
S/2001/1284األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalجملس األمن 
27 December 2001
Arabic
Original: French

070202    070202    02-20314 (A)
*0220314*

رسـالة مؤرخـــة ٢٧ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ موجهــة إىل رئيــس جملــس 
األمـن مـن رئيـس جلنـة جملـس األمـــن املنشــأة عمــال بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة اإلرهاب 
تلقت جلنة مكافحـة اإلرهـاب التقريـر املرفـق طيـه، املقـدم مـن االحتـاد الروسـي عمـال 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر املرفق). 
ـــس  وأكـون ممتنـا لـو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما مـن وثـائق جمل

األمن. 
(توقيع) جريميي غرينستوك 
رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب 
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 مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢٧ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ موجهـــة مــن املمثــل الدائــم 
لالحتاد الروسي لدى األمـم املتحـدة إىل رئيـس جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال 

بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة اإلرهاب 
[األصل: بالروسية] 

 
أتشرف بأن أحيل إليكم طيه تقرير االحتاد الروسي املقـدم عمـال بـالفقرة ٦ مـن قـرار 

جملس األمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر املرفق). 
(توقيع) سريغي الفروف 
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 ضميمة 
تقريـر االحتـاد الروسـي املقـدم إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب التابعـة لـــس األمــن 

  عمال بالفقرة ٦ من قرار جملس األمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
مقدمة  

يقدم االحتاد الروسي دعما نشطا للجهود اليت يبذهلا اتمع الـدويل يف جمـال مكافحـة 
اإلرهاب، واليت تقوم األمم املتحدة وجملس األمن التابع هلـا بـدور تنسـيقي مركـزي فيـها. وإذ 
يرى االحتاد الروسي يف اإلرهاب الدويل خطرا رئيسيا يتـهدد البشـرية، فإنـه يدعـو إىل توحيـد 

جهود مجيع الدول ملكافحة هذا البالء الذي يعم اجلميع. 
وحيظى قرار جملس األمـن ١٣٧٣ املـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، الـذي أنشـئت 
مبوجبـه جلنـة مكافحـة اإلرهـاب التابعـة للمجلـس وباشـرت عملـها بنجـاح، والـــذي ميثــل أداة 
فريدة لرصد وفاء مجيع الدول بالتزاماـا يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب الـدويل، بتقديـر كبـري يف 

موسكو. 
وتعترب مهمة تعزيـز األسـس القانونيـة الدوليـة للتعـاون الفعـال بـني الـدول يف مكافحـة 
اإلرهـاب واجبـة التنفيـذ. وتتمثـل إحـدى األولويـات املتقدمـة يف كفالـة تعميـــم االنضمــام إىل 
مجيـع االتفاقيـات العامليـة الـــ ١٢ املربمـة يف هـذا اـال. وعـالوة علـــى ذلــك، ينــادي االحتــاد 
الروسي بالتعجيل بتحقيق التوافق بني مشروعات االتفاقية الشــاملة املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب 

واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي.  
ويرتبط االنتصار يف احلرب الـيت أعلنـها اإلرهـاب ضـد اتمـع الـدويل بضـرورة اختـاذ 
نطاق من القرارات اهلامة، مبا يف ذلك تفــادي اختـالف املعايـري. إذ جيـب أن تتمـاثل إجـراءات 

مكافحة اإلرهاب وأن تتسم بالشدة والتواصل يف مجيع مناطق العامل. 
ويتعـني أال ينظـر إىل مكافحـة اإلرهـاب علـى أـــا صــدام بــني احلضــارات. واالحتــاد 
الروسي مقتنع، بوصفه دولة متعددة اجلنسيات والثقافات، بأنـه ال يقبـل قطعـا ربـط اإلرهـاب 
بأي جنسية أو دين أو ثقافة. وجيب أن توحد مكافحة اإلرهاب مواقف مجيـع أعضـاء اتمـع 
الدويل، وأن تصبح عامال مسـاعدا علـى إقامـة نظـام عـاملي ترعـاه األمـم املتحـدة، ويسـتند إىل 
مبادئ ميثاق األمم املتحدة واملعايري األساسية للقـانون الـدويل، اـة التحديـات والتـهديدات 

اجلديدة. 
ـــه توجيــه  ونقطـة ضعـف اإلرهـاب تتمثـل يف متويلـه. فقطـع قنـوات التمويـل الـيت تغذي

ضربة قاضية إىل مجيع هياكله األساسية. 
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وتتمثـل إحـدى املـهام األساسـية أيضـا يف حرمـان اإلرهـــاب مــن ســنده االجتمــاعي. 
ويتطلب هذا تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر والبطالة واجلـهل، والتميـيز العنصـري 
والعرقي والديين، ومجيع أشـكال التميـيز األخـرى. وتشـكل كفالـة التنميـة املسـتدامة يف مجيـع 
مناطق العامل، وتعزيز التوجه االجتماعي لعمليـة العوملـة، يف الوقـت الراهـن، وبشـكل مل يسـبق 

له مثيل، مهمة واجبة التنفيذ. 
وتشكل الصراعات تربة خصبة لنمو اإلرهاب. ويف هذا الصدد، قدم االحتاد الروسـي 
اقتراحا بشأن وضع استراتيجية شاملة، حتت رعاية األمم املتحدة، لوقف اإلمـدادات اخلارجيـة 
الـيت تغـذي الصراعـات املسـلحة. وحنـــن مســتعدون ملواصلــة التعــاون مــع مجيــع الــدول ذات 

االهتمام من أجل حتقيق هذه املبادرة. 
ومـن املـهم العمـل علـى تأســـيس توجــه معــاد لإلرهــاب يف العــامل. ويتعــني أال يــأيت 
اإلسهام امللموس يف هذا العمل من احلكومات وحدهـا، بـل ومـن اتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك 
املنظمات غري احلكومية. وميثل اقتراح االحتاد الروسي بعقـد منتـدى عـاملي شـامل حتـت رعايـة 
األمم املتحدة، ميكـن أن تنـاقش فيـه مسـامهة اتمـع املـدين ومسـامهة وسـائط اإلعـالم، ضمـن 

أطراف أخرى، يف مكافحة اإلرهاب، دعوة واجبة التلبية.  
وانطالقا من التزامه دف اقتـالع جـذور اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره، ووفقـا 
اللتزاماته مبوجب قرار جملس األمن ١٣٧٣، يقدم االحتاد الروسي تقريـره الوطـين عـن التدابـري 
املتخـذة لتنفيـذ متطلبـات أحكـام القـرار. وروعيـت يف إعـداد التقريـر التوصيـات الـيت وضعتــها 

جلنة مقاومة اإلرهاب. 
 

الفقرة ١ من منطوق قرار جملس األمن ١٣٧٣ 
 

١ (أ) - ما هي التدابـري، إن وجـدت، الـيت اختـذت ملنـع ووقـف متويـل األعمـال اإلرهابيـة 
باإلضافة إىل تلك املدرجة يف ردودكم على األسئلة من ١ (ب) إىل (د)؟ 

عمـال بأحكـام القـانون االحتـادي رقـم F3-115 �بشـأن إضفـاء الصفـة القانونيـة علــى 
العـائدات املتحصـل عليـها بطـرق غـري مشـروعة (غسـل األمـــوال)� املــؤرخ ٧ آب/أغســطس 
٢٠٠١، وقَّع رئيس االحتاد الروسي، يف ١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، علـى املرسـوم رقـم 
١٢٦٣ �بشأن اهليئة املفوضة ملكافحة إضفاء الصفة القانونيـة علـى العـائدات املتحصـل عليـها 
بطرق غري مشروعة (غسل األمـوال)�، الـذي ينـص علـى إنشـاء جلنـة االحتـاد الروسـي املعنيـة 
برصـد املعـامالت املاليـة، علـى أن تكـون مسـاءلة أمـام وزارة ماليـة االحتـــاد الروســي. وجيــري 

العمل على إنشاء آلية فعالة للبحث عن مصادر متويل اإلرهاب وجتميدها. 
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وأنشئ فريق عامل مشترك بني اهليئـات تـابع لـوزارة ماليـة االحتـاد الروسـي، يضـم يف 
عضويتـه ممثلـني جلـهاز األمـن االحتـادي، ووزارة الداخليـة، ووزارة اخلارجيـة، وجـهاز الشـرطة 
اجلمركية االحتادي، وجهاز االستخبارات اخلارجية، ومصرف روسيا، والنيابـة العامـة لالحتـاد 
الروسي، وأنيطت به مهمة اختاذ تدابري يف جمال مكافحة متويل اإلرهاب. وخالل فـترة تكويـن 
جلنة االحتاد الروسي املعنية برصد املعـامالت املاليـة وإىل حـني مباشـرة اللجنـة أعماهلـا بفعاليـة، 

أوكلت إىل هذا الفريق املسائل التالية: 
التعاون مع الشركاء األجانب يف جمال وقف متويل اإلرهاب؛  -

تنسيق أعمال هيئات إنفاذ القانون واملنظمات الرقابية؛  -
التعاون مع جلنة مقاومة اإلرهاب االحتادية.  -

ويف كـانون األول/ديسـمرب مـن العـام احلـايل، اعتمـد جملـس النـواب لالحتـــاد الروســي 
(الدومـا) القـانون االحتـادي رقـم ٥٢٨ ٩٥ – ٣ �بشـأن إدخـــال تعديــالت وإضافــات علــى 
القوانـني التشـريعية لالحتـاد الروسـي�، الـذي ينـص علـى إدخـال نطـاق مـــن اإلضافــات علــى 
القانون اجلنائي لالحتاد الروسي، يتم مبوجبها التشدد يف املعاقبـة علـى إنشـاء منظمـات إرهابيـة 
وإدارا، وجتنيد األشخاص لعضوية اجلماعات اإلرهابية، وتزويدهم باألسلحة وتدريبهم بغيـة 

ارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية، عالوة على متويل املنظمات اإلرهابية. 
ـــات واقعــة مجــع األمــوال الرتكــاب جــرم إرهــايب  ومبوجـب هـذا القـانون يكفـي إثب
كأساس لتقدمي مرتكبيها إىل احملاكمـة اجلنائيـة. وينـص القـانون كذلـك علـى إدخـال إضافـات 
على قانون اإلجراءات اجلنائيـة، ـدف كفالـة أمـن احملـاكم والشـهود املشـتركني يف الدعـاوى 

اجلنائية املتعلقة باألعمال �اإلرهابية�. 
ويعمـل مصـرف روسـيا بنشـاط علـى تنفيـذ القـانون االحتـادي رقـم F3-115 �بشـــأن 
مكافحة إضفاء الصفة القانونيـة علـى اإليـرادات املتحصـل عليـها بطـرق غـري مشـروعة (غسـل 
األموال)�، املؤرخ ٧ آب/أغسطس ٢٠٠١. واختذ املصرف جمموعة من اإلجـراءات املعياريـة 

وغري املعيارية، مبا يف ذلك إجراءات حتدد ما يلي: 
التوصيات املتعلقة بإعداد الوكاالت االئتمانية لقواعد رقابة داخلية تتفـق مـع القوانـني  -
االحتادية، مبا يف ذلك إدراج املعلومات الضرورية يف سجالت وثائقيــة، وكفالـة سـرية 
املعلومات، وحتديد الشروط التأهيلية إلعداد وتدريب الكوادر، ومعايري الكشـف عـن 

املعامالت غري االعتيادية واالستدالل عليها؛ 
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نظــام تقــــدمي الوكـــاالت االئتمانيـــة للبيانـــات املتعلقـــة بالعمليـــات واملـــوارد املاليـــة  -
واملمتلكـات األخـرى اخلاضعـة للرقابـة اجلربيـة مبوجـب القوانـــني االحتاديــة، إىل اهليئــة 
املختصــة، وكذلــك العمليــات األخــــرى املتعلقـــة بـــاألموال الســـائلة أو املمتلكـــات 

األخرى، املرتبطة بغسل األموال غري املشروعة؛ 
نظام يفرض مصرف روسيا مبوجبه الرقابـة علـى تنفيـذ الوكـاالت االئتمانيـة للقوانـني  -
ـــة للرقابــة  االحتاديـة، مبـا يف تسـجيل وحفـظ وتقـدمي املعلومـات عـن العمليـات اخلاضع
اجلربيـة، عـالوة علـى إنشـاء أجـــهزة رقابــة داخليــة يف الوكــاالت االئتمانيــة، ــدف 
مكافحـة إضفـاء الصفـة القانونيـة علـى املـوارد املتحصـل عليـها بطـــرق غــري مشــروعة 

(غسل األموال). 
وكجزء من التدابري ذات األولوية املتقدمة املتعلقة مبنع متويل اإلرهـاب، أبلـغ مصـرف 
روسيا، يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١، النظام املصريف لروسيا االحتادية بالتدابري اليت اختذـا 
الواليات املتحدة األمريكية بشأن منع متويل اإلرهاب، كما أحاط الوكـاالت االئتمانيـة علمـا 
بالقائمـة الـيت نشـرا الواليـات املتحـدة األمريكيـــة بأمســاء املنظمــات واألشــخاص املشــتبه يف 

مشاركتهم يف متويل اإلرهاب. 
وباعتبار أن أحد مصادر التمويل األساسية، اليت تغذي املنظمات اإلرهابية واملتطرفـة، 
يتمثل يف االجتار غـري املشـروع باألسـلحة واملخـدرات، تعمـل وزارة داخليـة االحتـاد الروسـي، 
وجـهاز حراسـة احلـدود االحتـادي، واللجنـة اجلمركيـة احلكوميـة لالحتـاد الروسـي علـى تفعيــل 
اإلجـراءات العمليـة يف هـذا اـال. ويف إطـار ذلــك قــامت هيئــات إنفــاذ القــانون يف االحتــاد 
الروسـي، خـالل الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، بإحبـاط ٢٩٦ حماولـة لتـهريب األســـلحة والذخــائر 
واملـواد واألجـهزة املتفجـرة. وجـرى أثنـاء تنفيـذ هـذه اإلجـــراءات االســتيالء علــى مــا يفــوق 
٣١ مليــون قطعــة ذخــرية، و ٩٧ قطعــة ســالح نــاري، وزهــاء ٠٠٠ ٩ قطعــة متفجـــرات، 
و ١١ جهازا متفجرا. وكُشفت حقائق تتعلق بتهريب ما يزيد على ١٢ طـن مـن املخـدرات، 
ـــى مــا يفــوق ٣٠٠ طــن مــن  مبـا يف ذلـك زهـاء ٣ أطنـان مـن اهلـريوين، جبـانب االسـتيالء عل

السالئف املتجر ا بصورة غري مشروعة. 
ـــة اجلــزء األشــد  ومنـذ بـدء عمليـة مكافحـة اإلرهـاب يف أفغانسـتان، ومـن أجـل تغطي
خطـورة فيمـا يتعلـق بـاملخدرات مـن احلـدود الطاجيكيـة األفغانيـة، ُأرســـلت إىل هنــاك أعــداد 
إضافية من قوات االحتياط التابعة جلهاز حراسة احلدود االحتادي. واســتولت وحـدات اجلـهاز 
العاملة على احلدود الطاجيكية األفغانية، يف غضون ١١ شـهرا مـن العـام اجلـاري، علـى أكـثر 

من ٥ أطنان من املخدرات، مبا يف ذلك ٢.٤ طن من اهلريوين. 
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ما هي األنشطة اليت تشـكل جرائـم يف بلدكـم مـن ضمـن األنشـطة املدرجـة يف  ١ (ب) -
هـذه الفقـرة الفرعيـة، ومـا هـي أشـكال العقوبـات املنصـوص عليـها علـى تلـــك 

اجلرائم؟ 
وفقا للمادة ٣ من القانون االحتادي املؤرخ ٢٥ متـوز/يوليـه ١٩٩٨ �بشـأن مكافحـة 
اإلرهاب�، يعترب متويل أي منظمة أو مجاعة إرهابية، أو أي تعاون معـها، شـكال مـن أشـكال 
العمـل اإلرهـايب. ويقـدم األشـخاص الذيـن جيرمـون يف توفـري أو مجـع أمـوال مـــن أجــل تنفيــذ 
أعمال إرهابية إىل احملاكمة اجلنائية بســبب اجلرائـم الـيت ينفذهـا اإلرهـابيون، بوصفـهم شـركاء 
يف اجلرائـم املعنيـة حسـبما تنـص عليـــه أحكــام املــواد ٣٢-٣٤ مــن القــانون اجلنــائي لالحتــاد 
ـــهم  الروسـي. ومبوجـب الفقـرة الفرعيـة ٥ مـن املـادة ٣٣ مـن القـانون اجلنـائي، فـإم ينظـر إلي
بوصفهم شركاء ويصبحون مساءلني عن تنفيذ جرائـم حمـددة وفقـا للمـادة نفسـها مـن الفـرع 
اخلــاص يف القــانون اجلنــائي، الــيت تطبــق علــى مرتكــيب العمــــل اإلرهـــايب. ويتحـــدد مـــدى 
مسؤوليتهم حسب طبيعة ودرجة املشاركة الفعلية لكل واحـد منـهم يف تنفيـذ اجلرميـة (الفـرع 

األول من املادة ٣٤ من القانون اجلنائي). 
ـــرد علــى الســؤال الــوارد يف الفقــرة  ومكَّـن إعـداد مشـروع القـانون املشـار إليـه يف ال
الفرعية ١(أ)، من التشدد يف توقيع العقوبة اجلنائية على األشخاص املدانني جبمـع األمـوال مـن 
أجـل تنفيـذ أعمـال إرهابيـة. فبموجـب هـذا املشـروع، أصبحـــت واقعــة توفــري األمــوال بغيــة 

اقتراف مثل تلك اجلرائم يف حد ذاا، أساسا كافيا لتقدمي املدان ا إىل احملاكمة اجلنائية. 
 

ــة يف  ١ (ج) -مـا هـي التشـريعات واإلجـراءات املتبعـة لتجميـد احلسـابات واألصـول املالي
املصارف واملؤسسات املالية؟ 

حتدد املادة ١٧٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية روسيا االحتادية السـوفياتية، 
املطبـق يف االحتـاد الروسـي، اإلجـراء اخلـــاص بفــرض احلراســة علــى املمتلكــات فيمــا خيتــص 
بارتكاب جرائم، مبا يف ذلك اإليداعات النقدية اململوكــة ألشـخاص طبيعيـني. ومثلمـا تفـرض 
احلراسة على ممتلكات األشخاص املدانني/املشتبه يف قيامهم بارتكاب جرائم، تفـرض احلراسـة 
كذلـك علـى ممتلكـات األشـــخاص الذيــن يتحملــون املســؤولية املاديــة عــن أفعــاهلم مبوجــب 
القانون، وكذلك األشخاص اآلخرين الذين توجد حبوزم ممتلكات مت احلصول عليـها بطـرق 
غـري مشـروعة. ويتمثـل اهلـدف مـن فـرض احلراسـة يف إتاحـة إمكانيـة إقامـــة دعــوى مدنيــة أو 

مصادرة املمتلكات إن أمكن. 
وتعتـرب احلالـة املتعلقـة بوقـف التعـامل يف ممتلكـات املنظمـات املرتبطـة باإلرهـاب أشــد 
تعقيدا بدرجة كبرية. إذ تنـص املـادة ٢٥ مـن القـانون االحتـادي �بشـأن مكافحـة اإلرهـاب� 
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على إمكانية إعالن أن املنظمة املعنيـة إرهابيـة ومـن مث تصفيتـها، مبوجـب قـرار قضـائي. وعنـد 
ذلك تتعرض ممتلكاا للمصادرة واإلضافة إىل إيرادات الدولية. وحتدد املـادة ٢٧ مـن القـانون 
ـــؤرخ ٣ شــباط/فــرباير ١٩٩٦، إجــراء  االحتـادي �بشـأن املصـارف واألعمـال املصرفيـة�، امل
فرض احلراسة على املوارد املالية اململوكة لشخصيات اعتباريـة، واملودعـة يف حسـابات جاريـة 

أو حسابات توفري، أو كودائع لدى مؤسسات االئتمان. 
وتعكف وزارات وهيئات االحتاد الروسي يف الوقـت احلـاضر، وبصـورة نشـطة، علـى 
إعداد مشاريع قوانني من شأا أن متكن من إقامة الدعاوى بشكل أكثر فعالية ضـد املنظمـات 

بسبب دعمها لألعمال اإلرهابية. 
 

١ (د) -ما هي التدابري املتبعة حلظر األنشطة املدرجة يف هذه الفقرة الفرعية؟ 
يف االحتـاد الروسـي، تتمثــل وســيلة منــع توفــري األشــخاص الطبيعيــني والشــخصيات 
االعتباريــة لألمــوال الالزمــة لتنفيــذ األعمــال اإلرهابيــة بشــكل عــام، يف تقــدمي األشــــخاص 
الطبيعيني للمحاكمات اجلنائيـة كشـركاء يف اقـتراف اجلرائـم ذات الطبيعـة اإلرهابيـة (القـانون 
اجلنائي لالحتاد الروسي) وترمجـة هـذه للمحاكمـات بالنسـبة للمنظمـات لتـأخذ شـكل تصفيـة 
املنظمات اليت تدعم اإلرهاب (القانون االحتادي �بشأن مكافحة اإلرهاب�). غـري أنـه يتعـني 
أن يعترف مثل ذلك الشخص بتوفريه لألموال من أجل األهداف اإلرهابيـة حتديـدا، نسـبة إىل 
ـــه يتنــاقض مــع التزامــات االحتــاد  أن حماكمتـه بـأي شـكل مـن األشـكال يف حالـة عـدم اعتراف
الروسـي الدوليـة يف جمـــال محايــة حقــوق اإلنســان (املــادة ١١ مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق 
اإلنسان، واملادة ٦ من االتفاقية األوروبية حلماية حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، علـى 
سـبيل املثـال)، ويتعـارض كذلـك مـع مبـدأ افـتراض الـرباءة، املنصـوص عنـه يف املـــادة ٤٩ مــن 

دستور االحتاد الروسي. 
ـــة، كشــفت  وسـعيا وراء قطـع قنـوات متويـل أعمـال التنظيمـات املسـلحة غـري القانوني
أجـهزة إنفـاذ القـانون يف االحتـاد الروسـي خـالل الفـــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، عــن أن أكــثر مــن 
١٥٠ منشأة جتارية تعمل يف جمال العالقـات االقتصاديـة اخلارجيـة، وتسـيطر عليـها جمموعـات 
اجلرميـة املنظمـة. وجـرى، باالتصـال مـع األجـهزة النظـرية يف البلـدان األخـرى، تعيـــني وكــالء 
خارج القطر للعمل ضـد هـذه املنشـآت اإلجراميـة. وتسـتخدم أجـهزة إنفـاذ القـانون الروسـية 
املعلومـات عـن أنشـطة املنشـآت املشـار إليـها مـن أجـل وقـف أعماهلـا املنافيـة للقـــانون واختــاذ 

التدابري الضرورية لتحقيق هذه األهداف. 
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الفقرة ٢ من منطوق قرار جملس األمن ١٣٧٣ 
 

ما هي التشريعات أو التدابري األخرى املتبعة لتنفيــذ هـذه الفقـرة الفرعيـة؟ وعلـى  ٢ (أ) -
وجــه اخلصــوص، مــاذا يســري يف بلدكــم مــن أحكــام متنــع التجنيــــد لعضويـــة 
اجلماعات اإلرهابية وتزويد اإلرهابيني بالسالح؟ ومـا هـي التدابـري األخـرى الـيت 

تساعد يف منع هذه األنشطة؟ 
وردت ردود جزئية على هذه األسئلة يف التعليقات على الفقرة الفرعية ١ (أ). 

عالوة على ذلك، يتعني أن يؤخذ يف االعتبار، أنه ينظر يف الوقت الراهـن إىل التجنيـد 
لعضويـة اجلماعـات اإلرهابيـة وتزويـد اإلرهـابيني بالسـالح، بوصفـهما مشـــاركة يف ارتكــاب 
اجلرائم اإلرهابية. وميكن تقدمي األشخاص املذنبـني فيمـا يتعلـق بتجنيـد اإلرهـابيني للمحاكمـة 
اجلنائيــة مبوجــب املــادة ٢٠٩ �القيــام بأعمــال العصابــات� واملــادة ٢١٠ �تنظيــــم مجاعـــة 
إرهابية� (منظمة إجرامية) من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي. ويتحمل من يـزود اإلرهـابيني 
بالسالح املسؤولية مبوجب املادة ٢٢٢ من القانون اجلنـائي �عـدم مشـروعية حيـازة وتوصيـل 
وبيع وختزين ونقل أو محل السالح أو األجزاء املكونـة لـه، والذخـائر، واملتفجـرات واألجـهزة 
املتفجرة�. وتصبح املنظمات اليت تقوم بأعمال مماثلـة عرضـة للتصفيـة مبوجـب املـادة ٢٥ مـن 

القانون االحتادي �بشأن مكافحة اإلرهاب�. 
وفيمـا يتصـل بقـرار جملـس األمـن ١٣٧٣، قـدم إىل برملـان االحتـــاد الروســي مشــروع 
القانون االحتادي رقم ٥٢٢٨٩-٣ بشأن إدخال تعديالت وإضافـات علـى القـانون االحتـادي 
ـــادل املعلومــات العمليــة، والتعويــض عــن  �بشـأن مكافحـة اإلرهـاب�، فيمـا يتعلـق مبسـائل تب
األضـرار النامجـة عـن األعمـــال اإلرهابيــة، والتدابــري اإلضافيــة املتعلقــة مبكافحــة االجتــار غــري 

املشروع باألسلحة واملتفجرات والذخائر. 
 

ما هي التدابري األخرى املتخـذة ملنـع ارتكـاب األعمـال اإلرهابيـة، وعلـى وجـه  ٢ (ب) -
اخلصوص ماذا يتوفر من آليـات اإلنـذار املبكـر الـيت تتيـح تبـادل املعلومـات مـع 

الدول األخرى؟ 
يقيم جهاز األمـن باالحتـاد الروسـي، يف الوقـت الراهـن، اتصـاالت مـع أكـثر مـن ٨٠ 
هيئـة إنفـاذ قـانون وجـهاز خـاص يف دول أجنبيـة. ويوجـد تعـاون فعلـي معـها مجيعـــا يف جمــال 

مكافحة اإلرهاب الدويل، يعترب مكونا هاما من مكونات هذا العمل املشترك. 
ويف عام ٢٠٠١، ظهر التعاون على وقف متويل أنشـطة التنظيمـات اإلرهابيـة (وعلـى 
رأســها �رافضــو املصاحلــة� الشيشــانيون)، والكشــــف عـــن املنشـــآت املصرفيـــة املختلفـــة، 
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واملنظمـات غـري احلكوميـة والصنـاديق الداعمـة هلـا، كتوجـه جديـد وهـام للتعـاون العملـي مــع 
الشركاء األجانب. وجرى التمهيد الختاذ تدابري مشتركة ونشطة مع بعض األجـهزة اخلاصـة، 
ـــة لإلرهــابيني الشيشــانيني، وقنــوات الــتزويد بالســالح،  ـدف إىل كشـف املؤسسـات املمول

وكشف املرتزقة ومعسكرات تدريب املقاتلني. 
وألغراض اإلنذار املبكر بشأن اإلرهاب، نظمت حتريات عملية عن أنشطة املنظمـات 
املتطرفة يف االحتاد الروسي، وكذلك يف الدول األعضاء يف رابطـة الـدول املسـتقلة، باالشـتراك 
مع هياكل إنفـاذ القـانون فيـها. وتـويل السـلطات الروسـية يف الوقـت احلـاضر اهتمامـا شـديدا 
لست منظمات دينية دولية مشـهورة بـالتطرف. وقـامت سـلطات أذربيجـان، منـذ زمـن ليـس 
ببعيد، وبالتعاون مـع هيئـات إنفـاذ القـانون الروسـية، بوقـف أنشـطة مركـز يقـدم التمويـل إىل 
متطرفني دينيني، وحتديد هوية ٢٧ من أعضاء منظمات تشارك بنشاط يف األعمـال القتاليـة يف 

داغستان، وجرى توقيف ٩ منهم. 
وتتخذ تدابري وقائية، يف إطار عملية مكافحة اإلرهاب يف منطقة مشال القوقاز، ترمـي 
إىل توفـري األمـن للسـكان وأجـهزة الســلطات احملليــة، ووقــف حمــاوالت توفــري املــوارد املاليــة 
واملادية والتقنية، وتزويد التنظيمات املسلحة غري القانونية باألسلحة والذخائر، دف احليلولـة 

دون تنفيذ أعمال إرهابية يف أراضي االحتاد الروسي و خارج حدوده أيضا. 
ومن أجل تعزيـز فعاليـة التعـاون الـدويل والتعـاون بـني اهليئـات، مبـا يف ذلـك مـا خيـدم 
أغـراض تبـادل املعلومـات مـن أجـل اإلنـذار املبكـر يف جمـال مكافحـة اإلرهـــاب، أنشــأ جملــس 
رؤساء اهليئات اجلمركيـة لبلـدان رابطـة الـدول املسـتقلة، مببـادرة مـن االحتـاد الروسـي، مركـز 

اتصال إقليمي خاص، يربط بلدان الرابطة باملنظمة العاملية للجمارك (مقره موسكو). 
 

٢ (ج) -مـا هــي التشــريعات أو اإلجــراءات املتبعــة للحيلولــة دون توفــري املــالذ اآلمــن 
لإلرهـابيني، كقوانـني إبعـــاد أو طــرد األشــخاص املشــار إليــهم يف هــذه الفقــرة 

الفرعية؟ 
ينـص القـانون االحتـادي �بشـأن مغـادرة االحتـاد الروسـي ودخولـه�، علـى أنـه حيظــر 
دخـول األجـانب واألشـخاص الذيـن ال حيملـون جنســـية بلــد معــني إىل االحتــاد الروســي، يف 
احلاالت اليت يكون فيها ذلك ضروريا حلماية أمـن الدولـة، أو إذا كـان هـؤالء األشـخاص قـد 
أدينوا، يف الفترة اليت سـبقت قدومـهم إىل البلـد، بارتكـاب جرائـم بشـعة أو شـديدة الفظاعـة، 

مما حيسب اإلرهاب يف عدادها، حسبما تنص عليه التشريعات الروسية. 
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ــــؤرخ  ومبوجــب املــادة ٢ واملــادة ٥ مــن القــانون االحتــادي �بشــأن الالجئــني�، امل
٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٦، ال ميكن االعتراف باإلرهابيني كالجئني. 

ومبوجب أحكام املادة ٥ بشأن نظام منح حق اللجـوء السياسـي يف االحتـاد الروسـي، 
املؤكدة مبوجب مرسوم رئيس االحتاد الروسي املؤرخ ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٧، ال مينح اللجـوء 
السياسي يف أراضي االحتاد الروسي إىل شخص يكون موضع حتقيق بشأن قيامـه (عـدم قيامـه) 
بأعمال تعترب يف االحتاد الروسي أعماال إجرامية، أو يكون مدانا باقتراف أعمـال تتعـارض مـع 
أهداف ومبادئ األمم املتحدة. وهكذا حيول االحتـاد الروسـي دون إمكانيـة منـح حـق اللجـوء 

السياسي لإلرهابيني وشركائهم. 
ويف إطـار املكافحـة املشـتركة لإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة يف رابطـــة الــدول املســتقلة، 
جـرى أثنـاء العمليـات الـيت نفـذت منـذ بـدء العـام اجلـاري، القيـام بـالبحث يف أراضـي االحتــاد 
ـــن ٠١٣ ٢ جمرمــا بغــرض تســليمهم إىل بلــدان الرابطــة، وجــرى بــالفعل تســليم  الروسـي ع
١ ٤٤٣ شـخصا. وخـالل الفـترة نفسـها كشـــفت األجــهزة التابعــة إىل وزارات الداخليــة يف 
بلدان الرابطة ودول منطقة البلطيق، عن وجود ٢٣٦ جمرمـا مـن املطلوبـني للقـانون يف االحتـاد 
الروسي، جرى تسليم ١٠٩ منـهم. ويف عـام ٢٠٠١، قدمـت وزارة داخليـة االحتـاد الروسـي 
إىل الوزارات الرصيفة يف البلدان األعضاء يف رابطة الـدول املسـتقلة ٧٥ وثيقـة تتعلـق بأنشـطة 

مكافحة اإلرهاب. 
 

٢ (د) -مـا هـي التشـريعات أو اإلجـراءات القائمـة ملنـع اإلرهـابيني مـن العمـل ضـــد دول 
أخرى أو مواطنني آخرين انطالقا من إقليمكم؟ 

ُذكر ذلك يف التعليقات على الفقرتني ١ (ب) و ٢ (أ). 
 

ما هي اخلطوات اليت اختذت العتبار األعمــال اإلرهابيـة أعمـاال إجراميـة خطـرية  ٢ (هـ) -
ولكفالة أن يعكس العقاب خطورة هذه األعمال اإلرهابية؟ 

مبوجـب املـادة ١٥ مـن القـانون اجلنـائي لالحتـاد الروسـي تعتـــرب تلــك اجلرائــم أفعــاال 
مدبرة، يعاقب على ارتكاا بالسجن ملدة عشر سنوات كحد أقصـى، وأفعـاال مدبـرة شـديدة 
اخلطورة تبلغ عقوبتها القصوى السجن ملـدة عشـرة سـنوات أو أكـثر، أو توقّـع عقوبـة أخـرى 
أكثر صرامة. وحتدد املادة ٢٠٥ من القانون اجلنائي عقوبة �اإلرهاب� بالسجن ملدة تـتراوح 
بـني ٥ و ١٠ سـنوات، وبالسـجن لفـترة تـتراوح بـني ٨ و ١٥ سـنة علـى األعمـــال اإلرهابيــة 

ذات اخلطورة الشديدة، وبني ١٠ و ٢٠ سنة على ما يتسم منها خبطورة استثنائية. 
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وبذلك تصنف األعمال اإلرهابية كجرائم خطرة أو شـديدة اخلطـورة، الشـيء الـذي 
جيب أخذه يف االعتبار عنـد توقيـع العقوبـة القصـوى يف حالـة تكـرار اقـتراف اجلرميـة (املادتـان 

١٨ و ٦٨ من القانون اجلنائي). 
راجع كذلك التعليقات على الفقرة ٣ (أ). 

 
ما هي اإلجراءات واآلليات القائمة ملساعدة الدول األخرى؟ الرجـاء تقـدمي أيـة  ٢ (و) -

تفاصيل متاحة عن كيفية استخدامها عمليا. 
ال تتيـح القوانـني النـافذة يف االحتـاد الروسـي إمكانيـة فـرض احلراسـة علـى املمتلكـــات 
واملـوارد اململوكـة ألشـخاص طبيعيـني وشـخصيات طبيعيـة إال عنـد تقـدمي التماسـات بــالطرق 
الصحيحة من الشركاء طلبا للحصول على املساعدة القانونية فيما يتعلق باملسائل اجلنائية الـيت 

حيققون فيها. 
وألغـراض اسـتعجال إجـراءات معاجلـة مثـل هـذه االلتماســـات فيمــا يتعلــق باملســائل 
املرتبطة باجلرائم ذات الطبيعة اإلرهابية، جرى التوصل إىل اتفاقات مع ممثلي البلدان كل علـى 

حدة، فيما يتصل بتعيني منسقني لقضايا التعاون يف هذا اال من قبل كل جانب. 
وأصـدرت النيابـة العامـة لالحتـاد الروسـي أمـــر تكليــف بتنســيق تنفيــذ أجــهزة إنفــاذ 
القانون االحتادية ملا يطلب منـها بشـأن تقـدمي املسـاعدة القانونيـة فيمـا يتعلـق باملسـائل اجلنائيـة 

املتصلة باجلرائم ذات الطبيعة اإلرهابية. 
وقـامت أجـهزة إنفـاذ القـانون يف االحتـاد الروسـي، يف تشـرين األول/أكتوبـر وتشــرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠١، بطلب من اهليئات املختصة يف الواليات املتحدة األمريكية، بـالبحث يف 
ـــة  أقـاليم االحتـاد الروسـي عـن املـوارد املاليـة واألصـول الـيت ميلكـها ممثلـون للمنظمـات اإلرهابي

وما يتصل م من شخصيات اعتبارية. 
راجـع كذلـك التعليـق علـى الفقـرة ٣ (ج)، وراجـع أيضـا اجلـزء اخلـــاص باملعلومــات 

اإلضافية. 
 

٢ (ز) -كيـف متنـع عمليـات املراقبـة يف بلدكـم حركـة اإلرهـابيني عـــرب احلــدود؟ وكيــف 
تيسر إجراءات إصدار أوراق اهلوية ووثائق السفر هذا األمر؟ 

مستهديا بأحكام الفقرة ٢ من قـرار جملـس األمـن ١٣٧٣ بشـأن احليلولـة دون حريـة 
حركة اإلرهابيني داخل أراضي البلدان، طبق جهاز حراسة احلدود االحتـادي لالحتـاد الروسـي 
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نظام مراقبة حدودية فعال للتعرف على األشخاص الذين حيظــر دخوهلـم إىل البلـد وفقـا للنظـم 
احملددة لذلك. 

ــات  وعمـل جـهاز حراسـة احلـدود االحتـادي علـى تنفيـذ التكليفـات الصـادرة عـن هيئ
إنفــاذ القــانون، والراميــة إىل تنفيــذ حتقيقــات عمليــة فيمــا يتصــل باألشــخاص الذيــن حيظـــر 

خروجهم من االحتاد الروسي مبوجب القوانني املعمول ا. 
وطبقـت تدابـري للتدقيـق يف هويـات األشـخاص الذيـن تفـترض مشـاركتهم يف أنشـــطة 

اجلماعات اإلرهابية. 
وأجريـت حتريـات انتقائيـة مـع مواطنـني أجـــانب وأشــخاص ممــن ال ينتمــون إىل بلــد 
ـــع  معـني، حـول مـدى تطـابق أهـداف قـدوم هـذه الفئـة مـن األشـخاص إىل االحتـاد الروسـي م
ما أعلنوا عنه عند حصوهلم على التأشـريات الروسـية مـن القنصليـات التابعـة لـوزارة اخلارجيـة 

الروسية يف البلدان األجنبية. 
ويف أثنـاء ذلـك، خـالل الفـترة املمتـدة مـن أيلـول/سـبتمرب إىل كـــانون األول/ديســمرب 
٢٠٠١، كشفت أجهزة الرقابة احلدودية لالحتاد الروسي عن وجود ٢٩٢ ٣٢ شخصا مدنيـا 
(منهم ٠٧٨ ٢٧ شخصا أجنبيا) ممــن ال ميلكـون وثـائق تتفـق مـع شـروط احلصـول علـى حـق 

عبور حدود الدولة، أو من ميلكون وثائقا جهزت بطرق غري مشروعة. 
 

الفقرة ٣ من منطوق قرار جملس األمن ١٣٧٣ 
 

ما هي اخلطوات املتخـذة لتنشـيط وتسـريع تبـادل املعلومـات العمليـة يف اـاالت  ٣ (أ) -
املشار إليها يف هذه الفقرة الفرعية؟ 

ألغـراض احليلولـة دون تنفيـذ أعمـال إرهابيـة، أقـام جـهاز حراسـة احلـــدود االحتــادي 
لالحتـاد الروسـي تبـادال منتظمـا للمعلومـات مـع بلـدان معينـــة، اســتنادا إىل االتفاقــات الثنائيــة 

واملتعددة األطراف املتعلقة بالتعاون املتبادل يف جمال محاية احلدود الدولية. 
وطلبا لتنشيط وتسريع تبادل املعلومات، جـرى يف موسـكو وسـانت بتروسـربغ عقـد 
اجتمـاع ثـان لقـادة األجـهزة احلدوديـة التابعـة لكنـدا، ومجهوريـة كوريـا، والواليـات املتحـــدة 
األمريكية، واليابان، واالحتاد الروسي، حـددت فيـه جمـاالت معينـة للتعـاون يف جمـاالت العمـل 

املتفق عليها. 
وأسفر االجتماع عن اختاذ قرار بشأن تأسيس مراكـز تنسـيق حدوديـة وطنيـة يف كـل 
ـــة  واحـد مـن البلـدان املذكـورة، تكـون مسـؤولة عـن إقامـة االتصـاالت علـى املسـتويات الثنائي
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واملتعـددة األطـراف. ويف سـياق إعـــداد نظــام لــتزويد املشــاركني يف االجتمــاع باملعلومــات، 
حـددت قنوات تبادل املعلومات وطرائق احملافظة علــى سريتها. واختذ قرار بتنفيذ تبادل ثنـائي 
للمعلومـات بـني اإلدارة اإلقليميـة الشـمالية الشـرقية جلـهاز حراسـة احلـدود االحتـادي الروســي 

والفرقة ١٧ لقوات خفر السواحل التابعة للواليات املتحدة األمريكية، على سبيل التجربة. 
 

ما هي اخلطـوات الـيت بـودر باختاذهـا لتبـادل املعلومـات والتعـاون يف اـاالت  ٣ (ب) -
املشار إليها يف هذه الفقرة الفرعية؟ 

أقامت وزارة دفاع االحتاد الروسي مع الدول األطراف يف حتـالف مكافحـة اإلرهـاب 
تبادال منتظما للمعلومات عن أنشطة التشكيالت املسلحة اإلرهابية. وتشـارك يف هـذا التبـادل 
املنتظـم للمعلومـات مـع الشـــركاء يف حتــالف مكافحــة اإلرهــاب وزارات ومصــاحل حكوميــة 

روسية أخرى، مع مراعاة أولويات جمال ختصص كل منها.  
ولكي يتحقق تنشيط وتسريع تبـادل املعلومـات العمليـة، حسـبما ورد يف قـرار جملـس 
األمـن ١٣٧٣، ال بـد مـن التعجيـل بإقامـة قـاعدة بيانـات دوليـة عمـــن يقدمــون الدعــم املــايل 
لإلرهـاب مـن األشـخاص والتنظيمـات، فضـال عـن طرائـق تقـدمي ذلـك الدعـم. وسـيكون مــن 
املـهم أيضـا إنشـاء تبـادل منتظـم للمعلومـات عـن املصـــادر والقنــوات الــيت تــهرب عربهــا إىل 
الداخـل واخلـارج، العمـالت واملـواد النوويـــة والكيميائيــة والبيولوجيــة ذات اخلطــورة العاليــة 
واألسلحة واملخدرات، فضال عـن تبـادل املعلومـات عـن املخالفـات القانونيـة اجلمركيـة وغـري 
اجلمركية يف مناطق مـا وراء البحـار. وميكـن أن يصبـح قيـام األطـراف النظـرية بفحـص عقـود 
التصديــر واالســترياد، ــدف احليلولــة دون االحتيــال علــى ريــب العمــالت وإخفائــــها يف 
املصارف األجنبية، من التدابري الفعالة لكشف ووقف تنفيذ األعمال اإلجرامية. وميكـن تيسـري 
ذلـك أيضـا بإنشـاء آليـة لتبـادل املعلومـات بـني اهليئـات اجلمركيـة لالحتـــاد الروســي واهليئــات 
النظرية يف البلدان األخرى، عـن مجيـع أشـكال املعـامالت املصرفيـة املتعلقـة بالدعـاوى اجلنائيـة 

املعروضة أمام احملاكم والتحقيقات اجلارية.  
راجع أيضا التعليقات على الفقرة الفرعية ٣ (أ). 

 
ما هي اخلطوات الــيت اختـذت للتعـاون يف اـاالت املشـار إليـها يف هـذه الفقـرة  ٣ (ج) - 

الفرعية؟ 
ضمن الرد على هذا السؤال يف التعليقات على الفقرتني الفرعيتني ٣ (أ) و ٣ (ب).  
فضال عن ذلك، ومبوجب قرار اجتماع يريفان لس األمن اجلماعي (٢٥ أيـار/مـايو 
٢٠٠١)، تكونـت مبوجـب اتفاقيـة األمـن اجلمـاعي يف منطقـة وســـط آســيا، وحبلــول ١ آب/ 
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أغسطس ٢٠٠١، قوات االنتشار السريع اجلماعية اليت شاركت يف تكوينـها أفـرع ووحـدات 
ــــدان رابطـــة الـــدول املســـتقلة (كازاخســـتان وقريغيزســـتان  القــوات املســلحة ألربــع مــن بل
وطاجيكستان واالحتاد الروسي). وتضطلع قوات االنتشار السريع اجلماعية بتنفيذ مهام توفـري 
األمن العسكري للدول األطراف يف اتفاقيـة األمـن اجلمـاعي ملنطقـة وسـط آسـيا، مبـا يف ذلـك 

املشاركة يف صد العدوان العسكري األجنيب وتنفيذ العمليات املشتركة ملكافحة اإلرهاب. 
عالوة على ذلك، وعند تطبيـق تدابـري املراقبـة (مـع أخـذ عمليـة �احلريـة الدائمـة� يف 
االعتبـار)، ومبوجـب قـرار رئيـس االحتـاد الروسـي وتعليمـات وزارة دفـاع االحتـاد املــؤرخ ٢٣ 
أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، جرى إنشاء وبدء تشـغيل نظـام لـإلدارة والتعـاون بـني اهليئـات، يتمثـل 
حتديدا يف فريق التنسيق الذي يرأسه وزير دفاع االحتاد الروسي، وقيادة العمليات اليت يرأسـها 
قائد اإلدارة العامة للعمليات يف هيئة أركان القوات املسلحة لالحتــاد الروسـي، باعتبـار القيـادة 

إحدى اهليئات العاملة التابعة لفريق التنسيق، وفريق عمليات مقره يف دوشانيب. 
وجيري العمل بنشاط من أجل إقامة التعاون علـى مكافحـة اإلرهـاب يف إطـار منظمـة 
شنغهاي للتعاون ضد اإلرهاب. وعلى وجه التحديــد، قـام رؤسـاء الـدول السـت األعضـاء يف 
املنظمــة، يف ١٥ متــوز/يوليــه ٢٠٠١، بــالتوقيع علــى اتفاقيـــة شـــنغهاي ملكافحـــة اإلرهـــاب 
والتطرف والرتعات االنفصالية. ويتواصل العمل على إعداد صكوك تأسيس اهلياكل اإلقليميـة 

ملكافحة اإلرهاب، التابعة للمنظمة. 
 

ما الذي تعتزم حكومتكم فعله فيما خيتص بـالتوقيع و/أو التصديـق علـى  ٣ (د) و (هـ) -
االتفاقيات والربوتوكوالت املشار إليها يف هـذه الفقـرة الفرعيـة؟ يرجـى 
تقدمي كل املعلومات ذات الصلـة املتوفـرة لديكـم عـن تنفيـذ االتفاقيـات 

والربوتوكوالت والقرارات املشار إليها يف هذه الصكوك 
أصبح االحتاد الروسي طرفا يف ١٠ من أصـل ١٢ اتفاقيـة رئيسـية ملكافحـة اإلرهـاب. 
ووصلت عملية اإلعداد للتصديق على االتفاقية الدولية لقمـع متويـل اإلرهـاب (لسـنة ١٩٩٩) 

واتفاقية متييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها (لسنة ١٩٩٠). 
وألغراض تعزيز تنفيذ قراري جملس األمن ١٢٦٧ املـؤرخ ١٥ تشـرين األول/أكتوبـر 
١٩٩٩، و ١٣٣٣ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، وقَّـع رئيـس االحتـــاد الروســي 
علـى مراسـيم بشـأن اختـاذ تدابـري لتنفيـذ هذيـن القراريـن، تنـص بشـــكل حمــدد علــى التجميــد 
الفوري لألموال واألصول املالية األخرى اململوكة ملنظمات إرهابيـة وأشـخاص طبيعيـني، ممـن 

لديهم ارتباطات بأنشطة حركة طالبان ومنظمة القاعدة. 
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مـاذا يوجـد مـن أحكـام قانونيـة وإجـراءات وآليـات للتـــأكد مــن عــدم اشــتراك  ٣ (و) -
األشـخاص مـن طـاليب اللجـوء السياســـي يف أنشــطة إرهابيــة قبــل منحــهم حــق 

اللجوء؟ 
أشري إليها يف التعليقات على الفقرة الفرعية ٣ (ز). 

 
ما هي اإلجراءات القائمة ملنع إساءة استغالل اإلرهابيني لوضع الالجئني؟  ٣ (ز) -

يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن اإلجـراءات القانونيـة و/أو اإلداريـة الـيت ميكـن أن 
حتول دون التذرع بالبواعث السياسـية كأسـس لرفـض االسـتجابة لطلبـات تسـليم األشـخاص 

املشتبه يف اشتراكهم يف أعمال إرهابية. 
يتـاح تنفيـذ هـذه الفقـرات مـن القـرار مبوجـب إجـراءات التســـليم بكــون األشــخاص 
الجئني أو طاليب جلوء سياسي، وهي اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون االحتادي �بشـأن 
الالجئــني� ويف األحكــام اخلاصــة بنظــام منــح حــق اللجــوء السياســي يف االحتــاد الروســـي. 
وال وجــود يف االحتــاد الروســي ملفــهوم �اجلرميــة السياســية�. وال ميكــن أيضــــا االحتجـــاج 
بالبواعث السياسية الرتكاب األفعال، اليت تعترب جرائما وفق التشريعات الروسـية واالتفاقـات 
الدوليـة لالحتـاد الروسـي (والـيت تشـــمل أيضــا اإلرهــاب)، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق بتســليم 

األشخاص املذنبني الرتكام أعماال إرهابية أو مشاركتهم يف ارتكاا. 
 

 *         *         *
 

معلومات إضافية 
تنفيــذا ألحكــام الفقــرة ٤ مــن القــرار ١٣٧٣، الــيت تشــري إىل العالقــة الوثيقــة بـــني  - ١
اإلرهاب الدويل واجلرمية عرب الوطنية، ونظرا لضرورة تعزيز تنسيق اجلهود يف هذا اـال علـى 
املستوى الوطين، أنشئت يف االحتاد الروسي �اللجنة االحتادية املعنية باإلرهاب�، اليت يرأسـها 
رئيس جملس الوزراء، وتضـم يف عضويتـها رؤسـاء اهليئـات ذات الصلـة. وجيـري تكويـن جلـان 

شبيهة يف أجزاء االحتاد الروسي املختلفة. 
من أجل تنفيذ مطالب قرار جملس األمن ١٣٧٣ على الوجــه األكمـل، ينشـط االحتـاد  - ٢

الروسي يف التعاون الثنائي واملتعدد األطراف ملكافحة اإلرهاب على أساس ما يلي: 
االتفاقات الثنائية املشتركة بني احلكومات يف جمال احلركــة اجلويـة، الـيت تشـتمل علـى  -

مواد خاصة عن كفالة سالمة الطريان. 
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االتفاقات العاملية واإلقليمية املتعلقة مبكافحة اجلرمية واليت تشـتمل علـى أحكـام بشـأن  -
مكافحـة اإلرهـاب، وعلـى وجـــه اخلصــوص االتفاقــات املربمــة يف عــام ١٩٩٨ بــني 
حكومــات الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون االقتصــادي للبحــر األســود بشـــأن 
مكافحة اجلرمية، ال سيما ما يتخذ منها شـكال منظمـا، واتفـاق سـنة ١٩٩٨ للتعـاون 

فيما بني الدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة بشأن مكافحة اجلرمية. 
االتفاقات الثنائية املربمة بني الدول بشأن التعاون يف مكافحة اجلرمية (أبرمت مـع كـل  -
مـن اسـبانيا وإســـرائيل وأملانيــا وأوزبكســتان وأيرلنــدا والربتغــال وبلجيكــا وجنــوب 
أفريقيا والسويد وفنلندا ومصر واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية 
والـنرويج وهنغاريـا). وبـدأ يف عـام ١٩٩٦ نفـاذ االتفـاق املـربم بـني االحتـــاد الروســي 

والواليات املتحدة األمريكية بشأن التعاون يف املسائل القانونية واجلنائية. 
االتفاقات املربمة بني اهليئات بشأن التعاون مـع اجلـهات املختصـة يف البلـدان األخـرى  -
(املربمة مع بلدان رابطة الدول املستقلة وكل مـن األرجنتـني وألبانيـا وإسـتونيا وإيـران 
وأيرلندا وإيطاليا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة مقدونيـا 
اليوغوسـالفية السـابقة ورومانيـا وسـلوفاكيا والسـويد وسويسـرا وفرنسـا وفييـت نـــام 

وقربص وكندا وكوبا والتفيا وليتوانيا ومنغوليا والنمسا واهلند وهنغاريا). 
االتفاقيـات املربمـة بـني الـدول بشـأن تســليم ارمــني والتعــاون يف املســائل القانونيــة  -
واجلنائيـة (أصبـح االحتـاد الروسـي اآلن طرفـــا يف ثــالث اتفاقيــات متعــددة األطــراف 
ـــا  مربمـة يف إطـار الـس األورويب ورابطـة الـدول املسـتقلة، وطرفـا يف ٣٣ اتفاقـا ثنائي

بشأن تسليم ارمني والتعاون يف املسائل القانونية واجلنائية). 
االتفاقات الدولية األخـرى (مثـل مذكـرة التفـاهم املوقعـة يف ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٠  -
بــني وزارات داخليــة االحتــاد الروســي ومجــهوريات أذربيجــان وأرمينيــا وجورجيـــا 
(�جمموعة بورجومي الرباعية�)، بشـأن تدابـري مكافحـة اإلرهـاب ومظـاهر التطـرف 
األخـرى، ومذكـرة التفـاهم املوقعـة بـني وزارات داخليـة االحتـــاد الروســي ومجهوريــة 

أذربيجان وجورجيا بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب). 
برنامج الدول األعضاء يف رابطـة الـدول املسـتقلة ملكافحـة اإلرهـاب الـدويل ومظـاهر  -
التطرف األخرى للفترة املنتهية يف عام ٢٠٠٣، والربنامج املشترك بني الـدول ملواءمـة 

تدابري مكافحة اجلرمية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
 


