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ــر / شــباط٧رســالة مؤرخــة     ــيس جملــس األمــن مــن    موجهــة إ٢٠٠٧فرباي ىل رئ
ــيس ــة رئـ ــال    جلنـ ــشأة عمـ ــن املنـ ــالقرار جملـــس األمـ ــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣بـ بـ
 اإلرهاب مكافحة

  
ــي      ــر التكميلـ ــاب التقريـ ــة اإلرهـ ــة مكافحـ ــا تلقـــت جلنـ ــق إلريتريـ ــهاملرفـ ــدم  طيـ واملقـ

 ١٦٢٤ رد إريتريــا علــى القــرار   إضــافة إىل ،)٢٠٠١ (١٣٧٣مــن القــرار   ٦بــالفقرة  العمــ
 ).انظر املرفق) (٢٠٠٥(

 .ا وثيقة من وثائق جملس األمنمممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهأرجو و 

 أرياسريكاردو ألربتو ) توقيع(
  املنشأةة جملس األمنــرئيس جلن
 )٢٠٠١ (١٣٧٣رار ـعمال بالق

 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 املرفق
جلنـــة  موجهـــة إىل رئـــيس ٢٠٠٦ ديـــسمرب/األولكـــانون  ١٩رســـالة مؤرخـــة   

 إلريتريا لدى األمم املتحدة من املمثل الدائم مكافحة اإلرهاب
 

يشرفين أن أحيل إلـيكم التقريـر التكميلـي لدولـة إريتريـا املقـدم إىل جلنـة جملـس األمـن                  
 ردالتكميلـي   التقريـر ا  ميثــِّل   و. بشأن مكافحة اإلرهـاب   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ بالقرار   الاملنشأة عم 

، وآمـل   ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٢٧مؤرخـة   وعلى رسالة متابعة صادرة عن جلنـة جملـس األمـن            
الـيت تـستند     ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٢٧ املسائل املشار إليها يف الرسـالة املؤرخـة          اأن يشمل أيض  

 ).انظر الضميمة) (٢٠٠٥ (١٦٢٤إىل قرار جملس األمن 

 ديستا أرايا  )توقيع(
 ئمالسفري، املمثل الدا
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 الضميمة
 بــالقرار الاملنــشأة عمــجلنــة جملــس األمــن  التقريــر التكميلــي إلريتريــا املقــدم إىل    

ــاب وفقــــ   )٢٠٠١ (١٣٧٣ ــة اإلرهــ ــشأن مكافحــ ــالة  ابــ ــة  لرســ ــيس جلنــ رئــ
 وقــرار جملــس األمــن   ٢٠٠٢أغــسطس / آب٢٧اإلرهــاب املؤرخــة   مكافحــة
٢٠٠٥ (١٦٢٤( 

 
 )أ (١

ســعت دولــة إريتريــا جاهــدة لبنــاء ، قمعــههــاب و متويــل اإلرنــعفيمــا يتعلــق بــااللتزام مب 
 شارك كبار املسؤولني احلكوميني يف االجتمـاع اخلـامس        ،وهلذا الغرض . حتتاجه من قدرات   ما

ــة للــشرطة اجلنائيــة    يف ٢٠٠٢أغــسطس / آب٢٩الــذي عقــد يف ) اإلنتربــول(للمنظمــة الدولي
املعنيـة بتزييـف    األدلـة اجلنائيـة     لعلـوم   جوهانسربغ، جنوب أفريقيا ويف احللقة الدراسية الدوليـة         

 / آذار١٩فربايــــر إىل / شـــباط ٢٦ مــــن ،اليابـــان ب ،النقـــود الـــيت عقــــدت يف كاشـــيوا ســــييت   
 .٢٠٠٢ مارس

ــ  ــصادية    وركّ ــة االقت ــين باجلرمي ــاع اخلــامس املع ــده ا ز االجتم ــذي عق ــي  ال ــق الفرع لفري
ل وحتويــل شــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي بوجــه خــاص علــى غــسل األمــوا  بلــدان موعــة جمل

وناقـشت احللقـة   .  األخـرى حـاالت الغـش التجـاري   األموال غري القانوين واجلرائم احلاسـوبية و    
ــة   ــة  الدراســية الدولي ــة اجلنائي ــوم األدل ــود    لعل ــات تزييــف النق ــود تكنولوجي ــة بتزييــف النق املعني

 شارك رئـيس خـدمات األمـن يف         ،وإضافة إىل ذلك  . والكشف عن التزييف ومكافحة التزييف    
 / نيــسان١٣ إىل ٩م يف جنــوب أفريقيــا يف الفتــرة مــن  إريتريــا يف برنــامج تــدرييب نظِّــمــصرف

 .٢٠٠٢أبريل 

والواقــع أن التمويــل ميثــل إحــدى الوســائل الــيت تتــيح للــشريك يف اجلــرم املــشاركة يف   
لدولـة إريتريـا علـى أن الـشريك         العقوبات   من قانون    ٣٦ تنص املادة    ،وبناء على ذلك  . اجلرمية
اء قبـل تنفيـذ اجلرميـة املـدبرة         شخص يقوم عن علم مبساعدة اجملـرم األصـلي، سـو          هو  مية  يف اجلر 

ــك،   أو ــاء ذل ــق تقــدمي املعلومــات أو املــ   ســواء يف أثن ــة  عــن طري ــسبل املعون ــداد ب شورة أو اإلم
املساعدة أيا كـان    ’وتشمل عبارة   . ية، أيا كان نوعها، بغرض ارتكاب اجلرمية      داملساعدة املا  أو

 . يف الواقع متويل اإلرهاب‘ ارتكاب اجلرميةنوعها، بغرض

ــة املفروضــة علــى الــشريك يف اجلــرم مــع      درجــة إدانتــه اجلنائيــة تبعــا  وتتناســب العقوب
ويف . دره احملكمـة االبتدائيـة يف إطـار حـدود العقوبـة املنـصوص عليهـا للجرميـة املـستهدفة                   تق ملا
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وصـفه يف الـرد املقـدم       علـى النحـو الـوارد        للغايـة،    ا إرهابيـ  ااحلالة اليت تتخـذ فيهـا اجلرميـة طابعـ         
 .تكون العقوبة مشّددة، )هـ( و) د( و) أ(٢يتعلق بالفقرات الفرعية  فيما

 )ب( ١

مكافحـة  مـن جوانـب      ا هام اركّز الرد املذكور أعاله على اآللية الوقائية اليت متثل جانب          
وص عليهـا فيمـا خيـص    وفيما خيص أغراض املعاقبة على انتهاكات االلتزامـات املنـص         . اإلرهاب

ددة يف   احملـ  ةبـ و فـإن القـانون يـشري إىل أن العق         ،نشأة وفقـا للقـانون املـدين اإلريتـري        املكيانات  ال
 :يف احلاالت التاليةقانون العقوبات تنطبق 

إريتريا من حيـث    لدولة  عندما خيالف مؤسسو مجعية ما أحكام القانون املدين           
ة تقـدمي تقـارير عـن البيانـات املاليـة للجمعيـات       التصرحيات اليت يـتعني تقـدميها املتـضمن       

 .حيددها القانون املذكورحسب فترات زمنية معينة 

ــك   ــة امل  ،وإضــافة إىل ذل ــة للعقوب ــانون    خيــضع األعــضاء يف اجلمعي ــا يف ق ــصوص عليه ن
. إذا استمروا يف املشاركة يف أنشطة اجلمعية وهـم علـى درايـة بطابعهـا غـري القـانوين           العقوبات  
 ،وبالتأكيـد . مـشروع إن كانـت تـضطلع بنـشاط غـري       انون املدين علـى حـل اجلمعيـة         وينص الق 

تدعو األفعال املتـصلة بتمويـل أنـشطة غـري مـشروعة إىل تطبيـق اجلـزاءات اجلنائيـة املـشار إليهـا                       
لقـانوين  وإن كـان النـشاط غـري ا      . لعقوبـات أعاله وتسبب انطباق املادة ذات الصلة من قـانون ا         

الكيانات يـشتمل علـى تقـدمي األمـوال أو مجعهـا يف الظـروف املنـصوص                 الذي تضطلع به هذه     
 فقـد   ، أي أنه يشتمل على جـرائم خطـرية ذات طـابع إرهـايب             ،)ب( ١عليها يف الفقرة الفرعية     

 ).ب( ١ اليت جرى حتليلها فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ٣٦يتطلب ذلك تطبيق املادة 
 
 )ج( ١

 ،إزاء دعــم اإلرهــاب وجتميــد احلــساباتني اختاذهــا لــيت يــتعت اافيمــا يتعلــق بــاإلجراء 
 ).ب( و) أ( ١لفقرتني الفرعيتني بالنسبة لم الرد املقّدأيضا ينطبق يف هذه احلالة 

 
 )د( ١

تتوافر تدابري تشريعية لرصد األموال اليت جتمعها وتستخدمها مؤسسات دينيـة وثقافيـة             
 ٧٣/١٩٩٥ رقـم    تعلق بالـشؤون الدينيـة     من اإلعالن امل   ٨وتنص املادة   . وغريها من املؤسسات  

لمؤسسات الدينيـة االضـطالع سـوى باألنـشطة القانونيـة املتـسقة مـع طبيعـة                 لعلى أنه ال جيوز     
 وبـأن تقـدم     صـحيحة  فهي مطالبـة بـأن حتـتفظ بـسجالت ماليـة             ،أما فيما خيص اهلبات   . عملها
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ويتوقـع منـها أن     . ن املـذكور   باإلعال العمحسبما مت إقراره    تقارير سنوية إىل اهليئة ذات الصلة       
 .الشفافية والقابلية للمساءلةعلى حنو يتسم بتدير أنشطتها 

وميكن للمؤسسات الثقافية واملؤسسات األخرى أن تأخذ شكل مجعيات وفقا ملـا هـو         
ــبعض اشــتراطات   ،وإن كانــت منظمــة هبــذه الطريقــة  . يف القــانون املــدين حمــدد   فهــي ختــضع ل

 ،وبنــاء علــى ذلــك.  علــى النحــو املنــصوص عليــه يف القــانون املــدينالقــانون املتعلــق باجلمعيــات
 املاليـة  اإىل اهليئـة احلكوميـة املـسؤولة عـن معامالهتـ      ا  نويا سـ  تطالب هيئة مسجلة بأن تقدم تقرير     

 .تهامراجعمتت كما 
 
 )أ( ٢

 . يلي عرض موجز للمواد ذات الصلة يرد فيما،بناء على طلبكم 
 

 ٤٧٧املادة 

يلزم النظـر إىل هـذا احلكـم يف      . “اجلمعيات السرية والعصابات املسلحة   ”عنوان املادة    
وهذه املادة مـصنفة    .  لدولة إريتريا توخيا للوضوح    لعقوبات لقانون ا  ة الواسع اتسياق التقسيم 

وبوجــه  “ العامــة للمجتمــعلحةجــرائم ضــد املــص”إطــار البــاب الرابــع مــن القــانون املعنــون يف 
النظــام؛ اجلــرائم ضــد القــانون و”مــن البــاب املــذكور وهــو  خــاص يف إطــار العنــوان الــسادس  

اجلــرائم ”املعنــون  الثــاين نــد يف إطــار الباحتديــدأكثــر  وعلــى وجــه “حــاالت اإلخــالل بالــسالم
 .“املتعمدة أو املرجح أن تثري اضطرابات عامة

أن يتـضح بالتـايل    ،٤٧٧املشار إليـه أعـاله الـذي تنطبـق فيـه املـادة       مع مراعاة اإلطار  و 
 الـذي  ،ل العصابات املسلحة اليت تعمل على اإلخالل بالـسالم العـام  يملادة هتدف إىل منع تشك   ا

 .على ذلك بالسجن وبدفع غرامةاملادة وتعاقب .  ضمنايندرج اإلرهاب فيه
 

 ٤٧٥املادة 

تحليـــل املقـــدم فيمـــا يتعلـــق  ينطبـــق ال. “االجتـــار احملظـــور باألســـلحة ” عنـــوان املـــادة 
بتصنيع أسـلحة   وتنص هذه املادة على أن أي شخص يقوم         .  هذه املادة   على ا أيض ٤٧٧ باملادة

قتنائهــا أو تلقيهــا أو ختزينــها أو ذخــائر مــن أي نــوع، أو اســتريادها أو تــصديرها أو نقلــها أو ا 
دون احلصول على تـصاريح     خالفا للقانون و  ختبئتها أو عرضها للبيع أو تداوهلا أو توزيعها،          أو

ببيـــع أســـلحة ألشـــخاص مـــشتبه فـــيهم  أن يـــزاول االجتـــار، خاصـــة؛ ويقـــوم عـــن علـــم ودون
 وذلـك دون اإلخـالل بــاحلق يف   ،خطـرين أو تـسليمها إلـيهم أو نقلـها هلــم يعاقـب بالـسجن       أو

 .فرض غرامة ومصادرة املواد اليت يتم االستيالء عليها
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ن ال أحـد ميكـ    ) أ( ٢ يالحظ أنه فيما يتعلق بالسؤال الثاين يف الفقـرة           ،ويف هذا الصدد   
 وال ميكـــن تـــصنيع ،أن يقـــتين أســـلحة بأنواعهـــا أو متفجـــرات دون احلـــصول علـــى تـــصاريح 

بل األفـراد أو املـشاريع علـى        اقتنائها أو ختزينها أو نقلها من قِ       األسلحة واملتفجرات أو بيعها أو    
 .الصعيد اخلاص

 
 ٤٧٣املادة 

لتحليـل املقـدم     ومرة أخرى يناسـب أيـضا ا       .“إيواء األشرار ومساعدهتم  ”عنوان املادة    
عـن علـم   وتـنص املـادة أساسـا علـى أن أي شـخص خيفـي              . ٤٧٧ و   ٤٧٥يما يتعلق باملادتني    ف

أشرارا أعضاء يف عصابات أو مجعيات تكونت بقصد ارتكـاب جـرائم ضـد اجملتمـع أو األفـراد       
يـساعدهم أو يـؤويهم أو يـوفر هلـم مكانـا جيتمعـون فيـه يعاقـب                  يـشجعهم أو    ت أو   اكلأو املمت 

ويف الواقـع إن اجلـرائم الـيت تـنص هـذه املـواد علـى قمعهـا           .  بالسجن أو بدفع غرامـة     على ذلك 
 .العامني وتسهم يف ظاهرة اإلرهابمتثل جرائم منافية للسالم والنظام 

 
 )ج( ٢

. يتألف قانون اهلجرة لدولة إريتريـا يف الواقـع مـن أحكـام تفيـد يف مكافحـة اإلرهـاب                    
 ٥  و٣يف الفـصلني  علـى وجـه التحديـد    ريـا واملكـوث فيهـا     الدخول إىل إريت  ترد أنظمة   وبداية  

وعليـه، يف إطـار     .  الذي يتضمن قانون اهلجرة اخلـاص بدولـة إريتريـا          ٢٤/٩٢من اإلعالن رقم    
 مـن اإلعـالن، ال ميكـن ألي وافـد أن يـدخل إىل إريتريـا وميكـث فيهـا إال إذا                     ١٤  و ٧املادتني  

لى أي أجـنيب غـري مهـاجر ميكـث يف إريتريـا          وع. كان حيمل وثيقة سفر صاحلة وتأشرية دخول      
. أكثــر مــن ســتة أشــهر أن حيــصل علــى تــصريح إقامــة قابــل للتجديــد يف فتــرات زمنيــة حمــددة   

 حتــدد نقــاط الــدخول القانونيــة إىل إريتريــا واخلــروج منــها مبوجــب إشــعار   ،وإضــافة إىل ذلــك
 .قانوين صادر عن السلطة املختصة

 تستلزم األحكام ذات الصلة من اإلعالن املذكور حفظ سـجالت           ،وعالوة على ذلك   
يت تتــوافر فيهــا أمــاكن لإلقامــة األشــخاص املقــيمني يف الفنــادق وغريهــا مــن املنــشآت الــبأمســاء 

 حيـق ملـوظفي     ،وإضافة إىل ذلك  . وخيضع الوافدون غري القانونيني إىل إجراءات الطرد      . النوم أو
قــات للتأكــد مــن أن الوافــدين احملــتملني ميتثلــون لــشروط  اهلجــرة مبوجــب اإلعــالن إجــراء حتقي

ــانون اهلجــرة  ــذين ي   . ق ــانون أولئــك األشــخاص ال ــدين  ويعاقــب الق ــساعدة إىل الواف ــدمون امل ق
أو تزييـف ُيـضطلع بـه يف حماولـة ملخالفـة قـانون              تبـديل    على كـل     اويعاقب أيض . القانونيني غري

 .اهلجرة
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 )د( ٢

يف  هـي منـع اسـتخدام األراضـي اإلريتريـة            لعقوبات ا  من قانون  ٢٧٣اهلدف من املادة     
األعمـال العدائيـة الـيت تـستهدف دولـة      ”وعنواهنـا  . رتكاب أعمال إرهابية ضـد بلـدان أخـرى        ا

 شخص أن يقـوم داخـل إقلـيم دولـة إريتريـا بتهديـد               أيووفقا هلذا احلكم حيظر على      . “أجنبية
بالنظـام الـسياسي الـداخلي لدولـة أجنبيـة          حماولة اإلخالل   العالقات السلمية مع دول أجنبية يف       

ذلـك معاقبـة شـديدة      ويعاقـب هـذا احلكـم علـى         . أو بأمنها بواسطة أنـشطة ختريبيـة أو بـالعنف         
 .تصل إىل السجن

 
 )هـ( ٢

جتــدر اإلشــارة إىل أن اجلــرائم اخلطــرية للغايــة الــيت هلــا طــابع إرهــايب تــدخل يف إطــار      
وهـي إضـافة إىل     . ريتـري الـيت تغطـي اجلـرائم اخلطـرية         اإلالعناوين الرئيسية يف قانون العقوبـات       
، جــرائم ضــد القــانون والنظــام كمــا أهنــا تــشمل    )أ( ٢اجلــرائم املــشار إليهــا يف إطــار الفقــرة   

 وضـد   واجلـرائم املرتكبـة ضـد الـسالمة العامـة         ) ٤٧٥املـادة   (االجتار احملظور باألسلحة    : يلي ما
 )٤٩١املـادة  (والـتفجريات  ) ٤٨٨املـادة  (دا  مبـا يف ذلـك احلـرق عمـ     ،أمن وسـائل االتـصاالت    

ــاجم عــن اســتخدام املــواد املتفجــرة أو    )٤٩٣املــادة (القابلــة لالشــتعال أو الــسامة   واخلطــر الن
اؤهـا أو إخفاؤهـا   اقتن والتصنيع غري املشروع للمواد القابلة لالحتراق أو الـسامة أو املتفجـرة أو      

 مبـا فيهـا إحلـاق الـضرر         ، احلرية وأمـن االتـصاالت     واجلرائم املرتكبة ضد  ) ٤٩٤ املادة(نقلها   أو
وإحلـاق أضـرار جـسيمة أو ختريـب وسـائل           ) ٤٩٩(باخلدمات يف املنشآت ذات املنفعـة العامـة         

ــصاالت أو النقــل   ــادة (االت ــستتبع و). ٥٠٠امل ــع    ت ــات تتناســب م هــذه اجلــرائم اخلطــرية عقوب
 . للعقوبة إىل عقوبة اإلعدامدةخطورهتا وميكن أن تؤدي إىل سجن مؤبد ويف الظروف املشّد

 
 )و( ٢

ع الـساحل والـصحراء     جتّمــ علـى اتفاقيـة      ٢٠٠٤مـايو   / أيار ١٥عت دولة إريتريا يف     وقّ 
 مــن االتفاقيــة تتخــذ الــدول ١ومبوجــب املــادة . املتعلقــة باملــساعدة املتبادلــة يف املــسائل األمنيــة 

مـال العدائيـة واجلرميـة املنظمـة         ملنـع اإلرهـاب واألع     قاسـية األعضاء يف التجمع تـدابري صـارمة و       
مبختلــف أشــكاهلا وللتأكــد مــن أن أراضــيها ال تــستخدم كقاعــدة لتخطــيط وتنظــيم وارتكــاب 

 .ال واجلرائم املشار إليها أعالهاألعم

على بروتوكـول آليـة منـع املنازعـات وإدارهتـا            ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٥عت أيضا يف    ووقّ 
ــها يف إطــار منطقــة   ــعوحل ــساحل والــصح جتّم ــواد   وهتــدف. راء ال ــة كمــا هــو وارد يف امل  اآللي
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ـــ إل٧  و٣ و ٢ ـــى ضــمان األمــ ــتقرا  ــ ــسلم واالس ــاعي وال ــال   . رن اجلم ــك عم وإضــافة إىل ذل
 .اإلرهاب الدويلمكافحة يتمثل أحد األهداف الرئيسية لآللية يف ) ٣ (٤ باملادة

يــة لإلنــذار قت دولــة إريتريــا الربوتوكــول املتعلــق بإنــشاء آل  صــّد،وعــالوة علــى ذلــك 
املبكر بالصراعات والتـصدي هلـا مـن أجـل الـدول األعـضاء يف اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة                       

 بالتعاون يف تقاسـم     ، يف مجلة أمور منها    ، ووفقا هلذا الربوتوكول تلتزم الدول األعضاء      .بالتنمية
 . املعلومات املتعلقة مبسائل السلم واألمن اخلاصة باملنطقة دون اإلقليمية

ــة إريتريــ   وقّ،وإضــافة إىل ذلــك   ــويت يف   عــت حكومــة دول ــة جيب ا مــع حكومــة مجهوري
ــر /شــباط ١٥ ــصلة   ١٩٩٨فرباي ــاألمن واملــسائل ذات ال ــق ب وينطــوي .  اتفــاق بروتوكــول يتعل

ونظـرا إىل أن اإلرهـاب يـشكل    . االتفاق على تبادل املعلومات املتعلقة باملسائل األمنية املتبادلـة        
تفــاق املــذكور ســيعمل علــى تعزيــز ومــضاعفة اجلهــود املبذولــة ملكافحــة   فــإن اال،مــسألة أمنيــة

 .اإلرهاب على املستويني اإلقليمي والدويل

ــة        ــصوص املتعلق ــشاريع الن ــى دراســة م ــصلة عل ــة ذات ال ــسلطات احلكومي وتعكــف ال
 يف )رؤسـاء شـرطة دول شـرق أفريقيـا    (مبنظمة التنسيق بـني رؤسـاء شـرطة دول شـرق أفريقيـا          

 .فحة املخدرات وتسليم اجملرمني ومكافحة اإلرهاب الختاذ اإلجراءات املناسبةجماالت مكا
 
 )ز( ٢

ــسفر       ــائق ال ــة لوث ــسمات األمني ــز ال ــي إىل تعزي ــشروع الرام ــك  ،اســتكمل امل ــا يف ذل  مب
وقــد أحيــل منــذ ذلــك احلــني إىل اهليئــة احلكوميــة املختــصة  . جــوازات الــسفر وبطاقــات اهلويــة

 .يف امليزانيةله ة لتخصيص االعتمادات الالزم
 
 )ج( )ب( )أ( ٣

 .الشيء 
 
 )هـ( )د( ٣

 : إىل املعاهدات التالية٢٠٠٢اير فرب/انضمت دولة إريتريا يف شباط 

 ١٩٦١، فاقية الوحيدة للمخدراتاالت - ١ 

 ١٩٧١، االتفاقية املتعلقة باملؤثرات العقلية - ٢ 

 ١٩٧٢، ل لالتفاقية الوحيدة للمخدراتربوتوكول املعّدال - ٣ 

 .١٩٨٨، كافحة االجتار باملخدرات واملؤثرات العقليةماتفاقية  - ٤ 
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 )ز( )و( ٣

 .ال تزال قيد الدراسة 
 

 ٤الفقرة 

، بروتوكـول نـريويب ملنـع األسـلحة         ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢١قت دولة إريتريـا يف      صّد 
ا واحلــد اخلفيفــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى والقــرن األفريقــي ومراقبتــه  األســلحة الــصغرية و

 باالمتثـال للتـدابري العامليـة       وثيقـا  ان أهـداف الربوتوكـول تـرتبط ارتباطـ        إوغين عن القول    . منها
 .واإلقليمية املتخذة للحيلولة دون انتشار اإلرهاب

مراكــز اتــصال وطنيــة إريتريــة معنيــة      ٢٠٠٥أغــسطس / آب٩يف  اواســتهلت رمسيــ  
كام املتعلقة مبهام مراكز االتـصال الوطنيـة   ومبوجب األح. اخلفيفةاألسلحة باألسلحة الصغرية و 

ذات الصلة يف املنطقة اليت يغطيهـا إعـالن نـريويب وبروتوكـول نـريويب يتمثـل اختـصاص مركـز             
ويــشمل هــذا االختــصاص االتــصال والتنــسيق علــى   . نــشطة خمتلفــةأاالتــصال يف االضــطالع ب

ــسيقها علــى املــ     ــة وتن ــشطة العملي ــذ  املــستوى دون اإلقليمــي وختطــيط األن ــوطين وتنفي ستوى ال
ومـن الواضـح أن هـدف الوثـائق        . مسؤوليات إريتريا اليت تعهدت هبا يف اإلعالن والربوتوكول       

 لالســــتراتيجية العامــــة للقــــضاء اإلقليميــــة اخلــــاص مبراقبــــة الوصــــول إىل األســــلحة مناســــب
 .اإلرهاب على

نـشأ املركـز    شاركت دولة إريتريا بنشاط يف صياغة االتفـاق الـذي أ      ،وإضافة إىل ذلك   
وميثـل هـذا املركـز    . ٢٠٠٦أبريـل  / نيـسان ٢٤اإلقليمي املعين باألسلحة الـصغرية الـذي أقـّر يف     

الـيت تبـذهلا مراكـز      املـشتركة   عن إعـالن نـريويب يرمـي إىل تنـسيق اجلهـود             منبثقا  إطارا مؤسسيا   
صغرية ألسـلحة الـ  باغـري املـشروع   الجتـار  االتصال الوطنية للـدول األعـضاء يف سـبيل مكافحـة ا         

 .اخلفيفة يف منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقياألسلحة و
 

 مسائل أخرى

شارك مسؤولون حكوميون من وكالة األمن القومي ومصرف إريتريا يف حلقـة عمـل               
يوليـه  / متـوز  ٢٩ إىل   ٢٥مكافحة متويل اإلرهاب عقدت يف الفترة من        بشأن  لصياغة تشريعات   

بالتعـاون مـع   هـذه  ظم صندوق النقد الـدويل حلقـة العمـل    ون. تونس، بتونسمدينة  يف   ٢٠٠٥
ثيوبيا وإريتريا وتـونس واجلماهرييـة العربيـة    وحضرها مشاركون من إ . املعهد األفريقي املشترك  

تعزيـز اعتمـاد تـشريعات      يف  الغـرض مـن حلقـة العمـل         ل  متثو. الليبية وجيبويت والسودان ومصر   
 .قليميةمنسقة ملكافحة اإلرهاب يف املنطقة دون اإل
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من وكالة األمن القومي ومـصرف      رفيعو املستوى    مسؤولون حكوميون    اوشارك أيض  
إريتريــا يف حلقــة عمــل تدريبيــة خمصــصة للــدول األعــضاء يف الــسوق املــشتركة لــشرق أفريقيــا  

ونظـم حلقـة    . واجلنوب األفريقي متعلقـة بالتعـاون الـدويل يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب ومتويلـه                
 ،مــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وحكومــة مجهوريــة جيبــويت   العمــل تلــك مكتــب األ 

هـذه  وكـان الغـرض مـن       . ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٦ إىل   ١٤وعقدت يف جيبـويت يف الفتـرة مـن          
بادرة تزويد املسؤولني مـن البلـدان املعنيـة باآلليـات القانونيـة املتاحـة يف ظـل اإلطـار القـانوين                 امل

 . وبوجه خاص يف جمال متويل اإلرهاب،ز تعاوهنمالعاملي ملكافحة اإلرهاب وتعزي

 شــاركت ،اخلفيفــةاألســلحة ألســلحة الــصغرية وباغــري املــشروع الجتــار وفيمــا خيــص ا 
 : أال وهي،إريتريا بنشاط يف املؤمترات الدولية ذات الصلة

 .٢٠٠١يوليه /املؤمتر الذي عقد برعاية األمم املتحدة يف نيويورك يف متوز - ١ 

ر الذي عقد برعاية منظمة الوحدة األفريقية يف بامـاكو، مـايل يف كـانون               املؤمت - ٢ 
 .٢٠٠٢مارس / ويف بريتوريا، جنوب أفريقيا يف آذار٢٠٠٠ديسمرب /األول

 يف جيبـويت يف     اهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـة       املؤمتر الذي عقد برعاية      - ٣ 
 .٢٠٠١ديسمرب /كانون األول

 .بلدان شرق ووسط أفريقيا يف نريويب، كينيابرعاية  عقد االجتماع الذي - ٤ 

ــا املتحــدة يف إطــار منظمــة     - ٥  ــة ترتاني ــدا ومجهوري االجتماعــان املنظمــان يف أوغن
 .شرق أفريقياالتنسيق بني رؤساء شرطة دول 

 


