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 موجهـــــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن ٢٠٠٨ فربايـــر/شـــباط ٥رسالـــــة مؤرخـــــة   
بــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣رئيــسة جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار    مــن

 مكافحة اإلرهاب
وهــو مقــّدم وفــق  ، مكافحــة اإلرهــاب التقريــر املرفــق مــن اجلبــل األســود  جلنــة تلقــت  

 ).ظر املرفقنا) (٢٠٠١ (١٣٧٣ من القرار ٦أحكام الفقرة 
ا وثيقـة مـن وثـائق    مبوصـفه ا، هـذه الرسـالة، ومرفقهـ     ممتنة أن تتفضلوا بتوزيـع      رجو  وأ 

 .جملس األمن
 مالدينيومريجانا  ) توقيع(

 رئيسة جلنة جملس األمن املنشأة
 )٢٠٠١ (١٣٧٣عمال بالقرار 

 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 املرفق 
 

 موجهـة إىل رئيـسة جلنـة        ٢٠٠٨ينـاير   /كـانون الثـاين    ٢٩مذكرة شفوية مؤرخة      
 مكافحة اإلرهاب من البعثة الدائمة للجبل األسود لدى األمم املتحدة

 
جلنـة  هتدي البعثة الدائمة للجبل األسود لـدى األمـم املتحـدة أطيـب حتياهتـا إىل رئيـسة                    
جلبـل األسـود بـشأن      كومـة ا  التقريـر األول حل   اإلرهاب، وتتشرف بأن حتيل إليهـا طيـه         مكافحة  

 ).انظر الضميمة() ٢٠٠١ (١٣٧٣  جملس األمنقرارتنفيذ 
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 الضميمة 
 

) ٢٠٠١ (١٣٧٣التقريـر األول للجبــل األســود بـشأن التنفيــذ الــوطين للقــرار     
 بشأن قمع اإلرهاب

 
، الـيت تـدعو     )٢٠٠١ (١٣٧٣ مـن منطـوق قـرار جملـس األمـن            ٦باإلشارة إىل الفقـرة      

 لتنفيــذ القــرار، فــإن اجلبــل  تخــذةطوات املالــدول األعــضاء إىل إبــالغ جلنــة جملــس األمــن بــاخل  
 :األسود يقدم التقرير التايل

 سلطات اجلبل األسود أن التعامل مع التهديدات األمنية يف العامل احلديث جيـب              دركت 
م يف معاجلـة املـشاكل األمنيـة، مـع          ظّتطلب اعتماد هنـج مـن     ي وأنه ، أسس جديدة  رتكز على يأن  

وإن التـرابط بـني اإلرهـاب     .اب اجلذريـة هلـذه الظـواهر      سـب البحث عن حلـول بعيـدة املـدى لأل        
مل الـسبيل الوحيـد   شـا هنـج  اعتمـاد   يوم أقوى وأوضح، وهو ما جيعـل  بعدواجلرمية يصبح يوما  

 أشـكال  أوأساس اإلرهاب هو شكل حمدد من أشكال العنف السياسي وأسـو       . لضمان النجاح 
اإلرهـاب  األشـكال الـيت يظهـر هبـا     أخـذ   وب.علـى حـد سـواء   اجلرمية املنظمة، الوطنيـة والدوليـة     

ــل األســود      ــائق االســتراتيجية للجب ــإن الوث ــار، ف ــه وأســبابه يف االعتب ــتوبنيت ــشطة  ّسمق ــة أن  كاف
وتدابري قمعية وأنشطة قتالية، مبا فيهـا أعمـال        ) ملنع وقوعه (مكافحة اإلرهاب إىل تدابري دفاعية      
 عد األعمال الوقائية العنـصر األساسـي يف  وُت). إلزالة اآلثار(مكافحة اإلرهاب وإدارة األزمات  

 .مةمكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظ
صــحيح أن اجلبــل األســود بلــد صــغري، ســواء مــن حيــث املــساحة أو الــسكان، إال أنــه  

اقتـصاديا كونـه بلـدا      ل كاهلـه    مـا ُيثقِـ    هومـع أنـ   . استراتيجي مهم للغاية   - يفيتميز بوضع جغرا  
نتقالية، فإنه يفعل كل ما بوسـعه لإلسـهام يف حتقيـق األمـن الـشامل      من البلدان اليت متر مبرحلة ا   

ــاملي    ــصعيدين اإلقليمــي والع ــى ال ــاعل ــة إصــالحات      . مع ــل األســود عملي  وهكــذا، شــهد اجلب
 .املنشودتقدم الدميقراطية واقتصادية وسياسية ومؤسسية، باعتبارها شروطا أساسية لتحقيق 

ــاهاســتقاللنيــل اجلبــل األســود  منــذ ف  ، اعتمــدت ســلطات اجلبــل  ٢٠٠٦مــايو /ر يف أي
مـة، وخطـة العمـل    مج مكافحـة الفـساد واجلرميـة املنظ      برنـا : األسود الوثائق االستراتيجية التاليـة    

ــا  ــذ برن ــة املنظ  لتنفي ــساد واجلرمي ــتراتيجية  مج مكافحــة الف ــة، واس ــة للحــدود،  اإلدارةم  املتكامل
ة هي الوثيقة اليت حتدد كيفيـة تطـوير    والوثيقة األخري.يجية األمن الوطين للجبل األسود   واسترات

 عـن التزامـه بـأن يـصبح جـزءا           ود والطريقة اليت يعمل هبا، وتعرب     نظام األمن الوطين للجبل األس    
االستراتيجية املـصاحل الوطنيـة، واألهـداف     هذه   تضمنوت. ة األمنية اإلقليمية والعاملية   من األنظم 

ألفعـال احملتملـة لدولـة اجلبـل األسـود جتـاه هـذه              األمنية، واملخاطر والتحديات األمنية، وردود ا     
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ل االســتراتيجية أساســا  وتــشك. ىل بنيــة نظــام األمــن الــوطين   املخــاطر والتحــديات، إضــافة إ  
قانونيــا إلجــراء إصــالح شــامل لقطــاع األمــن الــوطين وإدخــال تعــديالت تــشريعية،  - سياســيا

ضا الوثيقـة األساسـية الـيت حتـدد         أيـ وتشكل  . نظام األمن الوطين  تطوير  االستمرار يف   إضافة إىل   
األمـن الـوطين سـلطات ومؤسـسات الدولـة          نظـام   وتـشمل عناصـر     . مفهوم أمن اجلبـل األسـود     

تنــسيقها تنظيمهــا وولتــدابري واألنــشطة  ختلــف ا مل،داخــل النظــام األمــين   ،املعنيــة بــالتخطيط 
ــايل   ــذها، وهــي كالت ــة      :وتنفي ــل األســود، وحكوم ــان اجلب ــل األســود، وبرمل ــيس اجلب ــل رئ  اجلب
، ووزارة العـدل، ووزارة الـشؤون اخلارجيـة، ووزارة الـدفاع،         قـومي األسود، وجملـس األمـن ال     

ك،  اجلمـار  سـلطة ووزارة الداخلية، ووكالة األمن الوطين، واجلهـاز القـضائي واملـدعي العـام، و             
 .األمن الوطينهيئة وقوات األمن، و

رميــة املنظمــة بالتعــاون مــع   أُعــّدت اســتراتيجية اجلبــل األســود ملكافحــة الفــساد واجل   و 
 :هـي  وقـد ُسـّنت قـوانني جديـدة وحديثـة،          .منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا وجملـس أوروبـا          

ل طرائـق   ُتـدخِ وهي قـوانني . دعاء العام وقانون اال، والقانون اجلنائي،قانون اإلجراءات اجلنائية  
ولتنـصيب  كـرب وجـودة أفـضل،    اخلطرية بفعالية أاجلنائية حتقيق خاصة إلثبات اجلرائم وأساليب  

رميـة املنظّمـة، وهـي وحـدة      وحدة ملكافحة اجل  دعي العام مكتب امل  يف   أُنشئتو. شهود اإلثبات 
 املدعي اخلـاص    أقاممة، فقد    املنظ اجلرميةجود عنصر أجنيب يف      و كم وحب .يديرها املدعي اخلاص  

 نيعـام ال  نيدعاملـ أن  كمـا   . وسعأ مع مدعني آخرين يف املنطقة، وعلى نطاق         مثمرعالقة تعاون   
أعضاء يف الفريق االستشاري للمـدعني بـدول جنـوب شـرق أوروبـا، وهـو                هم  باجلبل األسود   

تعــاون جــارٍ علــى أعلــى الفريــق الــذي حيــدد أنــشطة ملموســة لكــل بلــد مــن هــذه البلــدان، وال  
 ات قـد اون، وهـي اتفاقـ    لتعـ ثنائيـة ل  ات  ع مدعو اجلبل األسود العديـد مـن اتفاقـ         ووقّ. املستويات

ن إقـرار قـانون محايـة الـشهود         كمـا أ  . أعطت بالفعل أكلها وظهرت كـل اآلثـار املرجـوة منـها           
 .تقييدية وعقوبات شديدة مهم أيضان يتضمنان فرض تدابري يوقانون األسلحة اللذ

وفيمــا خيــص الــصكوك القانونيــة الدوليــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب والتعــاون يف          
 : صك انضمامه لالتفاقيات التاليةودمكافحة اجلرمية، أودع اجلبل األس

 : الوديع هلامهمةاتفاقيات يتوىل األمني العام لألمم املتحدة  -
 الوطنية؛عرب احلدود اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  - ١ 
 االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب؛ - ٢ 
ــة وأجزائ   - ٣  وذخريهتــا هــا ومكوناهتــا  بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناري

واالجتـار هبـا بــصورة غـري مــشروعة، املكمـل التفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحــة       
 اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية؛
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 االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل؛ - ٤ 
 االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن؛ - ٥ 
 مبـن فـيهم   ،تكبة ضد األشخاص املتمتعني حبمايـة دوليـة       اتفاقية منع اجلرائم املر    - ٦ 

  واملعاقبة عليها؛،املوظفون الدبلوماسيون
ــووي،     - ٧  ــاب النـــ ــال اإلرهـــ ــع أعمـــ ــة لقمـــ ــة الدوليـــ ــضمام إىل االتفاقيـــ االنـــ
 .عةاملوقّ األطراف

 
 : هلا مهمة الوديعاملنظمة البحرية الدوليةاتفاقيات تتوىل  -

قمـع  ( املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحريـة         اتفاقية قمع األعمال غري    - ١ 
 ؛)١٩٨٨األعمال غري املشروعة 

الربوتوكـــول املتعلـــق بقمـــع األعمـــال غـــري املـــشروعة املوجهـــة ضـــد ســـالمة   - ٢ 
ــى اجلــرف القــاري       ــة املوجــودة عل ــشآت الثابت ــة قمــع   (املن بروتوكــول اتفاقي

 ؛)١٩٨٨األعمال غري املشروعة 
 
 : مهمة الوديع هلادى الدولإحاتفاقيات تتوىل  -

 يفعـة يف الهـاي    اتفاقية مكافحة االستيالء غري املشروع علـى الطـائرات، املوقّ          - ١ 
 ؛١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٦

 الربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختـدم             - ٢ 
ال غـري املـشروعة املوجهـة       الطريان املدين الدويل، املكمل التفاقيـة قمـع األعمـ         

 ؛١٩٨٨فرباير / شباط٢٤ يفع يف مونتريال املوقّ ضد سالمة الطريان املدين،
عـة  اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين، املوقّ     - ٣ 

 .)١(١٩٧٠سبتمرب / أيلول٢٣ يفيف مونتريال 

__________ 

 واالحتـاد   وأيرلنـدا الـشمالية    لربيطانيـا العظمـى      هلذه الصكوك الدولية الثالثة هي اململكـة املتحـدة        الدول الوديعة    )١( 
وقد أودع اجلبل األسود صك انضمامه لـدى حكومـة اململكـة املتحـدة،     . الروسي والواليات املتحدة األمريكية   

 باقي شعاروعلى أثر ذلك، أخربت وزارة اخلارجية الربيطانية وزارة الشؤون اخلارجية للجبل األسود أنه سيتم إ        
 . القانونيةعاملة املهبذه الوديعةاألعضاء وباقي الدول 
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ــات الن    و  ــه االلتزام ــى عاتق ــل األســود عل ــات   أخــذ اجلب ــن االتفاق ــئة ع ــها اش ــيت وقعت  ال
أخـذ اجلبـل    قـد   و.  فيما بعد  احتاد دولة صربيا واجلبل األسود    ، مث   االحتاديةمجهورية يوغوسالفيا   

 :األسود على عاتقه االلتزامات الناشئة عن االتفاقات التالية
 مكافحة اجلرمية املنظمة، واالجتـار غـري        يفلتعاون  امع مجهورية اليونان، اتفاق      - ١ 

ــة، واإلرهــاب،    ا ــؤثرات العقلي ــة  ملــشروع باملخــدرات وامل ــشطة اإلجرامي واألن
 اخلطرية األخرى؛

 قمـــع االجتـــار غـــري املـــشروع بـــشأنلتعـــاون امـــع مجهوريـــة بلغاريـــا، اتفـــاق  - ٢ 
شــكال األنــشطة أبــاقي باملخــدرات واملــؤثرات العقليــة، واإلرهــاب الــدويل، و

 اإلجرامية الدولية؛
 قمــع االجتــار غــري املــشروع    بــشأنلتعــاون اا، اتفــاق مــع مجهوريــة كرواتيــ   - ٣ 

شــكال األنــشطة أبــاقي باملخــدرات واملــؤثرات العقليــة، واإلرهــاب الــدويل، و
 اإلجرامية الدولية؛

مجلـة   ، يفدفمع مجهورية إيطاليـا ومجهوريـة ألبانيـا، مـذكرة التفـاهم الـيت هتـ           - ٤ 
  و؛مكافحة اإلرهاب الدويليف  إىل التعاونأمور، 

 .لتعاون بني أجهزة الشرطةامع مجهورية النمسا، اتفاق  - ٥ 
الـصادر   كذلك بقبول وتنفيذ االلتزامات الناشئة عـن إعـالن بـرلني             سودوقام اجلبل األ   

ــه / متــوز١٠ يف ــشطة ال ٢٠٠٢يولي ــذ األن ــة، وبتنفي ــاء   الزم ــشرات احلمــراء والزرق  املرتبطــة بالن
بـشأن األشـخاص    ) نتربـول اإل(للشرطة اجلنائية   وغريها من اإلجراءات الرمسية للمنظمة الدولية       

ة أو املـشاركة    حتـريض علـى أنـشطة إرهابيـ       أعمـال   ، يف ضلوعهم يف      معقوال شكاالذين ُيشك،   
 .فيها أو ارتكاهبا

ــائي الــذي  واردة يف اإلرهــاب يف اجلبــل األســود  علــى والعقوبــات   دد حيــالقــانون اجلن
 . ومتويـل اإلرهـاب    ، وأخـذ الرهـائن    ، الـدويل   واإلرهـاب  ،اإلرهـاب : األعمال اإلجراميـة التاليـة    

ــة لقمــع       وهــذا  ــة األوروبي ــسجما مــع االتفاقي ــل األســود من ــائي يف اجلب ــشريع اجلن ــا جعــل الت م
ــة األ  ــل اإلرهــاب  اإلرهــاب واتفاقي ــة   .مــم املتحــدة لقمــع متوي ــع املعــامالت املالي  ومــن أجــل من
ه من إجراءات شـبه قانونيـة       بل  ما يتص ن منع غسل األموال، و     قانو سوداملشبوهة، أقر اجلبل األ   

ــة لتنفيــذه  ــي مبثابــة وكالــ       . الزم ــسل األمــوال، وه ــشئت إدارة منــع غ ة وإضــافة إىل ذلــك، أُن
 اوأضـفي عليهـ  يف تفاصـيله   أوضـح هـذا  ها وضـع صبح  وقد أ.استخبارات مالية من نوع إداري  

 والبنـك   ،ائب وإدارة الـضر   ، وإدارة اجلمارك  ،إدارة الشرطة  تعاون مع طابع رمسي بتوقيع اتفاق     
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ــل األســود  ــة والبورصــة ،املركــزي للجب ــة األوراق املالي ــة واحملــاكم ، وجلن  تعــزز كمــا. االبتدائي
التعاون الدويل املطلوب بإبرام اتفاقات تعاون مع وكاالت اسـتخبارات ماليـة يف املنطقـة تقـدم                 

قـــة ليـــة يف املنطتبـــادل املعلومـــات بـــني وكـــاالت االســـتخبارات املاوصـــفا مفـــصال ألســـاليب 
 اإلدارة  حبـصول ادوليـ اعترافـا   جهـود وعمـل إدارة منـع غـسل األمـوال      لقيـت  وقـد    .وخارجها

علــى العــضوية الكاملــة يف جمموعــة إيغمونــت، وهــي اجلمعيــة الدوليــة لوحــدات االســتخبارات 
 وهــي أفرقــةويــشارك ممثلــو اإلدارة يف عمــل كافــة األفرقــة العاملــة جملموعــة إيغمونــت،  . املاليــة

علـــى  إطـــالع األعـــضاءفة إىل تبـــادل املعلومـــات بـــشكل مبـــّسط وآمـــن، يف  تـــسهم، باإلضـــا
. ممارسـات يف جمـال تنظـيم مكافحـة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب             استجد من إجنازات و    ما
دة يف توجيهـات االحتـاد األورويب   لمعـايري احملـد  ل إدارة منـع غـسل األمـوال، يف عملـها،         ضعوخت

 وفيمـا خيـص تبـادل املعلومـات،         . والتعـاون يف أوروبـا     منظمة األمن  وتوصيات   ،وجملس أوروبا 
 آخــر ملكافحــة ا أساســيا عنــصرمتثــل “اإلنتربــول ” يفاجلبــل األســودفــإن عــضوية إدارة شــرطة 

 .ممة واآلثار املصاحبة هلا بشكل فعال ومنظاجلرمية املنظ
ح النجـا مـة يف    ل مكافحـة اإلرهـاب واجلرميـة املنظ       القـضايا إحلاحـا يف جمـا      أشد  وتتمثل   

محاية احلـدود ومراقبـة حركـة األشـخاص والـسلع عـرب احلـدود الربيـة والبحريـة، إضـافة إىل                   يف  
لتبــادل املعلومـات يف هــذا  واالرتباطـات االسـتخباراتية    احلاســوبحتـديث وثـائق الــسفر ونظـم    

، وهـو مفهـوم مـن شـأنه أن يتـيح            “احلـدود الذكيـة   ” وقد أمثر ذلك عما ُيعرف مبفهـوم         .اجملال
ن من تعزيـز التـدابري األمنيـة        ة وسرعة، لكنه يف نفس الوقت ميكّ      ياص والسلع حبرّ  حركة األشخ 

ن زات الـسفر والتأشـريات، حبيـث ختـز    عن طريـق إدخـال مؤشـرات القيـاس احليـوي علـى جـوا          
 ومــن شــأن ذلــك أن يهيــئ الظــروف الالزمــة. البيانــات يف نظــام احلواســيب اإلقليمــي املــشترك

هذه احللول العملية، بـدأت سـلطات        إدراكا ألمهية مثل  و. دودحلا ربعلقمع اجلرمية واإلرهاب    
ــة    ــول القانوني ــوفري احلل ــل األســود يف ت ــة ال  - اجلب ــة الالزم ــة  ســتعمالالتقني ــات اهلوي ــائق إثب  وث

 حبلــول هــذا املــشروع االنتــهاء مــنوُيتوقــع .  تكنولوجيــا الــسمات البيولوجيــةباســتخدام عــدةامل
 .٢٠٠٨مارس /آذار

، تسلمت قوات شرطة اجلبل األسود سلطة اإلشراف علـى أمـن          ٢٠٠٣ويف هناية عام     
 دولـيني متواصـلني،      ومبـساعدة ودعـم    سـود مـن جـيش صـربيا واجلبـل األسـود           حدود اجلبـل األ   

،  علــى أكمــل وجــه  مــن أجــل النــهوض هبــذه املهمــة اســتمر اجلبــل األســود يف حتــسني قدراتــه 
ــة      ــة لكاف ــع ســلطات احلــدود املعني ــاون م ــدان وخاصــة مــن خــالل التع  واهلــدف .ة اجملــاورالبل

وهكـذا، شـارك اجلبـل األسـود يف         . نظـام لـإلدارة املتكاملـة للحـدود       وضـع   من ذلك   األساسي  
االجتماع اإلقليمي ملمثلي السلطات الوطنية حلظر األسلحة الكيميائية الـذي ُعقـد يف سـراييفو               

تمـاع تبـادل   االجهـذا   خـالل  جـرت  املناقـشات الـيت      مشلتو. ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول يف  
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إمكانيـات اإلنفـاق املـشترك      ة و اخلربات يف جمال نظام ومراقبة تصدير واسـترياد املـواد الكيميائيـ           
 . لنقل هذه املوادهاماستخد ميكن امعابر حدوديةعلى أساس حتديد 

ضــمن جهــاز  ، مــةإدارة مكافحــة اجلرميــة املنظ ُشــكلت وعلــى املــستوى التــشغيلي،    
وزارة الـشؤون الداخليـة     ضـمن   اجلنائيـة، كمـا أن الوحـدة اخلاصـة ملكافحـة اإلرهـاب              الشرطة  
ــام  تعمــل ــشكل ت ــهريب  ئ وأُنــش.ب ــا فيمــا خيــص  .  كــذلك مركــز مكافحــة املخــدرات والت أم

عــت إدارة الــشرطة عــدة اتفاقــات  احلــرب الدوليــة علــى اجلرميــة املنظمــة، فقــد وق املــشاركة يف 
 املنطقـة يف  من السلطات األمنية، خاصة يف الـدول اجملـاورة و         وأنشأت عالقة تعاون مع مثيالهتا      

إدارة الـشرطة مـشارك فاعـل يف كافـة املـشاريع واملـؤمترات الدوليـة واإلقليميـة                  كما أن    .ككل
مكافحـة كافـة   جمـال  الرامية إىل تعزيز التعاون بني أجهزة الشرطة يف بلدان املنطقـة وأوروبـا يف           

 مهمة يف جمـال إعـادة تنظـيم وكالـة األمـن الـوطين               اتطو واتُّخذت كذلك خ   .أشكال اإلجرام 
 إىل إدارة سابقالـ جبعلها وكالة استخبارات مرجعية، إضافة إىل حتويل جهـاز األمـن العـسكري      

عمليــات األمــن الــدفاعي لالتــصال ومحايــة الــشفرات، وإنــشاء إدارة أمــن املعلومــات والــدعم    
 .ألسودل ابلوزارة الشؤون اخلارجية للجالتابعة التقين 

 
 حلول اجلبل األسود التشريعية  
 دستور اجلبل األسود  

 
 حظر األنشطة  - ٥٥املادة   

  إىلُتحظَــر أنــشطة املنظمــات الــسياسية، والنقابيــة وغريهــا مــن املنظمــات الــيت هتــدف   
، أو انتهاك السالمة اإلقليميـة للجبـل األسـود، أو احلريـات             العنفاإلطاحة بالنظام الدستوري ب   

يـة و غريهـا مـن أعمـال الكراهيـة         املكفولة، أو إثـارة النعـرات القوميـة والعرقيـة والدين           واحلقوق
 منظمات و مجاعـات شـبه عـسكرية سـرية            أية ُيحظر تأسيس و. التعصب و التحريض عليها    أو
 ).منافية للقانون(

 
 القانون اجلنائي للجبل األسود  

 
  اإلرهاب-من القانون اجلنائي  ٣٦٥املادة   

 إىل مخس عـشرة سـنة كـل مـن يتـسّبب،       سنوات  من ثالث  سجنقَب بال ُيعا”  
منـه للخطـر، يف انفجـار أو حريـق          لجبـل األسـود وأ    لبقصد تعريض النظام الدسـتوري      

 أو خيتطف شخصا، أو يرتكب غري ذلـك مـن            أخرى  تدابري خطرية   تنفيذ يشرع يف  أو
يـة أو كيميائيـة      خطـرية أو اسـتخدام مـواد نوو        ارتكاب أعمال أعمال العنف أو يهدد ب    
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 لـديهم   يـثري  املواطنني أو    يبث الذعر بني  أو جرثومية أو غريها من املواد اخلطرية مما قد          
 .“ بعدم األمانشعورا

 
  وأمنهلجبل األسودلالتحضري ألعمال ضد النظام الدستوري  - ٣٧٣املادة 

 مــن ســنة إىل مخــس ســنوات كــل مــن  جن ملــدة تتــراوحُيعاقَــب بالــس )١(”  
 .٣٦٥كاب األعمال اإلجرامية املشار إليها يف املادة حيّضر الرت

 مـن سـنتني إىل عـشر سـنوات كـل مـن              جن ملـدة تتـراوح    ُيعاقَب بالس  )٢(  
ه أشخاصـــا أو أســـلحة أو متفجـــرات يوّجـــه إىل إقلـــيم اجلبـــل األســـود أو يرســـل إليـــ 

مسوما أو معدات أو ذخائر أو غري ذلك من املواد، بقـصد ارتكـاب واحـد أو أكثـر       أو
 .ن األعمال اإلجرامية املشار إليها يف هذا الفصلم
 مـن هـذه املـادة حيـازة         ١تشمل التحـضريات املـشار إليهـا يف الفقـرة            )٣(  

ــة صــاحلة هلــذا الغــرض، أو  إتاحــة وســائلأدوات الرتكــاب العمــل اإلجرامــي أو    إزال
ــرين       ــع آخـ ــات مـ ــع ترتيبـ ــي، أو وضـ ــل اإلجرامـ ــاب العمـ ــول دون ارتكـ ــات حتـ عقبـ

 أو التنظيم معهـم الرتكـاب العمـل اإلجرامـي أو غـري ذلـك مـن األنـشطة                    التخطيط أو
 .“اليت هتيئ الظروف املالئمة لتنفيذ العمل اإلجرامي بشكل فوري

 
  اإلرهاب الدويل-من القانون اجلنائي  ٤٤٧املادة 

 إىل مخس عـشرة سـنة    سنوات من ثالث  جن ملدة تتراوح  ُيعاقَب بالس  )١(”  
 اختطـاف  علـى إحلاق ضرر بدولة أو منظمة أجنبيـة،     يف  تسّبب  ، بقصد ال  ُيقِدمكل من   

 يف انفجـار    يتـسبب ، أو    األخـرى   غري ذلك من أعمال العنف     يرتكب ضده شخص أو   
تنطوي بصفة عامة على خطر أو يهـدد باسـتخدام          أخرى   أعمال   يرتكبأو حريق أو    

 . مشاهبةوسائل أخرى نووية أو كيميائية أو جرثومية أو وسائل
 مـن هـذه املـادة إىل        ١أدت إحدى اجلرائم املشار إليهـا يف الفقـرة          إذا   )٢(  

  سـنوات  مخـس بـني  بالسجن ملـدة تتـراوح   أو أكثر، ُيعاقَب اجلاين    واحد موت شخص 
 .مخس عشرة سنةو
 مـن  ١ يف الفقـرة  مـشار إليهـا   اجلاين، أثنـاء ارتكابـه جلرميـة       اقترفإذا   )٣(  

 ملــدة ال تقــل عــن عــشر ســنوات بالــسجن؛ فإنــه ُيعاقَــب  عمــدهــذه املــادة، جرميــة قتــل
 .“ ثالثني سنةملدة تصل إىل أو
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  أخذ الرهائن- من القانون اجلنائي ٤٤٨املادة 
عــشر ســنوات كــل مــن  و ســنتني بــني بالــسجن ملــدة تتــراوحُيعاقَــب  )١(”  

رهينة بقـصد   كخيتطف شخصا أو يهدد بقتل ذلك الشخص أو إيذائه أو االحتفاظ به             
 .ة دولية على القيام أو عدم القيام بعمل ماإرغام دولة أو منظم

 مـن هـذه   ١ اجلاين املشار إليه يف الفقـرة      قل على احلكم بعقوبة أ  جيوز   )٢(  
 . مل يتحقق القصد من االختطافوإن الرهينة مبحض إرادته، إذا أطلق سراحاملادة 

ــرة     )٣(   ــا يف الفق ــشار إليه ــادة  ١إذا أدت إحــدى اجلــرائم امل  مــن هــذه امل
مخــس و ثــالث ســنوات بالــسجن ملــدة تتــراوح بــنيمــوت الرهينــة، ُيعاقَــب اجلــاين  إىل

 .سنة عشرة
ــه      )٤(   ــاء ارتكاب ــة أثن ــل الرهين ــد اجلــاين قت ــة جلإذا تعّم ــا رمي ــشار إليه  يف م

ملـدة   ملـدة ال تقـل عـن عـشر سـنوات أو         بالسجن من هذه املادة؛ فإنه ُيعاقَب       ١ الفقرة
 .“ثالثني سنةتصل إىل 

 
  متويل اإلرهاب- من القانون اجلنائي ٤٤٩املادة 

عشر سنوات كـل مـن   و سنة واحدة بالسجن ملدة تتراوح بني ُيعاقَب   )١(”  
ــادتني        ــا يف امل ــشار إليه ــة امل ــل اجلــرائم اجلنائي ــواال بقــصد متوي ــدم أو جيمــع أم  ٤٤٧يق

 . من هذا القانون٤٤٨ و
 .“ادة من هذه امل١ُتصاَدر األموال املشار إليها يف الفقرة  )٢(  

 
  قانون اإلجراءات اجلنائية للجبل األسود 

  حجز األشياء بأمر من احملكمة- ٨١املادة 
 اليت يتعّين حجزها مبوجـب القـانون اجلنـائي، أو الـيت         ،ُتحَجز األشياء  )١(”  

ــسلَّم إىل احملكمــة     ــا وُت ميكــن اســتخدامها كــدليل يف اإلجــراءات اجلنائيــة، حجــزا مؤقت
 .أخرى طريقة  بأيةمكان آمن أو ُتحفظ يف ،حلفظها

ــسليمها      )٢(   ــه بت ــَزم كــل مــن توجــد أشــياء مــن ذلــك القبيــل يف حوزت ُيل
 علـى الـشخص الـذي    يـورو  ٢٠٠ وجيوز فرض غرامة ال تتجاوز .مبوجب أمر احملكمة

ويظـل  .  يف رفـضه  عرضـة للـسجن إذا اسـتمر        الـشخص  ويصبح ذلك يرفض تسليمها،   
 علـــى ، تنتـــهي اإلجـــراءات اجلنائيـــة حـــىت يـــسلم األشـــياء أو حـــىتالـــشخص ســـجينا
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وتـسري اإلجـراءات ذاهتـا علـى الـشخص الـذي يعمـل               .شهرينمدة  يتجاوز ذلك    أال
ــة أو   ــصفته الرمسي ــة أو غــري ذلــك مــن     أو مؤســسةمــسؤول يف ســلطة كب ــة للدول  تابع
 . األخرىالكيانات القانونية

ت املخّزنـة    مـن هـذه املـادة علـى البيانـا          ٢  و ١ُتطَبَّق أحكام الفقرتني     )٣(  
 فيهــا تلــك حتفــظ البيانــات آليــا أو إلكترونيــا أو الوســائط الــيت الــيت تعــاجليف األجهــزة 

 . تــسليمها بــأمر احملكمــة جيــب أن تكــون صــاحلة للقــراءة والفهــم عنــد البيانــات، الــيت
 . معينةباللوائح املتعلقة باحلفاظ على سرية بياناتاألخرى اهليئات ووتلتزم احملكمة 

 :ي احلجز املؤقت على األشياء التاليةال يسر )٤(  
ــة، الــيت     )١(    ــائق وغريهــا مــن أوراق الــسلطات التابعــة للدول الوث

 االلتزام باحلفاظ على األسرار املهنيـة  خمالفةيؤدي نشرها إىل   
ــة واألســرار العــسكرية، إىل أن تقــرر اهليئــات     وأســرار الدول

 املختصة غري ذلك؛

ميــه أو إىل األشـــخاص املـــشار  ارســائل املـــدعى عليـــه إىل حم  )٢(   
 مـن   ٩٧مـن املـادة      ١يف الفقرة    ٣ إىل   ١ يف البنود من     إليهم

 هذا القانون، ما مل يقرر املدعى عليه تسليمها طوعا؛

 يف الــيتالتــسجيالت، ومقتطفــات الــسجل والوثــائق املماثلــة  )٣(   
 مـن   ٩٦ من املـادة     ٣ البند   هم يف حوزة األشخاص املشار إلي   

 يتــصلالــيت أعــّدها هــؤالء األشــخاص فيمــا  و هــذا القــانون،
بالوقــائع الــيت حــصلوا عليهــا مــن املــدعى عليــه أثنــاء أدائهــم   

 لاللتــزام باحلفــاظ خمالفـة  املهنيــة، إذا شـكّل نــشرها  ألعمـاهلم 
 .على سر مهين

 مـن هـذه املـادة     ٤ مـن الفقـرة      ٢ املـشار إليـه يف البنـد         النص ينطبقال   )٥(  
 ١ عمـالً بـالفقرة      بإفـادة  من واجب اإلدالء     نياص املستثن على حمامي الدفاع أو األشخ    

 من هـذا القـانون، إذا كـان مثـة شـك معقـول بـأهنم أعـانوا املـدعى عليـه                       ٩٧من املادة   
 .بالتسّترا معه وعلى ارتكاب اجلرمية اجلنائية أو ساعدوه بعد ارتكاهبا أو أهنم تواطؤ

ــتئناف االيف ) ٢٤، املـــادة٦الفقـــرة  (احملكمـــةتبـــّت هيئـــة  )٦(   املتعلـــق سـ
 عقوبـة  حيـول الطعـن يف  وال  .بفرض غرامة أو عقوبـة بـاحلبس  بالطعن يف حكم يقضي 

 . إنفاذ احلكمالسجن دون
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 من هـذه    ١جيوز لسلطات الشرطة حجز األشياء املذكورة يف الفقرة          )٧(  
  من هذا القانون أو عنـد تنفيـذ  ٢٤٦  و٢٣٠ مبقتضى أحكام املادتني  العملاملادة عند   

 .ر قضائيأم
ــا      )٨(   ــور عليهـــ ــان العثـــ ــدوَّن مكـــ ــياء، ُيـــ ــز األشـــ ــام حبجـــ ــد القيـــ عنـــ
 وحيــرَّر وصــل  .، عنــد االقتــضاء  بأيــة طريقــة أخــرى  وُتحــدَّد خصائــصها  وصــفها،و

 .“ احملجوزةشياءباأل
 

  بشكل مؤقتاملمتلكات مصادرة األشياء وريع ٥٢٣ املادة
ــة أو     )١(”   ــدعو إىل الريب ــا ي ــة م ــارإذا كــان مث ــال    اشــتباث ــأن فع ــول ب ه معق

تــدبري اختــاذ إجراميــا قــد ارُتكــب يف إطــار جرميــة منظمــة، جيــوز للمحكمــة أن تــأمر ب  
 املمتلكــات بــشكل مؤقــت بغــض النظــر عــن الــشروط األشــياء وريــعيقــضي مبــصادرة 

 . من هذا القانون٥٤٥ إىل ٥٣٨ واملواد من ٨٧ إىل ٨١الواردة يف أحكام املواد من 
 ، ذكـر  يـتعني وفقـا ملـا      ذلك،   غريا الفصل على    ما مل تنص أحكام هذ     )٢(  

بشكل مؤقت املـشار إليهـا يف        مصادرة األشياء وريع املمتلكات      يف إجراءات أن تطبق   
 فــضال عــن األحكــام ، مــن هــذا القــانون، أحكــام قــانون اإلجــراءات التنفيذيــة١املــادة 

 .“ذات الصلة من هذا القانون
 

 قانون منع غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
حيــدد هــذا القــانون التــدابري واإلجــراءات الــيت يتخــذها اجلبــل األســود للكــشف عــن       

 .عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومنعها
 : على ما يلي٣تنص املادة 

لكشف عن عمليـات غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب ومنعهـا،       املتعلقة باُتنفَّذ التدابري    
 أو االحتفـاظ    مبادلتها أموال أو    استالمليت تنطوي على     واملعامالت ا   التجارية يف مجيع األعمال  

يـشار إليهـا    ( األخـرى   التعامـل باملـال أو املمتلكـات       أشـكال  من    ذلك هبا أو استخدامها أو غري    
 هــذا القــانون واللــوائح الفرعيــة ذات  ها يتطلبــالــيتاملعــامالت و، )معــامالت: بعبــارةفيمــا يلــي 

 عمليـات غـسل األمـوال       يرتـاب يف أهنـا تنطـوي علـى        رية  الصلة، كما ُتنفَّذ يف أية معامالت جتا      
 اليــة؛املؤســسات املصارف واملــ )١(: االلتــزام باختــاذ هــذه التــدابرييــشمل و. إلرهــابلومتويــل 

صناديق الـــ )٤ (ربيـــد؛المكاتـــب  )٣(مـــوال؛ األ تقـــوم مبعـــامالت ســـداد  الـــيتنظمـــاتامل )٢(
  رأس يف ســوقةاملــشاركاملؤســسات  تقاعديــة وغريهــا مــنالعاشــات املســتثمارية، وصــناديق اال

ــال؛  ــة ووســطاء أســواق   املوراق األأســواق  )٥(امل ــة؛املوراق األالي ــأمني؛ الشــركات  )٦ (الي ت
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كوميـة وغريهـا مـن املنظمـات الـيت ال تـستهدف             احلنظمـات غـري     املنـسانية، و  اإلنظمات  امل )٧(
صــرافة العملــة؛ مكاتــب  )٩ (حلــظ؛ وغريهــا مــن منظمــي ألعــاب ا املقــامرةحمــال  )٨(الــربح؛ 

ــب  )١٠( ــاتمكات ــة، والؤســسات امل )١١(؛ الرهون ــاولني، واملتجاري ــيني الشــخاص األق طبيع
 :نخرطني يف التجارة أو يف األعمال التاليةامل

 بيع وشراء املطالبات - 
 شراء الديون - 

 إدارة ممتلكات أطراف ثالثة - 

 مانمباشرة وإجراء عمليات باستخدام بطاقات الدَّْين واالئت - 

 التأجري - 

 تنظيم رحالت السفر - 

 جتارة العقارات - 

  الودائعحفظ - 

  هذه املعادن واألحجار واملنتجات املصنوعة منالكرميةاملعادن الثمينة واألحجار يف التجارة  - 

 ضمانات وغريها من الكفاالتالإصدار  - 

 االئتمان ووكاالت االئتمان - 

 ت على صفقات القروضاإلقراض والسمسرة يف املفاوضا - 

 السمسرة يف بيع وثائق التأمني - 

 تنظيم املزادات وإجراؤها - 

 األعمال الفنية يفالتجارة  - 

 بيع السيارات - 

 بيع القوارب - 

أنشطة أخرى ذات صـلة مبعـامالت مـشاهبة مـن حيـث اسـتخدام األمـوال وغريهـا                   أية   - 
 .“من املمتلكات

املمتلكـــات احملجـــوزة بـــشكل مؤقـــت بـــإدارة علـــق تجتـــري حاليـــا صـــياغة القـــانون امل 
 الفـساد  ملكافحـة  من اتفاقية األمم املتحـدة      ٣١بشكل دائم، وينسجم هذا القانون مع املادة         أو

 .يب ذات الصلةو جملس أوروبا واالحتاد األوروصكوك


