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 موجهـــة إىل رئــيس جملــس األمــن مـــن    ٢٠٠٧مــايو  / أيــار ٢١رســالة مؤرخــة     
ــيس ــالقرار     رئـ ــالً بـ ــشأة عمـ ــن املنـ ــة جملـــس األمـ ــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جلنـ بـ
 اإلرهاب مكافحة

 
ــسالم عمــالً         ــروين دار ال ــّدم مــن ب ــق املق ــر املرف ــة مكافحــة اإلرهــاب التقري تلقّــت جلن
القرار املتعلـــــق بـــــ  دار الـــــسالم ، ورد بـــــروين)٢٠٠١ (١٣٧٣ مـــــن القـــــرار  ٦ بـــــالفقرة
 . )انظر املرفق ()٢٠٠٥( ١٦٢٤

ــائق        ــو تفــّضلتم بتعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا بوصــفها وثيقــة مــن وث ــاً ل وأكــون ممتن
 .األمن جملس

 آرياس ريكاردو ألربتو  )توقيع(
 رئيس جلنة جملس األمن

 )٢٠٠١ (١٣٧٣املنشأة عمالً بالقرار 
 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 مرفق 
 موّجهـة مـن البعثـة الدائمـة لـربوين           ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦مذكرة شفوية مؤرخة      

 مكافحة اإلرهابدار السالم لدى األمم املتحدة إىل رئيس جلنة 
 

لجنـة  الهتدي البعثـة الدائمـة لـربوين دار الـسالم لـدى األمـم املتحـدة حتياهتـا إىل رئـيس               
بع املقّدم إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب بـشأن           ويشرفها أن ترفق طّيه تقرير بروين دار السالم الرا        

املقـّدم إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب     األول ها ، وتقرير)٢٠٠١ (١٣٧٣قرار جملس األمن   تنفيذ  
 .)انظر الضميمة ()٢٠٠٥ (١٦٢٤بشأن قرار جملس األمن 
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 *ضميمة 
تنفيـذ  ربوين دار السالم املقّدم إىل جلنة مكافحـة اإلرهـاب بـشأن             الرابع ل تقرير  ال  

قـرار جملـس    تنفيـذ   تقريـر األول بـشأن      الو )٢٠٠١ (١٣٧٣قرار جملـس األمـن      
 )٢٠٠٥ (١٦٢٤األمن 

 
 تدابري التنفيذ - ١ 

تالحــظ اللجنــة أن بــروين دار الــسالم لــيس لــديها قــوانني حمــددة بــشأن التخطــيط           ١-١
عـدداً مـن اجلـرائم اإلرهابيـة احملـددة       ثتحدث  عمال اإلرهابية وتـسهيلها وارتكاهبـا، وأهنـا سـت         لأل

 .وتوّد اللجنة تلقّي تقرير بشأن تلك املسألة. مبوجب قوانينها
 

 الــــرد  
ــرتمبوجــب أحكــام ال   ــن ال) ب( و) أ(ني فق ــدم ــداخلي   ) ١ (٣ بن ــن ال ــانون األم ــن ق م

لـسلطة بـأن تـأمر باحتجـاز الـشخص ملـدة أقـصاها سـنتني                ، لدى وزارة الداخليـة ا     ٢٠٠٢ لعام
ــا      أو ــة إذا م ــر تقييدي ــى ذلــك الــشخص أوام ــأن تفــرض عل ــع ب ــسلطان  اقتن ــة ال صــاحب اجلالل
ضرورة القيام بـذلك ملنـع ذلـك الـشخص مـن            ب،  برتوان، سلطان بروين دار السالم     - دي يانغ

ــروين   ــأمن ب ــايل، جيــوز ألي ضــابط  . التــصّرف بطريقــة ختــلّ ب ــرتشــرطة، مبوجــب ال وبالت  نيفق
 إجراء حتقيـق،    إىل حني ، أن يعتقل أو حيتجز، دون أمر بالقبض،         )١ (٥٥ بندمن ال ) ب( و) أ(

أي شخص، إذا كان لديه مـن األسـباب مـا حيملـه علـى االعتقـاد بـأن مثـة مـّربرات الحتجـازه                     
أو أي  وأنه تصّرف أو يوشك على التصرف أو ُيحتمل أن يتـصّرف بطريقـة ختـلّ بـأمن بـروين                    

 .جزء منها
تعمـل بــروين دار الــسالم حاليــاً علــى وضـع اللمــسات األخــرية علــى القــانون املتعلــق   و 

وســيتعامل هــذا القــانون مــع التخطــيط لألعمــال اإلرهابيــة املتعلقــة بــاجلرائم . بــاجلرائم املالحيــة
ضـد سـالمة    املالحية وتسهيلها وارتكاهبا، إلنفاذ اتفاقية قمـع األعمـال غـري املـشروعة املوّجهـة                

املالحة البحرية وبروتوكول قمع األعمال غري املـشروعة املوّجهـة ضـد سـالمة املنـشآت الثابتـة                 
 . املوجودة على اجلرف القاري

فيما يتعلق بالقوانني العامة اليت تتعامـل مـع اجلـرائم املتعلقـة باألعمـال اإلرهابيـة مثـل                   و 
ــرى       ــا، تـ ــسهيلها وارتكاهبـ ــرائم وتـ ــذه اجلـ ــل هـ ــيط ملثـ ــوانني   التخطـ ــسالم أن قـ ــروين دار الـ بـ

كــل علــى حــدة الــيت انــضمت إليهــا   القائمــة الــيت تنفــذ اتفاقيــات مكافحــة اإلرهــاب    اإلنفــاذ
 

 .املرفقات موجودة يف املوقع لدى األمانة العامة حيث ميكن اإلطالع عليها * 
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دار السالم، باإلضافة إىل القوانني اجلنائية العامة، كافيـة للتعامـل مـع األعمـال اإلرهابيـة                  بروين
يت تنظـر فيـه بـروين دار الـسالم          وال يزال القـانون العـام ملكافحـة اإلرهـاب الـ           . احملددة املذكورة 

 . ة يف القوانني القائمة يف املراحل األوىل من اإلعدادتملوالذي يرمي إىل سد أي ثغرات حم
ــة و ٢-١ املتعلــق مــر األكافحــة اإلرهــاب و املتعلــق مبمــر األاســتالم نــسخة مــن  ترجــو اللجن
 . دة الرمسية الستكافحة غسل األموال، على أن تتوفر النسختان بإحدى لغات األمم املتحمب
 

 الــــرد  
) التــــدابري املاليــــة والتــــدابري األخــــرى (كافحــــة اإلرهــــاب املتعلــــق مبمــــر األ :١املرفق انظر 
 ؛٢٠٠٢ لعام

 . ٢٠٠٢كافحة غسل األموال لعام املتعلق مبمر األ :٢املرفق انظر 
ــنّص الفقــرة   ٣-١ ــرار  ) ج (١ت ــدول األعــضاء،   )٢٠٠١ (١٣٧٣مــن الق  علــى أن تقــوم ال
ــة، أو   إبطــاء،  بــال ــون أعمــاال إرهابي ــد األمــوال وأي أصــول ألشــخاص يرتكب حيــاولون  بتجمي

ارتكاهبا، أو يشاركون يف ارتكاهبا أو يسهلون ارتكاهبـا؛ أو لكيانـات ميتلكهـا أو يـتحكم فيهـا                   
 مـن أمـر مكافحـة       ١٢ بنـد مـا إذا كـان ال      ُيرجـى توضـيح   ف. أو تعمل حلساب هؤالء األشخاص    

ة يف القائمـة الـيت      رجـ د على جتميـد أصـول األشـخاص واملنظمـات غـري امل            نطبق أيضاً ياإلرهاب  
 .  من جملس األمنإذنصدرت ب

 
 الــــرد  

التــدابري املاليــة والتــدابري   (كافحــة اإلرهــاب  املتعلــق مبمــر األ مــن ١١ بنــدمبوجــب ال 
 ردـــ أي شـخص ي   أن  ، جيـوز لـوزير املاليـة أن يـصدر أمـراً يعلـن مبوجبـه                 ٢٠٠٢لعـام   ) األخرى

 . إرهابياً ألغراض هذا األمرذلك األمر يعترب امسه ووصفه يف 
علـى أنـه جيـوز لـوزير املاليـة، مبوافقـة            ) ج( ١٤ بنـد وينّص احلكم ذو الصلة يف إطـار ال        

الـيت يـرى أهنـا    برتوان، سلطان بروين دار الـسالم، أن يـضع األنظمـة       -جاللة السلطان يانغ دي   
التــدابري املاليــة والتــدابري (كافحــة اإلرهــاب املتعلــق مب مــراألضــرورية أو مناســبة إلنفــاذ أحكــام 

 مـن   ١١ بنـد إرهايب، مبوجـب ال   أنه  ، مبا يف ذلك جتريد أي شخص ُيعلن         ٢٠٠٢لعام  ) األخرى
 . امصادرهتاألمر املذكور، من األموال واألصول، و

غـري   من األمر املذكور على جتميد أصـول األشـخاص واملنظمـات     ١٢ بندنطبق ال يوال   
لكـن ميكـن اعتبـار األشـخاص واملنظمـات غـري            . يف القائمة اليت أصدرها جملـس األمـن       درجة  امل

على القوائم الصادرة عن جملس األمن أشخاصاً إرهابيني أو منظمات إرهابية مبوجـب             املدرجة  
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ــداإلجــراءات املنــصوص عليهــا يف ال  ــايل، . ١١ بن ــوبالت ــدنّص الي  علــى جتــرمي أي شــخص  ٤ بن
 .كها إرهايبيتعامل مع أصول ميل

ــة يف      ٤-١ ــرى املبّينـ ــرائم األخـ ــي اجلـ ــا هـ ــر األمـ ــق مبمـ ــي   املتعلـ ــسلوك اإلجرامـ ــضة الـ ناهـ
 ؟٢٠٠٠ لعام
 

 الــــرد  
) اسـترداد العائـدات  (السلوك اإلجرامـي  املتعلق بمر األتشمل اجلرائم األخرى املبّينة يف      

، أو حيــازة )٢١ بنــدال(جرميــة مــساعدة شــخص آخــر علــى االســتفادة مــن الــسلوك اإلجرامــي 
، )٢٢ بنـد ال(امتالك أو استعمال املمتلكات اليت متثّل عائدات متأتية من الـسلوك اإلجرامـي               أو

وإخفاء أو نقل العائدات املتأتيـة مـن الـسلوك اإلجرامـي أو القيـام مبـا يّتـصل بـذلك مـن أفعـال                         
) ٢٤ بنـد لا(أو االشتباه يف ذلك     غسل األموال   عن   اتموعل، وعدم الكشف عن امل    )٢٣ بندال(

 ).٢٥ بندال(أو تسريب املعلومات 
ــوال ســوف       تو ٥-١ ــأمر مناهــضة غــسل األم ــان التفــسريي امللحــق ب ــة أن البي الحــظ اللجن

 . ُيستعَرض لتوسيع نطاق تعريف األعمال التجارية املالية، وتوّد احلصول على تقرير مرحلي
 

 الــــرد  
طــاق تعريــف األعمــال التجاريــة  تقــوم وزارة املاليــة حاليــاً باســتعراض خيــار توســيع ن   

 مثـل احملـامني   “احملـددة واألوسـاط املهنيـة   املؤسسات التجارية غـري املاليـة       ”ة لتشمل بعض    ـاملالي
 .واحملاسبني

تــشري بــروين دار الــسالم يف تقريرهــا الثالــث إىل أن شــعبة املؤســسات املاليــة واملركــز و ٦-١
ــ اهليئااملــايل الــدويل لــربوين مهــ  ُيرجــى ف. التزامــات تقــدمي التقــارير املختــصتان ب تان اإلشــرافينات

وتـوّد اللجنـة أيـضاً احلـصول علـى        . توضيح أي منهما تضطلع مبهام وحدة االستخبارات املالية       
 .حملة عن مسات وحدة االستخبارات املالية

 
 الــــرد  

من شـعبة املؤسـسات املاليـة واملركـز املـايل الـدويل لـربوين        تعد كل يف الوقت احلاضر،     
ــتني  ــة  تنيإشــرافيهيئ ــصان ب ضــمن وزارة املالي ــارير ختت ــشعبتان  . التزامــات تقــدمي التق وتتلقــى ال
ر عن املعامالت املالية املشبوهة، حيث تتعامل األخرية مع التقـارير الـصادرة عـن القطـاع            ـتقاري

 .املايل الدويل
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لإلبــالغ عــن   ويــساعُد وزارةَ املاليــة يف بــروين دار الــسالم حاليــاً املركــُز األســترايل         
ــربوين دار          ــة مناســب ل ــتخبارات املالي ــن وحــدة االس ــوذج ع ــداد من ــها يف إع ــامالت وحتليل املع

النـوع  ”وسيكون النموذج املقتـرح لوحـدة االسـتخبارات املاليـة يف هـذه املرحلـة مـن                  . السالم
وسيكون يف إطار وزارة املاليـة ويكـون مبثابـة مركـز وطـين ألغـراض تلقّـي وحتليـل                    . “اإلداري

زين ونشر تقارير املعـامالت املاليـة املـشبوهة واملعلومـات األخـرى املتعلّقـة بعمليـات غـسل                    وخت
األموال احملتملة أو التمويل اإلرهايب وتقـدمي هـذه التقـارير واملعلومـات لوكالـة اإلنفـاذ املناسـبة                   

 . لكي تتخذ أي إجراء ممكن
 علــــى البديلــــة ها خــــدمات التحويــــلضــــرفتــــود اللجنــــة معرفــــة املــــشاكل الــــيت تو ٧-١

 .بروين دار السالم
 

 الــــرد  
 األعمــال التجاريــة الــيت تــضطلع خبــدمات التحويــل البديلــة حتــصليف الوقــت احلاضــر،  

األمـــوال  مـــن قـــانون األعمـــال التجاريـــة لـــصرف ١٧٤ص هلـــا مبوجـــب الفـــصل علـــى تـــرخي
 الشرطة امللكيـة يف     وتقدم قوات . وتقوم وزارة املالية بتنظيم ورصد أنشطتها     واحلواالت املالية،   

وقــوات الــشرطة امللكيــة يف بــروين، خمّولــة،  . بــروين املــساعدة إىل وزارة املاليــة يف إنفــاذ األمــر 
إجراء حتقيـق عنـدما تتقـّدم وزارة املاليـة          بـ ،  ٧مبوجب أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية، البـاب        

الوحيدة ذات الـصلة     املشكلة   توحىت اليوم، كان  . بشكوى رمسية، ويتبع ذلك عملية مشتركة     
 . ةوجود أعمال جتارية غري مرّخص هي اليت واجهت وزارة املالية يف إنفاذ القانون املذكور

  علـى الـسؤال  الـــــرد جـاء يف   علـى حنـو مـا       لمـساعدة التقنيـة     معينـة ل  جمـاالت   وحددت   
٤-٣. 
 هــل الــشرطة يف بــروين مدّربــة للتحقيــق يف جــرائم متويــل اإلرهــاب أو غــري ذلــك مــن   ٨-١

اجلــرائم املتعلقــة باإلرهــاب؟ وهــل القــضاة وأعــضاء النيابــة العامــة مــدّربون علــى التعامــل مــع     
 القضايا اليت تشمل متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية األخرى؟

 
 الــــرد  

بذلت قوات الشرطة امللكية يف بروين جهوداً ملحوظة لتأهيل وتدريب موظفيهـا فيمـا               
لمعـايري  وفقـا ل   علـى الـصعيدين احمللـي والعـاملي، لتعزيـز قـدراهتم،              يتعلق باملهـارات املتخصـصة،    

وتقوم قوات الشرطة امللكية يف بروين حالياً بدراسة إمكانيـة إرسـال بعثـات عمـل إىل                 . الدولية
 . تلك الدول اليت شهدت هجمات إرهابية
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مل متويــل وال يتلقـى أعـضاء النيابــة العامـة تــدريباً حمـدداً للتعامـل مــع القـضايا الــيت تـش        
ــة      ــن األعمــال اإلرهابي ــك م ــد احلــاالت، ميكــن االســتعانة    . اإلرهــاب وغــري ذل وحبــسب تعقي

مــن ذوي اخلــربة مــن بلــدان أخــرى إلجــراء احملاكمــات يف مثــل هــذه مبمارســي املهنــة القانونيــة 
 .احلاالت

أحكـام وإجــراءات  ليـست لـديها   تـشري بـروين دار الـسالم يف تقريرهـا الثــاين إىل أهنـا      و ٩-١
 كيف تتعامل بروين مع ملتمسي اللجوء؟ف. انونية تتعلق مبنح مركز الالجئق

 
 الــــرد  

املتعلقــة مبركــز ١٩٥١طرفــاً يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لعــام ليــست بــروين دار الــسالم  
ولــيس مثــة أحكــام قانونيــة ملــنح . ١٩٦٧لعــام لحــق هبــا والربوتوكــول امل١٩٥١الالجــئني لعــام 

ــت أو وضــع ال   ــالذ   الجــئ مللتجلــوء مؤق ــذا اللجــوء أو امل ــة الالجــئ   . مــسي ه ــادة، يف حال وع
اللجوء الذين يدخلون إىل بـروين دار الـسالم، سـوف جيـري            ) ملتمسي(أو ملتمس   ) الالجئني(

 .تقدمي املعونة اإلنسانية األساسية هلم ملساعدهتم على مغادرة البالد
. ستعراض يف الوقت الراهنوتشري اللجنة إىل أن قانون تسليم اجملرمني خاضع لال ١٠-١

 “نظام القوائم”بدالً من “ هنج أساسه العقوبات”وتشمل التغيريات املقترحة استخدام 
املعمول به حالياً ألغراض تسليم اجملرمني، باإلضافة إىل إعادة تعريف احلاالت اليت جيري 

. كام الكمنولثفيها تقييد عدم التسليم يف اجلرائم ذات الطابع السياسي مبا يتماشى مع أح
 فهل ميكن لربوين دار السالم التعليق بقدر أكرب من اإلسهاب؟

 
 الــــرد  

 )٢٠٠٦أمر تسليم اجملرمني الصادر يف عام  :٣انظر املرفق (
فـأُلِغي القـانون القـدمي لتـسليم        . القوانني املتعلقـة بتـسليم اجملـرمني      حتديث  جرى مؤخراً    
األمـر نظـام    ويطبق  . ٢٠٠٦يم اجملرمني الصادر يف عام      وحل حمله أمر تسل   ) ٨الفصل  (اجملرمني  

غري أنه يظل باإلمكان االعتراض على التـسليم يف         . مبعىن سنة واحدة كحد أدىن    العقوبة الدنيا،   
، تعـّرف اجلـرائم     ٢٠٠٦ومبوجـب القـرار الـصادر يف عـام          . حالة اعتبار اجلرميـة جرميـة سياسـية       

سـواء  (قـانون البلـد يكـون هلـا طـابع سياسـي             ئم ضـد    جـرا السياسية املتعلقـة ببلـد مـا علـى أهنـا            
بسبب الظروف اليت ترتكَب فيها أو غري ذلك، وما إذا كانت هناك أحـزاب سياسـية متنافـسة                  

تبـاع سـلوك مـن النـوع املـشار إليـه يف             االـيت تنـشأ عـن       رائم  إال أهنا ال تـشمل اجلـ      ). داخل البلد 
األطـراف يف إطارهـا     ويلتـزم   ؛   فيها رفبروين دار السالم كط   دخلت  معاهدة متعددة األطراف    

بتسليم اجملـرمني أو حماكمتـهم؛ وجرميـة اإلبـادة اجلماعيـة؛ وجرميـة القتـل أو االختطـاف أو أي                     
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القتـل أو االختطـاف أو أي اعتـداء         ب التهديـد اعتداء آخر على أي شـخص أو علـى حريتـه؛ أو             
ركة فيــه كــشريك؛ ارتكــاب ذلــك، أو املــشاحماولــة آخــر علــى الــشخص أو علــى حريتــه، أو  

أي جرمية أخرى تكون بروين دار السالم وذلك البلد اآلخر قـد اتفقتـا علـى عـدم معاملتـها           أو
 . كجرمية سياسية ألغراض تسليم اجملرمني

وتالحـــظ اللجنـــة أن اللمـــسات األخـــرية قـــد ُوِضـــعت علـــى مـــشروع األمـــر املتعلـــق  ١١-١
.  وشــك التقــدمي إىل اهليئــات التــشريعية لــَسنهباملــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة وأنــه علــى

إذا  وترجو اللجنة التكرم مبوافاهتا بتقرير مرحلي عن تلك املـسألة باإلضـافة إىل معلومـات عمـا                
 . كان املشروع يغطي اجلرائم اإلرهابية

 
 الــــرد  

عــام ة يف املــسائل اجلنائيــة لاألمــر املتعلــق باملــساعدة املتبادلــ”ســنت بــروين دار الــسالم  
 وبـدأ نفـاذه   ٢٠٠٥مارس /  آذار٣ الذي ُنشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ    )٤املرفق  ( “٢٠٠٥

 تبــادلوميكّــن هــذا األمــر بــروين دار الــسالم مــن طلــب  . ٢٠٠٦ينــاير / يف أول كــانون الثــاين
تلقـى منـها تلـك املـساعدة، وذلـك         ت إىل بلـدان أخـرى و      حبيث تقدم مساعدة  املساعدة القانونية   

 :ذات الصلة هبا، اليت تشمل اآليت واألغراض ئل اجلنائيةاملسايف 
احلصول على أدلـة أو وثـائق أو مـواد أو غريهـا مـن األمـور الـيت تتـيح وضـع ترتيبـات                          • 

ألدلــــة أو املــــساعدة يف  التقــــدميلألشــــخاص، مبــــن فــــيهم األشــــخاص احملتجــــزون،  
 التحقيقات؛

 ائق؛ خدمة الوث: مصادرة املمتلكات ذات الصلة باجلرائم • 

 إصدار طلبات للتفتيش والضبط؛ :  األشخاص ومواقعهمحتديد هوية • 

لوثــائق والــسجالت ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك  عليهــا لتقــدمي أصــول أو نــسخ مــصدقة • 
. األعمــالالــسجالت احلكوميــة أو املــصرفية أو املاليــة أو تلــك اخلاصــة بالــشركات أو 

تعـود ملكيتـها للدولـة     مـا إذا كانـت   وجيوز تقدمي السجالت احلكومية مبا يتماشى مـع   
طار قوانني بروين دار السالم؛ وأي نـوع آخـر مـن املـساعدة الـيت ال تتعـارض مـع                     إيف  

 . قوانني بروين دار السالم

 : ويطبق األمر على أي بلد أجنيب بشرط وجود ما يلي 
 أي معاهدة للمساعدة املتبادلة بني ذلك البلد وبروين دار السالم؛ )أ( 
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أي معاهدة للمساعدة املتبادلة املتعددة األطـراف يكـون ذلـك البلـد وبـروين               و )ب( 
 . دار السالم طرفني فيها

مادامــــت ال تنــــدرج يف إطــــار (ويغطــــي الطلــــب اجلــــرائم ذات الــــصلة باإلرهــــاب  
وحتـال مجيـع طلبـات      . هذا األمر هي النائب العام    مبوجب  وتكون السلطة املركزية    ). ٢٤ البند

 : لة يف املسائل اجلنائية إىل النائب العام على العنوان التايلاملساعدة املتباد
      Mutual Assistance Secretariat 
      The Law Building 
      Jalan Tutong, BA 1910 

      Brunei Darussalam   
ــدات (يكمــل هــذا األمــر أمــر الــسلوك اإلجرامــي    و   وأمــر ٢٠٠٠لعــام ) حتــصيل العائ

التنفيـذ  يكفـل  ومـن ثَـّم فإنـه     ٢٠٠٢لعـام   ) التدابري املالية والتدابري األخـرى    (ب  مكافحة اإلرها 
 . ١٣٧٣من قرار جملس األمن ) د (٢الفعال للفقرة 

وتفيد بروين دار السالم بأهنا من املمكن أن تنظر طلبات الدول األطراف يف االتفاقيـة                ١٢-١
فهـل ميكـن لـربوين دار       . ن األصـول  الدولية لقمـع متويـل اإلرهـاب بتجميـد األمـوال وغريهـا مـ              

 السالم االستفاضة مبزيد من اإلسهاب؟  
 

 الــــرد  
بتجميــد بعــض األصــول، فــإن بطلــب بعــض الــدول األطــراف األخــرى تتقــدم عنــدما  

بنـاء   بروين دار السالم تنظـر يف ذلـك الطلـب، ويـتم، يف حالـة املوافقـة،  جتميـد تلـك األصـول          
مادامـت األمـوال    ) التـدابري املاليـة والتـدابري األخـرى       (إلرهاب   من أمر مكافحة ا    ١٢ البندعلى  

ألمـم املتحـدة أمسـاءهم      ص الذين أدرج جملس األمـن يف ا       أو األصول األخرى يف حيازة األشخا     
 . على قوائمه

ومن املمكن أيضاً أن تقـدم قـوة شـرطة بـروين امللكيـة املـساعدة مـن خـالل اإلنتربـول                       
اة مـن البلـدان األعـضاء يف اإلنتربـول بـشأن االشـتباه يف متويـل                  املعلومات املستق  نقلعن طريق   

ونظــراً لكــون معظــم الــدول األعــضاء يف اإلنتربــول أطرافــاً يف . اإلرهــاب إىل البلــدان األعــضاء
اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقمــع متويــل اإلرهــاب، فــإن هــذه البلــدان األعــضاء ســتكون قــد ســنت   

 . تشريعات بشأن قمع متويل اإلرهاب



S/2007/302

 

10 07-36172 
 

 ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤تنفيذ القرار  - ٢ 
مــا هــي التــدابري الــيت اختــذهتا بــروين دار الــسالم كــي ُيحظــر، بــنص القــانون، وُيمنــع      ١-٢

التحــريض علــى ارتكــاب عمــل إرهــايب أو أعمــال إرهابيــة، ومــا هــي اخلطــوات اإلضــافية الــيت  
 جيري النظر فيها، إن وجدت؟ 

 
 الــــرد  

رميـة ارتكـاب عمـل إرهـايب       تتعلـق جب  يعات حمـددة    مبوجب قوانني بروين، ال توجد تشر      
اجلرائم الـيت تـؤثر علـى       بـ  قلـ عغري أنه توجد يف قـانون العقوبـات نـصوص تت          . أو أعمال إرهابية  

اجلــسم البــشري، واجلــرائم الــيت تــؤثر علــى احليــاة، والقــوة اإلجراميــة واالعتــداء، واالختطــاف  
ــدخل يف     ــرائم تـ ــا جـ ــرب مجيعهـ ــك، وتعتـ ــا إىل ذلـ ــه ومـ ــة  بأنواعـ ــال اإلرهابيـ ــيط لألعمـ  التخطـ

وعالوة علـى هـذا، هنـاك جـرائم تتعلـق باإلرهـاب مثـل اختطـاف                 . التحضري هلا أو ارتكاهبا    أو
الطائرات واالستيالء غري املشروع عليها، وينص عليها أمر اختطـاف الطـائرات ومحايتـها لعـام                

رتكـاب أي مـن     ويعتـرب التحـريض علـى ا      . ٢٠٠٠ وأمر اتفاقية طوكيو الصادر يف عام        ٢٠٠٠
ــدهــذه اجلــرائم جرميــة مبوجــب    ــات ١٠٧ البن ــانون العقوب ــى أن   .  مــن ق ــد عل ويــنص هــذا البن

 العمـل؛ ذا حـرض أي شـخص علـى القيـام بـذلك             بعمل ما، إ  لى القيام   يعترب حمرضا ع  خص  الش
ــر، يف    ــام بــذلك  مــؤامرة أو شــارك، مــع شــخص أو أكث العمــل، وذلــك إذا وقــع تــصرف   للقي

سـاعد  وفقـا هلـذه املـؤامرة أو مـن أجـل القيـام بـذلك العمـل؛ أو           ع  غري مشرو حدث تقصري    أو
 . العملغري مشروع على القيام بذلك عن طريق تصرف أو تقصري عن عمد 
وعالوة على هذا، ميكن أيضاً تطبيـق قـانون النظـام العـام حلظـر ومنـع التحـريض علـى               

 . ارتكاب عمل إرهايب أو أعمال إرهابية
 

 )٥املرفق (قانون النظام العام   
خيــضع أي شــخص يقــوم بــأي عمــل هــدام؛ أو ينطــق بــأي ألفــاظ هدامــة،  : ٣١ البنــد • 

 ســنوات ودفــع غرامــة ٥وتكــون العقوبــة هــي احلــبس ملــدة  :  جرميــةهرتكابــلإلدانــة ال
 .  دوالر بروين٥ ٠٠٠تقل عن  ال

أي شـــخص يقـــوم باســـترياد أي مـــواد هدامـــة، أو صـــنعها، أو طباعتـــها، : ٣٢ البنـــد • 
ــ أو ــا،   نـ ــا، أو تعميمهـ ــدارها، أو توزيعهـ ــع، أو إصـ ــها للبيـ ــا، أو عرضـ شرها، أو بيعهـ
وتكــون العقوبــة هــي احلــبس ملــدة  .  جرميــةهرتكابــخيــضع لإلدانــة الإعــادة إنتاجهــا  أو
 .  دوالر بروين٧ ٠٠٠سنوات ودفع غرامة ال تقل عن  ٧
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زهتـــا أي شـــخص يقـــوم، دون عـــذر قـــانوين، حبمـــل مـــادة هدامـــة أو حبيا : ٣٣ البنـــد • 
وتكــون العقوبــة هــي احلــبس ملــدة  .  جرميــةهرتكابــخيــضع لإلدانــة البــالتحكم فيهــا  أو
 .  دوالر بروين٥ ٠٠٠سنوات ودفع غرامة ال تقل عن  ٥

وحتقيقاً ألغراض هذا القانون، فإن أي عمل أو أمر أو كلمة تعترب هدامـة يف احلـاالت                  
 : التالية
  إحداث فتنة؛ إذا كانت النية من ورائه • 

أو إذا كان حيتمل أن حترض على ارتكاب عنف منظم ضد األشـخاص أو املمتلكـات                 • 
 يف بروين؛ 

أو إذا كانت تدعم أو تروج أو تدعو ألي عمل يعّرض األمـن العـام لـربوين أو صـون                      • 
األمن العام أو إحاللـه فيـه للخطـر، أو حتـرض عليـه، أو حيتمـل أن تـؤدي إىل حـدوث             

 القانون فيه أو أي نظام قانوين معمول به فيه؛  بعصيان توصيعنف فيه، أو 

بـني  إىل عـداوات    ؤدي إىل مـشاعر سـوء نيـة أو          ا أن ت  ّرض أو من شأهن   حت تأو إذا كان   • 
 األعراق أو الطبقات املختلفة للسكان يف بروين؛

 هبة، أو مسامهة أو اشتراك أو بلغإيصاال لتحصيل م أو حساباً أو سجالًت كانأو إذا  • 

 لـه،  الـدعم ت التمـس  أوت طلبـ  و ومـن أجلـه أ  ذلـك  إىلت دعـ  أو ،عينـاً  أو اًنقـد  سواء
 التـصرف،  ينوون أشخاص أو غري مباشر     مباشرلكي يستفيد منه أو يستخدمه بشكل       

 بـروين،  يف العامة بالسالمة ختل بصورة ،فعالً تصرفوا أو التصرف، وشك على هم أو
 ضـون رحي أو فيهـا،  العنـف  علـى  ونحيرضـ  أو ، فيهـا  اسـتعادته  أو العام النظام بصون أو

 ؛فيها قانوين نظام بأي اإلخالل أو قانوهنا عصيان على

 :  إشعال الكراهية أو االزدراء أو إثارة النفور ضداأو إذا كان من شأهن • 

 أي فئة من املوظفني احلكوميني، أو أي موظف حكومي، أثناء أدائه ملهام عمله؛ - 
قانونية يف بـروين، أو أي عـضو يف تلـك القـوة أثنـاء               أي قوة مسلحة متمركزة بصورة       - 

 .أدائه ملهام عمله

ما هي التدابري اليت تتخذها بروين دار السالم لكي حترم من املالذ اآلمـن أي أشـخاص         ٢-٢
تتـــوافر بـــشأهنم معلومـــات موثـــوق هبـــا وذات صـــلة تـــشكل أســـباباً وجيهـــة تـــدعو إلدانتـــهم  

 هابية؟ بالتحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إر
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 الــــرد  
يعترب أي شـخص أديـن يف أي بلـد أو دولـة جبرميـة صـدر بـشأهنا حكـم بالـسجن ألي                         

فترة مهاجراً ممنوعاً من دخول البالد، ويكون دخول هذا الشخص إىل بروين دار الـسالم أمـراً              
ــانوين مبوجــب    ــري ق ــدغ ــانون اهلجــرة  ٨ البن ــن ق ــشمل     .  م ــه أن ي ــذا يف حــد ذات ــن شــأن ه وم

دان بالتحريض على ارتكاب أعمـال إرهابيـة، وحيظـر دخـول هـذا الـشخص إىل                 شخص م  أي
 . بروين دار السالم مبوجب هذا احلكم

ويشمل األشخاص احملظورون أيضاً أي شخص يعَتَبر، بناء على معلومات تستمد مـن              
أي مصدر يعتربه مراقب اهلجرة مصدراً موثوقـاً بـه، أو مـن أي حكومـة، عـن طريـق القنـوات                      

 . ية أو الدبلوماسية، مهاجراً غري مرغوب فيهالرمس
إىل بــروين دار الــسالم، فإنــه يــتعني علــى مراقــب  مــن هــذا القبيــل فــإذا دخــل شــخص  

أو جيوز له، وفقاً لـسلطته التقديريـة، احتجـازه          ما يركبه،   اهلجرة منعه من الرتول من على منت        
اح فرصــة إعادتــه إىل مكــان اهلجــرة أو أي مكــان آخــر يعينــه املراقــب حــىت تتــمراكــز يف أحــد 

نـصوص عليـه يف     علـى النحـو امل    و البلد الذي حيمل جنـسيته       مسقط رأسه أ  بلد  المغادرته أو إىل    
 .  من قانون اهلجرة٣١ البند

 قـــانون األمـــن الـــداخلي وأمـــر القـــانون اجلنـــائي   تطبيـــقوباإلضـــافة إىل هـــذا، جيـــوز   
 . يف احلاالت املالئمة) االحتجاز رهن احملاكمة(

ل الــوطين أيــضاً تقــارير    بــروين امللكيــة وإدارة اهلجــرة والــسج    بــادل قــوة شــرطة    وتت 
وتزييفهـا والـيت    ازات الـسفر    احلاالت اليت يشتبه أنه جرى فيهـا تزويـر جـو           بشأن   اتاالستخبار

وتنفــذ القــوانني واللــوائح ذات الــصلة بوثــائق اهلجــرة   . تكــون هلــا عالقــة بأنــشطة إرهابيــة قــد 
ي أعمـــال التحقـــق املـــشدد ملنـــع دخـــول األشـــخاص املـــدانني ، وجتـــربـــشكل صـــارموالـــسفر 

 . البلدإىل بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية 
كيف تتعاون بروين دار السالم مع الدول األخرى علـى تعزيـز أمـن حـدودها الدوليـة                   ٣-٢

هبــدف منــع املــدانني بــالتحريض علــى ارتكــاب عمــل أو أعمــال إرهابيــة مــن دخــول أراضــيها   
ها مكافحة وثائق السفر املزورة، والقيـام قـدر املـستطاع بتعزيـز اإلجـراءات املتعلقـة                 بوسائل من 

 بالكشف عن اإلرهابيني وأمن املسافرين؟ 
 

 الــــرد  
سـعياً مـن بـروين دار الـسالم إىل تعزيـز مراقبـة حـدودها، فإهنـا تتعـاون مـع غريهـا مــن             

وقـد أقامـت    . األنـشطة اإلرهابيـة    ذات الـصلة ب    اتالدول عن طريق تبادل معلومات االستخبار     
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ل الـوطين،   مـن الـداخلي وإدارة اهلجـرة والـسج        ارة األ بالتعاون مـع إد   قوة شرطة بروين امللكية،     
وجتري أعمـال التفتـيش املتعلقـة       . عالقات عمل مع دول أخرى للتعامل مع املسألة املبينة أعاله         

 .  البحرية واجلوية والربيةباهلجرة والتفتيش األمين بصورة مشددة على مجيع نقاط الدخول
ما هي اجلهود الدولية اليت تـشارك فيهـا بـروين دار الـسالم أو الـيت تنظـر يف املـشاركة                       ٤-٢

البدء يف تنفيـذها مـن أجـل تعزيـز احلـوار وزيـادة التفـاهم بـني احلـضارات ملنـع اسـتهداف                        /فيها
 ديانات وحضارات خمتلفة دون متييز؟

 
 الــــرد  

سالم مجيع املبادرات الرامية إىل تعزيز احلوار وتوسـيع دائـرة التفـاهم             تؤيد بروين دار ال    
وهي تدرك أن احلـوار والتعـاون بـني الثقافـات واحلـضارات هـو أحـد التـدابري                   . بني احلضارات 

ــشر     ــام بــني الب ــسالم والوئ ــسامح وال ــاهم والت ــز التف ــة لتعزي ــة،   . الفعال ــوغ هــذه الغاي وســعيا لبل
ــسالم يف   ــروين دار ال ــة هبــذه      شــاركت ب ــة لألمــم املتحــدة املتعلق ــة العام ــرارات اجلمعي تقــدمي ق

 .املسألة
وتعد هذه املسألة من املسائل ذات األمهية القصوى على الصعيد اإلقليمي أيـضا، وقـد              

املنتـدى اإلقليمـي لرابطـة أمـم        متت مناقشتها كذلك يف حمافل شىت، مثل مناقشتها ضـمن إطـار             
 ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وتؤيـد بـروين دار          األورويب االجتماع اآلسيوي  و جنوب شرق آسيا  

 .راتاالسالم ما اختذ فيها من قر
 إىل منظمـة األمـم املتحـدة     ٢٠٠٥مـارس   /آذار ١٧وقد انضمت بروين دار السالم يف        

منظمــة األمــم أمهيــة لعمــل وتــويل . ١٩١لتــصبح العــضو ) اليونــسكو(للتربيــة والعلــم والثقافــة 
 وكـذا ملـا تقدمـه مـن إسـهامات للمجتمـع الـدويل               )اليونـسكو (لـم والثقافـة     املتحدة للتربية والع  

ســعيا لتحقيــق أهــدافها بالعمــل علــى هتيئــة الظــروف الالزمــة إلقامــة حــوار حقيقــي قــائم علــى  
 .احترام القيم املشتركة وصون كرامة كل حضارة وثقافة

 التعـاون بـني     احلـوار بـشأن   ”وباإلضافة إىل ذلك، شاركت بروين دار السالم أيضا يف           
 كـانون  ٧ و ٦ستراليا وانعقـد يـومي   أ الذي اشتركت يف تنظيمه كل من إندونيسيا و       “األديان
ــا ٢٠٠٤ديــسمرب /األول ــسياب يف يوغجاكارت ــز   . إندوني ــادة وكــان اهلــدف مــن احلــوار تعزي زي

وتـألف وفـد بـروين دار الـسالم         . الدينية يف منطقـة آسـيا     الطوائف  التفاهم والتعاون بني خمتلف     
وباملثــل، . مــن ممــثلني ينتمــون إىل كــل مــن الــدين اإلســالمي واملــسيحي الكــاثوليكي والبــوذي  

 الــذي “احلــوار بــني األديــان الــذي نظمــه االجتمــاع اآلســيوي األورويب  ”شــاركت أيــضا يف 
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يف رعايــة احلــوار اشــتركت و. إندونيــسياب يف بــايل ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٢٢ و ٢١انعقــد يــومي 
 .لكة املتحدةكل من إندونيسيا واملم

بـني األديـان    اإلقليمـي   واشتركت بروين دار السالم أيـضا يف حـوار آخـر عـن التعـاون                 
 إىل ١٤بــالفلبني، يف الفتــرة مــن  عقــد يف ســيبو يةكرامــة اإلنــسانبمــن أجــل الــسالم والتنميــة و

الفلــبني احلــوار عــن طريــق مكتــب املستــشار الرئاســي  نظمــت وقــد . ٢٠٠٦مــارس /آذار ١٦
ســتراليا أة الـسالم ووزارة الــشؤون اخلارجيـة، وحتـت رئاســة مـشتركة لنيوزيلنـدا و     املعـين بعمليـ  
مـن أجـل    ومثّل هذا احلوار متابعة ألنشطة احلوار األول عـن التعـاون بـني األديـان                . وإندونيسيا

والـيت   وااللتزامات احملددة املقطوعة علـى الـصعيد القطـري،           يةكرامة اإلنسان الالسالم والتنمية و  
علــى املــستوى اإلقليمــي  مواضــيع حلقــات العمــل فيمــا يتعلــق   ات انبثقــت عــن  مشلــت توصــي 

وخرج احلـوار   . التنمية والكرامة اإلنسانية، وبدور التعليم ووسائط اإلعالم      بو،  بالسالم واألمن 
 الذي تضمن مشاريع حمددة هتدف إىل تعزيز السالم والتنميـة يف منطقـة آسـيا                “بإعالن سيبو ”

 .واحمليط اهلادئ
آخر االجتماعات اليت شـاركت فيهـا بـروين دار الـسالم هـو احلـوار الثـاين بـني                    وكان   

بقــربص، يف الفتــرة  األديــان الــذي نظمــه االجتمــاع اآلســيوي األورويب وانعقــد يف الرناكــا       
وتألف وفد بروين دار السالم من ممثلني ينتمـون إىل كـل مـن              . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٥إىل   ٣ من

يف استــضافة احلــوار كــل مــن  اشــتركت و. كــاثوليكي والبــوذيالــدين اإلســالمي واملــسيحي ال
ــة        ــشكل كــبري يف إقامــة جــسور متين ــسهم احلــوار ب ــأمول أن ي ــا، وكــان مــن امل قــربص وماليزي

يف إطـار االجتماعـات اآلسـيوية       ،  تدياناالـ خمتلـف   مـن   ومستدامة للحوار والتعاون بـني البـشر        
الرناكـا عـن   خطـة عمـل   ”وار باعتمـاد  واخُتتم احل .  وعلى مستوى العامل بشكل عام     ةاألوروبي

وقـد قـّرر هـذا التجمـع، فيمـا قـرر، العمـل               .“يعامل سـلم  إلقامة  التفاهم والتعاون بني األديان     
دور وسـائط اإلعـالم يف تعزيـز        و‘ ٢’التفاهم بني األديان؛    ‘ ١’: على التنفيذ يف اجملاالت التالية    

 .دة األعراقالدين واجملتمعات املتعدو‘ ٣’احلوار بني األديان؛ 
 
ما هي اخلطوات اليت تتخذها بروين دار السالم ملنع التحريض على ارتكـاب األعمـال                ٥-٢

اإلرهابية بدافع التطرف والتعصب، وملنع تفويض اإلرهابيني ومؤيـديهم للمؤسـسات التعليميـة             
 والثقافية والدينية؟
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 الــــرد  
 التحــريض علــى ارتكــاب األعمــال مت علــى الــصعيد الــوطين اختــاذ التــدابري التاليــة ملنــع  

لمؤسـسات التعليميـة    لاإلرهابيني ومؤيـديهم    تقويض  اإلرهابية بدافع التطرف والتعصب، وملنع      
 :والثقافية والدينية

ألفراد والرابطـات واملنظمـات واجلمعيـات يف بـروين دار الـسالم             اُيشترط على أي من      • 
م بأنشطة من قبيل الـوعظ واألعمـال        التسجيل لدى السلطات املعنية إذا ما أرادوا القيا       

 التبشريية وتقدمي العروض الثقافية والدينية؛
مــن قــانون األمــن الــداخلي، يتمتــع وزيــر الــشؤون الداخليــة  ) ١ (٢٤البنــد ومبوجــب  • 

يف أي وقـت مـن األوقـات    اقتنع بصالحية إغالق املدارس واملؤسسات التعليمية إذا ما        
ة ُتستغل ألغراض تضر مبـصلحة بـروين دار الـسالم أو       أن املدرسة أو املؤسسة التعليمي    ب

 باملصلحة العامة؛
يتمتـع وزيـر الـشؤون    املثرية العتراضـات،  من قانون املنشورات    ) ١ (٣البند  ومبوجب   • 

الداخلية بصالحية حظر استرياد أو بيع أو توزيـع املنـشورات الـيت تتعـارض واملـصلحة                 
 العامة؛

لكيـة جبهـود عديـدة مـن خـالل وحـدهتا املختـصة              وقد اضطلعت قـوة شـرطة بـروين امل         
لزيـادة بـرامج التوعيـة      البلـد   بالعالقات العامة ومجيع أقسام شرطة املناطق احمللية يف مجيع أرجاء           

 حلقـــات دراســـية وحماضـــرات ملنـــع التحـــريض علـــى ارتكـــاب عمـــل أو       عقـــد مـــن قبيـــل  
 .رهابيةإ أعمال

ة، تقـوم قـوة شـرطة بـروين امللكيـة      وملكافحة التحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابي     
 .برصد أنشطة املتطرفني عن كثب من خالل إدارهتا املختصة باالستخبارات اجلنائية

 
لتــدابري املتخــذة تنفيــذا للفقــرات مــا الــذي تقــوم بــه بــروين دار الــسالم لكفالــة امتثــال ا ٦-٢
انون الـدويل،   لكل ما عليها من التزامات مبوجب الق      ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤ من القرار    ٣و   ٢ و ١

 وخباصة القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين؟
بروين دار السالم طـرف يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل، وقـد انـضمت إىل اتفاقيـة القـضاء                      

ــع أشــكال   ــز علــى مجي ــرأة يف  التميي ــار ٢٤ضــد امل ــايو /أي ــا يف  . ٢٠٠٦م ــصبح بعــد طرف ومل ت
بـروين دار   فإن  وإضافة إىل ذلك،    . قوق اإلنسان حلية الرئيسية األخرى    الصكوك القانونية الدول  

وبروتوكوليهــا اإلضــافيني لعــام  ١٩٤٩الــسالم طــرف يف مجيــع اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام   
حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتكـــديس األســـلحة  ومـــن املعاهـــدات األخـــرى اتفاقيـــة  . ١٩٧٧
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ــة  ــة(البكتريولوجي ــدمري ت ) البيولوجي ــة حظــر اســتحداث    والتكــسينية وت لــك األســلحة؛ واتفاقي
بـروين دار الـسالم     وقـد صـّدقت     . وإنتاج وتكديس األسلحة الكيميائية وتـدمري تلـك األسـلحة         

 حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتـدمري تلـك األلغـام    اتفاقيةعلى 
 .٢٠٠٦أبريل /نيسان ٢٤يف 

 علـى كـون     ص الـذي يـن    ٢٠٠٠ل لعـام    عـين باألطفـا   وسّنت بروين دار السالم األمر امل      
اختـذت األمـر املعـين      أصدرت  كما  . رفاه الطفل ومصلحته دوما أهم االعتبارات على اإلطالق       

 منــه علــى أن اخلــرق اجلــسيم ألي مــن االتفاقيــات األربــع ٣البنــد نص يــباتفاقيــة جنيــف الــذي 
 .السالموالربوتوكول األول يشكل جرما يعاقب عليه قانون بروين دار 

ف، مبـــا تـــضمنته تلـــك االتفاقيـــات وقـــد التزمـــت بـــروين دار الـــسالم ، كدولـــة طـــر  
 .أحكام من
 

 املساعدة والتوجيه - ٣ 
تــود اللجنــة أن تؤكــد مــن جديــد علــى مــا توليــه مــن أمهيــة إلســداء املــشورة املتعلقــة     ١-٣

ات ويــــتم اســــتكمال دليــــل اللجنــــة للمــــساعد . باملــــساعدة فيمــــا يتــــصل بتنفيــــذ القــــرارين 
(www.un.org/sc/ctc)        بــشكل دوري ليتــضمن مــا يــستجد مــن معلومــات تتعلــق باملــساعدة 

وحتيط اللجنـة علمـا باجملـاالت الـيت طلبـت فيهـا بـروين دار الـسالم يف تقريرهـا الثالـث              . املتاحة
 املــساعدة التقنيــة، ويــسرها أن تبلــغ بــروين دار الــسالم بــأن طلبــها للمــساعدة قــد ُعــرض علــى 

 .الدويل وغريه من مقدمي املساعدة التقنية احملتملني من خالل مصفوفة اللجنةصندوق النقد 
وباإلضــافة إىل طلــب املــساعدة املــذكور أعــاله، ويف ضــوء اجملــاالت احملــددة املتعلقــة       ٢-٣

 مــن هــذه الرســالة، ١والــواردة يف الفــرع ) ٢٠٠١ (١٣٧٣بتنفيــذ بــروين دار الــسالم للقــرار  
قدمة من بروين دار السالم إىل اللجنة وإىل سائر املعلومات ذات الـصلة             واستنادا إىل التقارير امل   

املتوفرة، قامت اللجنة أيضا، مبساعدة من خـرباء املديريـة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب، بـإجراء               
. حتليل أويل تعتقد اللجنة يف ضوئه أن بروين دار السالم قد تستفيد مـن تلقـي املـساعدة التقنيـة          

رهن موافقة حكومة بروين دار السالم وتعاوهنـا، يف حتديـد أفـضل الـسبل الـيت            ويتمثل اهلدف،   
 ألحكـام  هايـذ تنفميكن لربوين دار السالم بواسطتها أن تـستفيد مـن املـساعدة التقنيـة يف تعزيـز                

 .ذلك القرار
ــن      ٣-٣ ــاليني لالحتياجـــات مـ ــتملني التـ ــالني احملـ ــاس أوىل، اجملـ ــل، علـــى أسـ ــّدد التحليـ وحـ

ومتثــل .  أن يكــون مــن املفهــوم أن األمــر قــد يقتــضي إجــراء تقييمــات أخــرى  املــساعدة، علــى
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، مـن بـني اجملـاالت املـشار إليهـا يف القـرار،             املنتقـاة النقطتان املدرجتان أدناه اثنني مـن اجملـاالت         
 :مفيدة بشكل خاصفيها قد تكون املساعدة اليت 

 صياغة التشريعات؛ و -  
 .بروين دار السالم كطرف فيهادخلت  اليت التنفيذ الكامل للصكوك الدولية -  

وتــود اللجنــة أن تتلقــى موافقــة بلــدكم علــى عــرض النقطــتني املــذكورتني أعــاله علــى  ٤-٣
الدول واملنظمات املاحنة اليت قد تكون يف وضـع يـسمح هلـا بتقـدمي املـساعدة يف هـذين اجملـالني                  

نه أن ميكّـن اللجنـة مـن تـسهيل          فهـذا مـن شـأ     ). ولـن ُتطلـع علـى بـاقي أجـزاء الرسـالة            (املنتقني
وستغدو اللجنة ممتنـة إذا تلقّـت رد بلـدكم خـالل فتـرة ال تزيـد عـن                   . اإلمداد باملساعدة التقنية  

وإذا مل يرد رد بلدكم خالل تلـك الفتـرة، سـتفترض اللجنـة              .  يوما من تاريخ هذه الرسالة     ٣٠
ة احلــال، ســيكون اإلمــداد وبطبيعــ. أنــه ميكــن إطــالع الــدول واملنظمــات املاحنــة علــى النقطــتني
وترحب اللجنة أيضا بإبـداء بـروين       . الفعلي باملساعدة رهنا بطلب بروين دار السالم وموافقتها       

 ).‘املساعدة والتوجيه’ عن ٣الفرع (دار السالم أي تعليقات لديها على هذا الفرع 
 

 الــــرد  
رجــة حــسب الوكالــة املعنيــة   قائمــة بــربامج املــساعدة التقنيــة املطلوبــة مد - ٦انظــر املرفــق   

وتشمل الربامج األخـرى أنـشطة إنفـاذ القـوانني مـن قبيـل مجـع املعلومـات، وإقامـة            . بتقدميها
شبكات االستخبارات وتبادل اخلربات يف جمال مكافحة اإلرهاب؛ وتقدمي املساعدة النظريـة            

 .والعملية خبصوص حتليل األنشطة اإلرهابية
 

 لتقارير املقبلةمواصلة التوجيه وتقدمي ا - ٤ 
احلــوار البنــاء الــذي أقامتــه مــع بــروين دار الــسالم فيمــا يتعلــق  تواصــل تــود اللجنــة أن  ١-٤

بالتــدابري املتخــذة تنفيــذا للقــرارين، وخــصوصا فيمــا يتــصل باجملــاالت احملــددة يف هــذه الرســالة   
ـــأن أي  اإليـضاحات بـش    فيذي على استعداد لتقدمي مزيد من     واللجنة ومديرها التن  . كأولويات

ـــارة يف هــذه الرســالة   ـــن املــسائل املثــ ـــق    وميكــن االتــصال  . مــ ـــن طريـــ باملــدير التنفيــذي عـــ
 ٢١٢ ٤٥٧ ٤٠٤١ :؛ فـاكس  ١ ٢١٢ ٤٥٧ ١٧٣٣ :هاتف(شي هـــاي   السيـــدة إلينـــا ريغا  

ة وميكن للجنة أيضا أن تتصل عن طريق مديريتها التنفيذيـ .  .cted@un.org :، بريد إلكتروين١
 .بالسلطات املعنية يف بلدكم ملناقشة أي مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ القرارين

وترجو اللجنة أن تتلقى من بروين دار السالم مزيدا من املعلومات عن املـسائل املثـارة                 ٢-٤
ــداة يف القــسمني   . ٢٠٠٦فربايــر /شــباط ١٦ مــن هــذه الرســالة حبلــول  ٢ و ١والتعليقــات املب
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لمعلومـات عـن املـساعدات الـيت     لو قدمت بـروين دار الـسالم اسـتكماال         تغدو اللجنة ممتنة ل   سو
معلومـات عمـا إذا كانـت هـذه املـساعدة قـد لّبـت، أو يتوقـع أن                  يف ذلـك    تلقتها إىل اآلن، مبـا      

التقـارير الـسابقة،    يف حالـة    وتعتزم اللجنة، مثلما فعلـت      . تليب، احتياجاهتا فيما يتصل بالقرارين    
واألمـر متـروك لـربوين دار الـسالم     . كوثيقة مـن وثـائق جملـس األمـن      ر  اآلختعميم ذلك التقرير    

 .اللجنة ومديريتها التنفيذية وحدمهالتطلع عليه ألن تقدم، إن رغبت، مرفقا سريا للتقرير 
 
 
 


