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 موجهة إىل رئيس جملـس األمـن        ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦رسالة مؤرخة     
بشــأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣مــن رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار    

 مكافحة اإلرهاب
  

ــة     ــاليت املؤرخـــ ــا برســـ ــيكم إحلاقـــ ــرين األول١٩أكتـــــب إلـــ ــوبر / تشـــ  ٢٠٠٤أكتـــ
)S/2004/835 .(           السـودان التقريـر الرابـع املرفـق املقـّدم         وقد تلقت جلنـة مكافحـة اإلرهـاب مـن

وأكـون ممتنـا لـو تفضـلتم بتعمـيم          ). انظر املرفـق  ) (٢٠٠١ (١٣٧٣ من القرار    ٦عمال بالفقرة   
 .هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن

 دنيسوف. أندريي إ)  توقيع(
 رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار

 ــأن مكافحة اإلرهاببش) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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 مرفق
 موجهة إىل رئـيس جلنـة   ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥مذكرة شفوية مؤرخة      

 مكافحة اإلرهاب من البعثة الدائمة للسودان لدى األمم املتحدة
  

هتــدي البعثــة الدائمــة جلمهوريــة الســودان لــدى األمــم املتحــدة حتياهتــا إىل رئــيس جلنــة   
بأن حتيل طيـه التقريـر الرابـع املقـدم مـن حكومـة السـودان عمـال              مكافحة اإلرهاب، وتتشرف    

 ).انظر الضميمة ()٢٠٠١ (١٣٧٣ من قرار جملس األمن ٦بالفقرة 
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 ضميمة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
التقرير الرابع املقّدم من حكومة السـودان ردا علـى استفسـارات جلنـة مكافحـة                  

 ٢٠٠٤أغسطس /ب آ٣اإلرهاب الواردة يف رسالتها املؤرخة 
 

 ]بالعربية: األصل[
 

  إجراءات التطبيق- ١الفقرة 
حول تعديل قانون مكافحة اإلرهاب تلقى السودان دراسة من مكتـب األمـم املتحـدة       ١-١

� قانون مكافحة اإلرهـاب السـوداين     �للمخدرات واجلرمية بفيينا تتعلق مبشروع قانون لتعديل        
 .ةوليس قانون العقوبات كما ورد يف الرسال

استصحبت اللجنة الـيت شـكّلها وزيـر العـدل ملواءمـة التشـريعات السـودانية للصـكوك                   - 
الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب يف توصــياهتا كــل مــا ورد يف هــذا املشــروع، وقــد  
وافق السيد وزيـر العـدل علـى توصـيات اللجنـة، وشـكّل جلنـة أخـرى للصـياغة الفنيـة             

نـوفمرب اجلـاري   /الصـياغة خـالل شـهر تشـرين الثـاين     ومن املتوقع أن تفرغ اللجنـة مـن      
توطئـة لعرضـه علـى جملـس الـوزراء إلجازتــه ومـن مث املصـادقة عليـه مـن ِقبـل اجلهــات           

 .التشريعية
/  آب٢أمــا املرســوم املؤقــت املتعلــق مبكافحــة جــرائم غســل األمــوال الصــادر بتــاريخ    ٢-١

ــوطين   ٢٠٠٣أغســـطس  ــى اجمللـــس الـ ــه علـ ــد مت عرضـ ــان( فقـ ــاريخ  )الربملـ ــه بتـ  ومتّـــت إجازتـ
 ووقّــع عليــه رئــيس اجلمهوريــة ومت نشــره باجلريــدة الرمسيــة ٢٠٠٣ديســمرب /كــانون األول ٢٢

 )).١(مرفق رقم (وأصبح قانونا نافذا من ذلك التاريخ 
حــول جتميــد األمــوال الــيت تســتخدم يف أعمــال إرهابيــة أو تكــون خمصصــة الرتكــاب   ٣-١

 قـد نـص علـى ذلـك مـن ضـمن       ٢٠٠٣ل األموال لسنة أعمال إرهابية فإن قانون مكافحة غس  
: وذلك علـى النحـو التـايل      ) د) (١ (- ٩اختصاصات وسلطات اللجنة اإلدارية العليا يف املادة        

 .�تبه فيهاشحجز أو جتميد احلسابات واألموال امل�
 الصــادر مــن  ٢٦/٢٠٠٢مت إنشــاء وحــدة املعلومــات، مبوجــب القــرار اإلداري رقــم     ٤-١

ــك الســودان يف  الســيد حمــافظ   ــك    ٢٠٠٢أغســطس / آب٣بن ــن البن ــة م ــراغ وحماول  لســد الف
املركزي إلجياد جهة تعىن مبكافحـة غسـل األمـوال يف ظـل غيـاب التشـريعات اخلاصـة بـذلك،                      
وكما هو معلوم فإن إصدار التشريعات القانونية يتطلب وقتا طويال حىت جتاز وتصـبح قانونـا،                
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 ثالث مـوظفني مـن اإلدارة القانونيـة والنقـد األجـنيب             يترأس الوحدة نائب مدير إدارة وعضوية     
 )).٢(مرفق رقم . (والرقابة املصرفية وتتوفر على قدر معقول من معينات العمل

مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال         ) ٨(نشري إىل أن اللجنة اإلدارية الـواردة يف املـادة            
حيات وجمهــزة بــاملوارد البشــرية  هــي اهليئــة القوميــة العليــا بــالبالد وتتمتــع بالصــال٢٠٠٣لســنة 

 .والتقنية واملالية
ــا حــىت اآلن تنفيــذ بــرامج للتــدريب، غــري أن كافــة اجلهــات حتــرص علــى      ٥-١ مل يــتم حملي

املشاركة الفعالة يف الدورات التدريبية اليت تنظم يف مكافحة متويل اإلرهـاب يف بعـض الـدول،              
املنظمات الدوليـة، وقـد مت انتـداب أكثـر      ويتم التركيز بصفة خاصة على الدورات اليت تعقدها         

مــن عشــرة مــوظفني مــن بنــك الســودان حلضــور دورات تدريبيــة خمتلفــة يف عــدة دول، وتــويل  
اللجنة اإلدارية ملكافحة غسل األموال موضوع التدريب اهتماما خاصـا، وسـيتم الفـراغ قريبـا                

 .من وضع الربامج التدريبية املناسبة للعمل على تنفيذها
 :الربامج التدريبية ذات الصلة فتشمل اآليتأما  ٦-١

عـن ماهيـة وكيفيـة واآلثـار املترتبـة علـى غسـل              ) نظريـة (برامج أوليـة تعريفيـة       )أ( 
 األموال؛
 ودراسة حاالت؛) عملية(برامج تدريبية  )ب( 
 .برامج عن استخدام أحدث الوسائل املتبعة يف جمال املكافحة )ج( 

 من البنك املركـزي علـى       - حىت اآلن    -والضوابط الصادرة   ومن خالل تتبع تنفيذ املنشورات      
، يـتم التـدريب   ٢٠٠٢مـايو   / أيار ٢٠يف  ) ٤(منشور مكافحة غسل األموال رقم      : سبيل املثال 

 .اجلماعي أو رمبا الفردي على اكتشاف املعامالت املشبوهة
 :يتم الترخيص للصرافات بعد استيفاء الشروط اآلتية ٧-١

ــدى امل  )أ(  ــانون      التســجيل ل ــة مبوجــب ق ســجِّل التجــاري كشــركة مســامهة عام
 ؛١٩٢٥الشركات للعام 

 استيفاء متطلبات رأس املال املدفوعة؛ )ب( 
 .استيفاء متطلبات سوق اخلرطوم لألوراق املالية كشركة مسامهة عامة )ج( 

وهي بذلك تنشأ مبوجب قانون الشركات وحيكم عملها قوانني بنـك السـودان، قـانون تنظـيم                 
 .ل املصريف والئحة التعامل بالنقد األجنيب والئحة الصرافاتالعم
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 أنظمة حتكم اخلدمات البديلـة لتحويـل األمـوال وإمنـا هنالـك              - حىت اآلن    -ال توجد    ٨-١
اجتاه لعمل تسجيل لدور احلوالـة العاملـة بـالبالد إن وجـدت للحصـول منـها علـى إحصـائيات                     

 .لتحديد حجم األموال فقط يف هذه املرحلة
 ليســت هـي الوحـدة املنشــأة   ٢٦/٢٠٠٢الوحـدة املشـار إليهــا يف األمـر اإلداري رقـم      ٩-١

مـن قـانون مكافحـة      ) ٨(من املرسوم املؤقت واليت أصـبحت اآلن املـادة          ) ب (٥مبوجب املادة   
 .غسل األموال بعد إجازته بواسطة الربملان

 FIUسل األموال متثِّـل  من قانون مكافحة غ) ٨(اللجنة اإلدارية املنشأة مبوجب املادة  � 

)(Financial Intelligence Unitيف العديد من الدول . 
 AMLU فهــي متثِّــل ٢٦/٢٠٠٢أمــــــا الوحـــــــدة املكّونـــــــة مبوجـــــب القــــــرار رقــم  � 

)Anti Money Laundering Unit (التابعة للبنك املركزي. 
 التحقيــق تــبني أهنــا ال تتعلــق بعمليــات مت التبليــغ حــىت اآلن حبــوايل مثــان حــاالت وبعــد ١٠-١

 .غسل أموال حقيقية
 هبـا يف السـودان غـري قـانون          وفيما يتعلق بالتساؤل حول وجود قـوانني حمـددة معمـول           ١١-١

 تغطـي طرائـق أخـرى للمسـاعدة املتبادلـة، نرجـو أن نشـري إىل أن                  ١٩٥٧تسليم اجملرمني للعام    
وهذا القانون املعّدل يغطي هـذه      . وزارة العدل قد أعّدت مسودة لتعديل قانون تسليم اجملرمني        

لـة باملثـل يف مسـألة تسـليم         الطرائق األخرى املساعدة إضافة لذلك يتعامـل السـودان مببـدأ املعام           
 .اجملرمني واإلرهابيني

 اجلرميـة السياسـية يف      ٢٠٠١عّرف القانون السوداين، قانون مكافحـة اإلرهـاب للعـام            ١٢-١
 :باآليت) ٢(املادة 

يقصد هبـا التعـدي علـى رؤسـاء الـدول واحلكومـات وزوجـاهتم أو أصـوهلم          �  
خاص املتمتعني حبماية دوليـة مبـن        أو رؤساء احلكومات أو الوزراء أو األش       فروعهم أو

ــار        ــات الدبلوماســية أو مق ــار البعث ــى مق ــدي عل ــيهم الســفراء والدبلوماســيني، والتع ف
 .�السكن اخلاص أو وسائل النقل اخلاصة هبم

ومبفهوم املخالفة يعترب أي فعل من غري األفعال املوصوفة يف هذه الفقرة يشـكّل جرميـة        
سياسـية هـي تلـك اجلـرائم املوصـوفة بأهنـا جرميـة إرهابيـة يف         غـري سياسـية أي أن اجلرميـة غـري ال    

اجلرميـة اإلرهابيـة ويقصـد هبـا أي فعـل           � ٢٠٠١من قانون مكافحة اإلرهاب لسـنة       ) ٢(املادة  
 ويشـمل األفعـال واجلـرائم اإلرهابيـة املنصـوص           �أو الشروع فيه يرتكب تنفيذا لقصـد إرهـايب        
مة مجهورية السودان وصـودق عليهـا وفـق أحكـام           عليها يف االتفاقيات اليت وقّعت عليها حكو      
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الدستور عدا ما مت استثناؤه أو التحفظ عليه، وكذلك مجيع اجلرائم الـيت تنـدرج حتـت القـانون       
 . أو القوانني العقابية اخلاصة١٩٩١اجلنائي لسنة 

وتبعا لـذلك فـإن املعـايري املطّبقـة لتقريـر مـا الـذي يشـكِّل جرميـة غـري سياسـية هـي أن                           
 . اجلرمية من وصف اجلرمية السياسية وتندرج حتت أي فعل جمرم بواسطة القانونخترج

ــدخل يف إطــار تعريــف اجلرميــة السياســية مبوجــب القــوانني        أمــا الســؤال حــول هــل ي
الوطنية بالسودان أي من اجلرائم املذكورة يف الصـكوك الدوليـة اإلثـىن عشـر املتعلقـة مبكافحـة                   

دان فـإن اإلجابـة بـالنفي، حيـث أن األفعـال الـيت تشـكِّل جرميـة          اإلرهاب اليت انضم إليها السـو     
سياسية وردت على سبيل احلصر ال املثال يف املادة املذكورة، أما األنظمة الوطنيـة ذات الصـلة                 

 :فهي
 ).٣مرفق رقم  (١٩٩١القانون اجلنائي لسنة  - ١ 
 .٢٠٠١قانون مكافحة اإلرهاب لسنة  - ٢ 
 .١٩٨٦ة للعام قانون األسلحة والذخري - ٣ 
 .١٩٩٣قانون املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  - ٤ 
 .١٩٩٩قانون الطريان املدين لسنة  - ٥ 
 ).٤مرفق رقم  (١٩٩٩قانون قوات األمن الوطين لسنة  - ٦ 
 ).٥مرفق رقم  (٢٠٠٣قانون مكافحة غسل األموال لسنة  - ٧ 

 ).٦مرفق رقم  (١٩٧٤ام نرجو أن نرفق نسخة من قانون تنظيم اللجوء للع ١٣-١
ــن          ١٤-١ ــدخول واخلــروج للحــد م ــة ال ــال ملراقب ــام فّع ــة الســودان بوضــع نظ قامــت حكوم

حتركــات اإلرهــابيني وذلــك مــن خــالل نقــاط الــدخول واخلــروج بكــل مــن مطــار اخلرطــوم،    
بورتســودان، دنقــال باإلضــافة إىل مينــاء بورتســودان، ســواكن، وادي حلفــا وبعــض املعــابر         

 .يانات املسافرين بعد دخوهلم أو خروجهم ألن النظام املتبع يدويااألخرى وتسجل ب
نظام تسجيل بيانات املسافرين مل يكن مستخدما يف النقـاط احلدوديـة، بـل يف املـوانئ                  ١٥-١

 .البحرية واملطارات فقط
ال توجد يف السودان قوانني وأنظمـة سـارية املفعـول تلـزم النـاقلني أن يتحملـوا تكلفـة                     ١٦-١

 .املسافرين، ولكن من خالل قانون منظمة الطريان الدولية صار هذا اإلجراء معموال بهإعادة 
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مل تتمكن حكومة السودان من إصدار اجلـواز اجلديـد نسـبة لضـعف التمويـل                 )أ( ١٧-١
 . بعد رصد التمويل الالزم له٢٠٠٥ويتوقع أن يصدر يف العام 

 احلاسـوب، والبيانـات الـيت       إن النظام الذي يستخدم إلصدار اجلواز يسـتخدم        )ب( 
البيانات الشخصية حلامل اجلواز، واجلهات املختصة هـي اإلدارة العامـة         : ختتزن باحلاسوب هي  

 .للجوازات واهلجرة واجلنسية بوزارة الداخلية
ال يســمح الســودان بــدخول إقليمــه أو اخلــروج منــه ســواء ملواطنيــه أو ملــواطين الــدول   ١٨-١

 املفعــول وعليــه تأشــرية دخــول أو خــروج، وعــدم االلتــزام األخــرى بــدون جــواز ســفر ســاري
 .من قانون اجلوازات) أ (٣٢بذلك يعين تسلال وفقا للمادة 

التشريعات السودانية متنع حيازة السالح الناري إال بعـد اسـتيفاء الشـروط والضـوابط                ١٩-١
 :اخلاصة حبيازته واملتمثلة يف اآليت

ح صادر من السـلطة املختصـة املرخصـة    أن يكون حبوزة طالب الرخصة تصري      )أ( 
 ؛)شراء، متويل، استرياد(ساري املفعول يوضح كيفية احليازة 

 مطابقة بيانات التصريح مع البيانات الشخصية حلامله؛ )ب( 
 .ملء االستمارة اخلاصة بإصدار الرخص )ج( 

ة ســالح حســب الفئــة احملــددة يف الالئحــ ) ٢(عــدد األســلحة الــيت يــتم التــرخيص هبــا   � 
 .أسلحة) ٤(أن هناك استثناء يصل إىل  كما

 :يسمح نظام الترخيص بنقل الرخص إىل الغري وفق الشروط أدناه � 
ــه       - ١  ــل ونرفــق مع ــا يوضــح أســباب التحوي ــا كتابي تقــدمي صــاحب الرخصــة طلب

 .الرخصة وشهادة السكن
سـال  يتم خماطبة الوالية املسـتخرجة للرخصـة أصـال لإلفـادة عـن حمتوياهتـا وإر                - ٢ 

 .ملفّها
 .يتم مطابقة البيانات املدونة بالرخصة مع البيانات الواردة من الوالية األم - ٣ 
 .يتم مراجعة جتديدات الرخصة - ٤ 
 .يتم إعداد االستمارة اخلاصة للتجديدات أو التصديق من الضابط املسؤول - ٥ 
 يطلـب مـن     يف حالة عدم توفر أي بيانـات رمسيـة بعـد اتبـاع الفقـرات أعـاله،                 - ٦ 

 .صاحب الرخصة إثبات أهلية احليازة
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فيما يتعلـق بضـرورة سـن تشـريع لتنفيـذ الصـكوك الدوليـة اإلثـىن عشـر املتعلقـة بقمـع                     ٢٠-١
 فــإن مشــروع القــانون املقتــرح قــد اســتوعب كافــة   ١-١وكمــا أشــرنا يف الفقــرة  . اإلرهــاب

ذ الكامـل هلـذه االتفاقيـات       األحكام املنصوص عليها يف الصكوك املذكورة ومن مث يتيسر التنفي         
 .الدولية

قـــام الســـودان بإرســـال رده علـــى االســـتبيان الـــذي أرســـله االحتـــاد األفريقـــي حـــول   ٢-٢
اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األعضاء ملكافحة اإلرهاب، إىل اجتماع االحتـاد األفريقـي الثـاين                

 ).٧مرفق رقم (رفيع املستوى ملكافحة اإلرهاب 
 


