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 موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس        ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٧رسالة مؤرخة     
ــال      ــن املنـــــشأة عمـــ ــة جملـــــس األمـــ بـــــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣بـــــالقرار جلنـــ

 اإلرهاب مكافحة
  

 ١٦٢٤تلقت جلنة مكافحة اإلرهاب التقرير املرفـق املقـدم مـن نيجرييـا عمـال بـالقرار                   
 .)انظر املرفق ()٢٠٠٥(

 .هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها وثيقة من وثائق جملس األمنأرجو ممتنا تعميم  
 

 مالدينيومرييانا  )توقيع(
 رئيس جلنة جملس األمن املنشأة

 )٢٠٠١ (١٣٧٣عمال بالقرار 
 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 مرفق
 موجهة من نائـب املمثـل الـدائم لنيجرييـا           ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٥رسالة مؤرخة     

 رئيس جلنة مكافحة اإلرهابلدى األمم املتحدة إىل 
  

تنفيـذ  عـن   تقرير نيجرييـا    وهي   ،بناء على تعليمات تلقيتها، أحيل إليكم الوثيقة املرفقة        
ــن   ــرار جملـــس األمـ ــشأن ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤قـ ــاب بـ ــة اإلرهـ ــافية ملكافحـ ــدابري اإلضـ ــر  (التـ انظـ

 .)الضميمة
 دودو سيدو )توقيع(

 بالنيابة عن السفري،
 نائب املمثل الدائم
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 ضميمة
 )٢٠٠٥ (١٦٢٤تنفيذ القرار تقرير نيجرييا عن   

 ١الفقرة 
 كـي حتظـر مبوجـب القـانون ومتنـع التحـريض علـى               نيجرييـا ما هي التدابري اليت اختذهتا       ١-١

 النظـر اجلـاري   أو أعمال إرهابية؟ وما هـي اإلجـراءات األخـرى           إرهايب  ارتكاب عمل   
 ، إن وجدت؟فيها

رهاب املعـروض علـى اجلمعيـة الوطنيـة أحكامـا           يشمل مشروع القانون املتعلق مبنع اإل      
مـــشروع اعتمـــاد ويف انتظـــار . حتظـــر التحـــريض علـــى ارتكـــاب األعمـــال اإلرهابيـــة

العقوبات وقـانون اإلجـراءات     القانون احلايل وقانون    يف  هناك عناصر أساسية    القانون،  
 .مسألة التحريض على ارتكاب اجلرائم املتصلة باإلرهابتتناول اجلنائية 

 توجـد مـن أي أشـخاص     اآلالذ  لكـي حتـرم مـن املـ        نيجرييـا  تتخـذها ما هي التدابري اليت      ٢-١
تحـريض  ضـالعني يف ال    هم تـستدعي جـديا اعتبـار      وذات صلة بشأهنم معلومات موثوقة    

 على ارتكاب عمل إرهايب أو أعمال إرهابية؟
يض علـى   ال توفر نيجرييا املالذ اآلمن لإلرهابيني وال ألي كان ثبت ضلوعه يف التحـر              

الـدخول إىل   مـن   إذ مينـع هـؤالء األشـخاص        . ارتكاب عمل إرهايب أو أعمـال إرهابيـة       
. نيجرييــا يف املقــام األول عــن طريــق تبــادل وتقاســم املعلومــات مــع البلــدان األخــرى   
يف والتحـــريض علـــى ارتكـــاب جـــرائم ذات صـــلة باإلرهـــاب فعـــل يتنـــاىف والقـــانون  

 .انيجريي
 

 ٢الفقرة 
 مع الدول األخرى من أجل تعزيز أمن حدودها الدولية، هبـدف            رييانيجكيف تتعاون    ٣-١

منع األشخاص الضالعني يف التحريض على ارتكـاب عمـل إرهـايب أو أعمـال إرهابيـة                 
 مكافحــة اســتخدام وثــائق الــسفر املــزورة،  جبملــة وســائل منــهامــن دخــول أراضــيها، 

 ؟ن املسافرينبتعزيز إجراءات كشف اإلرهابيني وأموالقيام، قدر املستطاع، 
ــع          ــاطفون م ــشتبه يف أهنــم يتع ــراد امل ــع األف ــدان اجملــاورة مــن أجــل من ــع البل ــاون م التع

 .اإلرهابيني من عبور حدود نيجرييا
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. لقــد مت تعزيــز إجــراءات مراقبــة نقــط الــدخول اجلويــة والربيــة والبحريــة إىل البلــد          
ئ الـدخول إىل    اعتمدت إجراءات مراقبة وتفتيش تكنولوجية معـززة يف بعـض مـوان            إذ

 .أراضيه ومغادرهتا
األفراد واجلماعـات  بـ كما مت تعزيز إجراءات املراقبة وتدقيق اهلويـة الوثيقـة فيمـا يتعلـق       

 .موضع االهتمام من ناحية األمن
االضـطالع بأنـشطة ومبـادرات تعاونيـة        ) أ: (املستوى دون اإلقليمـي يف غـرب أفريقيـا         

يت تــستهدف تنــسيق رصــد اجلماعـــات    بــني الوكــاالت األمنيــة، وال ســيما تلــك الــ      
اإلجراميـــة العـــابرة للحـــدود، مثـــل انتـــشار األســـلحة اخلطـــرية واألســـلحة واألنـــشطة 

ــديين   ــرف الـ ــة، والتطـ ــة املنظمـ ــة، واجلرميـ ــة ) ب(و . اخلفيفـ ــة  إقامـ ــصاالت الثنائيـ االتـ
واملتعددة األطراف فيما بني الوكاالت األمنية، فقد بادرت نيجرييـا علـى سـبيل املثـال                

شاء مؤمتر غرب أفريقيا لألمن الداخلي، وهي هيئة تضع على رأس جـدول أعماهلـا               بإن
 .مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة

استضافت نيجرييا مـؤمتر جلنـة دوائـر االسـتخبارات واألمـن يف             ) أ: (املستوى اإلقليمي  
 ع خاللــه األعــضاء مــذكرة تفــاهم ترمــي إىل تعزيــز التعــاون يف جمــايلأفريقيــا الــذي وقّــ

. إىل مكافحــة اإلرهــاب االســتخبارات مــع إيــالء األولويــة يف جــدول أعمالــه األمــن و
تشارك نيجرييا بشكل نشط يف أعمال املركز األفريقي للدراسـات والبحـوث            ) ب( و

تغتــنم ) ج(و . املتعلقــة باإلرهــاب الــذي أنــشأه االحتــاد األفريقــي يف اجلزائــر العاصــمة  
تها يف مـؤمتر القـادة املـسؤولني عـن الـدفاع يف             نيجرييا كل الفرص الـيت تتيحهـا عـضوي        

االســتخبارات بــشأن /منطقــة الــصحراء الكــربى مــن أجــل التــرويج لتبــادل املعلومــات  
 .هتديدات واجتاهات اإلرهاب

 
 ٣الفقرة 

 أو تـدرس املـشاركة فيهـا أو املبـادرة           نيجرييـا ما هي األنشطة الدولية اليت تشارك فيها         ٤-١
التفـاهم بينـها، سـعيا إىل منـع     نطـاق   بني احلضارات وتوسـيع  هبا من أجل تعزيز احلوار 

 االستهداف العشوائي لألديان والثقافات املختلفة؟ 
ــان     ــراق واألدي ــدد األع ــا جمتمــع متع ــك    . نيجريي ــا يف ذل ــسامح، مب ــهوض بالت ــدأ الن ومب

ــة        ــسياسة الدول ــة األساســية ل ــادئ التوجيهي ــني األهــداف واملب ــديين، مــن ب ــسامح ال الت
). ١٩٩٩(عليهــا يف الفــصل الثــاين مــن دســتور مجهوريــة نيجرييــا االحتاديــة املنــصوص 

ويف هذا السياق، تـستعني احلكومـة االحتاديـة بوسـائط اإلعـالم والـربامج املوجهـة مـن                   
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. أجــل النــهوض بالتــسامح الــديين واحلــوار بــني مجيــع املعتقــدات واالنتمــاءات العرقيــة  
د جلانـا أو جمموعـات مـشتركة بـني     وفضال عن ذلـك، أنـشأت عـدة واليـات يف االحتـا       

 .الديانات تتألف من خمتلف الزعماء الدينيني من أجل النهوض بالتفاهم والتسامح
ــامــا هــي التــدابري الــيت تتخــذها    ٥-١  مــن أجــل التــصدي للتحــريض علــى األعمــال   نيجريي

ارتكاب اإلرهـابيني وأنـصارهم    ومنع ،اإلرهابية اليت ترتكب بدافع التطرف والتعصب  
  ضد املؤسسات التعليمية والثقافية والدينية؟اهلدامةمال ألعل
يعترب العمل بالربنامج املعزز لصياغة اإلدراك واجتثـاث التطـرف أحـد التـدابري الوقائيـة                 

ــة        ــة للغاي ــا فعال ــت أهن ــيت ثب ــا وال ــة حالي ــيت تتخــذها احلكوم ــامج  . ال ــستعان يف الربن وي
ــهم وســائط اإلعــالم واملن    ــسيني مــن بين ــة واملنظمــات غــري   مبخــاطبني رئي ظمــات الديني

احلكومية من أجل التصدي لبعض املسائل الكامنة املتعلقة برتعة الـشباب إىل التطـرف              
 .ومبخاطر التشدد

 
 ٤الفقرة 

ا تـدابري تتخـذها تنفيـذ     أي   من أجل كفالة توافق      نيجرييا تتخذهاما هي اخلطوات اليت      ٦-١
ــرات أل ــام الفقـ ــرار ٣ و ٢ و ١حكـ ــن القـ ــع التزاماهتـــ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤ مـ ــع مجيـ  امـ

الـدويل  قـانون   ال وال سـيما القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان و            ،مبوجب القانون الدويل  
 ؟  الدويللالجئني والقانون اإلنساين

ــذا    ــذة تنفيـ ــدابري املتخـ ــع التـ ــام امجيـ ــرات ألحكـ ــرار ٣  و٢  و١لفقـ  ١٦٢٤ مـــن القـ
جــراءات املتخــذة تنفيــذا التــدابري واإلو. تــدابري خاضــعة ملبــدأ ســيادة القــانون) ٢٠٠٥(

 قبــل هيئــات الرقابــة املختــصة، مــنبــشكل دوري استعراضــها وجيــري األحكــام لتلــك 
فيها اجلمعية الوطنية والسلطة القضائية واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان مـن أجـل         مبا

 .ضمان االمتثال ملبدأ سيادة القانون
 وزارة الشؤون اخلارجية
 مجهورية نيجرييا االحتادية

 وجاأب
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦

 


