنميته، وإطالع موظفي العمليـات علـى أحـدث أسـاليب مكافحـة اإلرهـاب، ومتكينـهم مـن                   
تبـــادل اخلـــربات، يـــشارك موظفـــو وكـــاالت إنفـــاذ القـــانون التركمانيـــة بنـــشاط يف احللقـــات 

 ذلــك  والــدورات التدريبيــة واملــؤمترات الوطنيــة والدوليــة، ويــشمل ، واالجتماعــات،الدراســية
أحــداثا تنظمهــا جهــات شــىت منــها األمــم املتحــدة، وصــندوق النقــد الــدويل، ومنظمــة األمــن    

  .، واملنظمة الدولية للهجرةأوروباوالتعاون يف 
ــانون    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧وفيمــا بــني عــامي     ، شــارك موظفــون مــن وكــاالت إنفــاذ الق

ــات      ــستان، يف حلق ــة تركمان ــن حكوم ــدعم م ــة، ب ــة التركماني  دراســية عــن  واملؤســسات املالي
مكافحة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب نظمهـا صـندوق النقـد الـدويل، ويف اجتماعـات مـع              

غـــسل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب، مبكافحـــة  اآلســـيوية املعنيـــة -وفـــود اجملموعـــة األوروبيـــة 
 -شاركوا بصفة مراقب يف األفرقة العاملة للجلسة العامة العاشـرة للمجموعـة األوروبيـة                كما

سـبورغ،  رغـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، الـيت عقـدت يف سـان بت               كافحـة   ية املعنيـة مب   اآلسيو
ــة يف أغــراض تتعلــق       ــع اســتخدام املنظمــات غــري التجاري وكــذلك يف حلقــات دراســية عــن من

يف دافـوس   عقـدت   يف فيينا بالنمسا؛ وعن مكافحـة متويـل اإلرهـاب،           عقدت  بتمويل اإلرهاب   
هاب وإضفاء املشروعية على عائدات األنـشطة اإلجراميـة،         بسويسرا؛ وعن مكافحة متويل اإلر    

  .يف موسكو باالحتاد الروسيعقدت 
ــة، يف إطــار         ــانون التركماني ــاذ الق ــو وكــاالت إنف ــك، شــارك موظف وباإلضــافة إىل ذل

التعـاون الـدويل ضـد اإلرهـاب واجلرميـة          ’’جهود مكافحة اإلرهـاب، يف حلقـات دراسـية عـن            
ــابرة للحــدود ال   ــة الع ــةاملنظم ــدت ،‘‘وطني ــا؛ وعــن    عق ــا بتركي ــد -اإلرهــاب ’’يف أنطالي  هتدي

 بارتنكريشـن  -يف غـارميش   عقـدتا  ،‘‘دراسة معمقة للقضايا األمنيـة   ’’، وعن   ‘‘لألجيال املقبلة 
تعزيز التعاون القانوين الـدويل بـني الـدول املـشاركة يف منظمـة األمـن والتعـاون              ’’بأملانيا؛ وعن   

ــن أجــل مكافحــة اجل   ــا م ــة   يف أوروب ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــا  عقــدت ،‘‘رمي يف فيين
الـدفاع عـن الـدول األعـضاء يف         التعاون الـدويل ضـد التهديـدات اإلرهابيـة، و         ’’بالنمسا؛ وعن   

يف أنقــرة بتركيــا؛ ويف مــؤمترات بــشأن الــشراكات بــني       عقــدت ،‘‘حلــف مشــال األطلــسي  
ــة واجملتمــع املــدين وقطــاع األعمــال يف    ــسلطات احلكومي ــا عقــد  مكافحــة اإلرهــاب،  ال يف فيين
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يف عقـد   بالنمسا؛ وعن مكافحة االجتار غري املشروع باملخـدرات واحلفـاظ علـى النظـام العـام،                 
حتليـل الـنظم،     :مكافحة االجتار بالبـشر   ’’بالواليات املتحدة األمريكية؛ وعن     العاصمة  واشنطن  

ــشريعية    ــدويل، وســبل حتــسني املمارســات الت ــاون ال ــيالروس؛ ويف  يف عقــد ،‘‘والتع  منــسك بب
يف طهـران   عقـد   اجتماعات عـن مكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة واإلرهـاب                  

جبمهورية إيران اإلسالمية؛ وعن مكافحة اإلرهاب واجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة،              
ــشأن   عقـــد  ــيوي بـ ــا؛ ويف املنتـــدى األورويب اآلسـ ــرة بتركيـ ــن اجلوانـــب الدول’’يف أنقـ ــة ألمـ يـ

مـشكلة مكافحـة اإلرهـاب      : استشراف املـستقبل  ’’ويف ندوة دولية عن     ‘‘ املعلومات احلاسوبية 
وحـضروا دورات تدريبيـة متقدمـة يف معهـد عمـوم روسـيا للتـدريب                . ‘‘على الصعيد اإلقليمي  

، ‘‘منــع األعمــال اإلرهابيــة يف مبــاين املطــارات ’’املتقــدم التــابع لــوزارة الداخليــة الروســية عــن  
؛ ‘‘مكافحة االجتار غـري املـشروع باملخـدرات      ’’و‘‘ تعزيز فعالية وحدات مكافحة اإلرهاب    ’’و

؛ واطلعـوا  ‘‘مكافحـة اإلرهـاب   ’’و  ‘‘ مكافحـة اجلرميـة املنظمـة     ’’ودورات يف أنقرة بتركيا عن      
ــرزة اخلاصــة    ــدريب املف ــى ت ــى     ‘‘ روس’’عل ــة يف االحتــاد الروســي وعل ــوزارة الداخلي ــة ل التابع

  .أنشطتها
مل إعادة تأهيل األشخاص الذين حلقت هبم أضرار مـن جـراء األعمـال اإلرهابيـة           وتش  

  .تقدمي املساعدة القانونية فضال عن إعادة التأهيل النفسي والطيب
  .وتوفر الدولة احلماية لألشخاص املشاركني يف مكافحة اإلرهاب  
أفـراد القـوات   : وتستحق الفئـات التاليـة احلـصول علـى احلمايـة القانونيـة واالجتماعيـة               

بـصورة مباشـرة يف   ) أو شـاركت  (املسلحة، وموظفو وأخصائيو اهليئات احلكومية اليت تـشارك         
مكافحة اإلرهاب؛ واألشـخاص الـذين يـساعدون، بـصفة دائمـة أو مؤقتـة، اهليئـات احلكوميـة                   
املعنيــة مبكافحــة اجلرميــة علــى منــع األنــشطة اإلرهابيــة وكــشفها وقمعهــا واحلــد مــن عواقبــها؛   

راد أسر أولئك األشخاص، إذا كانوا حمتاجني للحمايـة نتيجـة قيـام شـخص مـن الوحـدات                   وأف
  .املذكورة باملشاركة يف مكافحة اإلرهاب

ويدفع تعويض عن اإلصابة اليت تنال من صحة األشخاص أو عن الضرر الـذي يلحـق                  
  .مبمتلكاهتم نتيجة مشاركتهم يف مكافحة اإلرهاب

ركني يف مكافحة اإلرهاب أثناء تنفيذ عملية ملكافحـة          وفاة شخص من املشا    ةويف حال   
اإلرهــاب، حيــصل أفــراد أســرة املتــوىف ومــن يعــوهلم علــى اســتحقاق إمجــايل يــدفع مــن ميزانيــة    

  .الدولة
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ويف حال تعـرض شـخص يـشارك يف مكافحـة اإلرهـاب، أثنـاء تنفيـذ عمليـة ملكافحـة                 
حقاق إمجـايل مـن ميزانيـة الدولـة         اإلرهاب، إلصابة خطرية ختلـف إعاقـة الحقـة، يـدفع لـه اسـت              

  .تعويضنح له ميو
ويف حال تعـرض شـخص يـشارك يف مكافحـة اإلرهـاب، أثنـاء تنفيـذ عمليـة ملكافحـة                 

  .اإلرهاب، إلصابة ال ختلف إعاقة الحقة، يدفع له استحقاق إمجايل من ميزانية الدولة
ن، أو الــذين العــسكريني واملــوظفني واألخــصائيني الــذين خيــدمو األفــراد وفيمــا خيــص   

بـصورة مباشـرة    ) أو سبق هلا أن شاركت    (سبق هلم أن خدموا، يف وحدات متخصصة تشارك         
ألغـراض املعـاش التقاعـدي    الـيت تراكمـت   مدة اخلدمة اإلمجالية    حتتسب  يف مكافحة اإلرهاب،    

مبعدل يوم ونصف عن كل يوم من أيام اخلدمة الفعليـة، ومبعـدل ثالثـة أيـام عـن كـل يـوم مـن                         
 يف  ٣٠دمة أثناء املـشاركة يف عمليـات مكافحـة اإلرهـاب، وتـدفع هلـم عـالوة نـسبتها                    أيام اخل 

املائـــة مـــن مرتبـــهم الرمســـي نظـــري ظـــروف العمـــل اخلاصـــة إبـــان اخلدمـــة يف هـــذه الوحـــدات  
  .املتخصصة
ويشجع السيد غوربانغويل بريدميوحامـدوف، رئـيس تركمانـستان، مـن خـالل عنايتـه                 

 على إصالح وحتـسني األسـاس التـشريعي لتركمانـستان، وتنظـيم             املستمرة واهتمامه املتواصل،  
هياكل متخصصة جديدة تشارك يف االرتقاء بالقدرات املهنية بـصفة منتظمـة، وتنميـة التعـاون                

، عـن أي منظمـة أو فـرد         ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٤ذلك، مل ُيكـشف، بـني عـامي         كنتيجـة لـ   الدويل؛ و 
  .مانستانعلى صلة بأنشطة إرهابية أو بتمويل اإلرهاب يف ترك

ومل ترد تقارير عن جرائم إرهابية أو عمليات لنقل األموال مرتبطـة بتمويـل اإلرهـاب                  
  .عن طريق النظام املصريف التركماين

  


