
S/2008/385  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
7 July 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
240708    110708    08-41382 (A) 

*0841382* 

 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن رئـيس        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١رسالة مؤرخة     
ــال بـــــالقرار       ــن املنـــــشأة عمـــ ــة جملـــــس األمـــ بـــــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جلنـــ

 اإلرهاب مكافحة
  

ــالقرار         ــدم عمــال ب ــق مــن جامايكــا واملق ــر املرف ــة مكافحــة اإلرهــاب التقري تلقــت جلن
 ).انظر املرفق) (٢٠٠٥ (١٦٢٤

مكنكم اختاذ الترتيبات لتعميم الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن           وأكون ممتنا لو أ    
 .وثائق جملس األمن

 يوريكانيفني ) توقيع( 
 رئيس جلنة جملس األمن املنشأة

 )٢٠٠١ (١٣٧٣عمال بالقرار 
 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 املرفق
ــة     ــالة مؤرخ ــران٢٦رس ــه / حزي ــة مكافحــة    ٢٠٠٨يوني ــيس جلن ــة إىل رئ  موجه

 القائمــــة باألعمــــال بالنيابــــة للبعثــــة الدائمــــة جلامايكــــا لــــدى  اإلرهــــاب مــــن
 املتحدة األمم

  
بناء على تعليمات من حكوميت، أتـشرف بـأن أحيـل إلـيكم طيـه تقريـر جامايكـا عـن                      

بـشأن التهديـدات للـسالم واألمـن الـدوليني الناشـئة       ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤تنفيذ قرار جملس األمـن      
 ).انظر الضميمة(عن األعمال اإلرهابية 

 براونأجنيال هاملتون ) توقيع(
 القائمة باألعمال بالنيابة



S/2008/385  
 

08-41382 3 
 

 الضميمة 
 )٢٠٠٥ (١٦٢٤تقرير جامايكا إىل جلنة مكافحة اإلرهاب وفقا للقرار   

 
 مقدمة  

تسليما حبتمية مكافحة مجيع أشكال اإلرهاب ومظاهره جبميـع الوسـائل، وفقـا مليثـاق                - ١
ؤيد، موقف جملس األمن الذي يقرر احلاجـة إىل كفالـة           األمم املتحدة، توافق جامايكا على، وت     

 .امتثال التدابري اليت تتخذها ملكافحة اإلرهاب وااللتزامات املفروضة عليها للقانون الدويل
وتشري جامايكا وتؤكد جمددا أنه وفقا مليثاق األمم املتحدة، تتمثـل املـسؤولية الرئيـسية      - ٢

وتؤيد جامايكـا لـذلك تأييـدا تامـا إدانـة جملـس        . دولينيجمللس األمن يف حفظ السالم واألمن ال      
األمن، بـأقوى عبـارات ممكنـة، جلميـع األعمـال اإلرهابيـة، عنـد ارتكاهبـا وأيـا كـان مرتكبـها،                       
ــدى أكثـــر التهديـــدات خطـــورة علـــى الـــسالم           ــض النظـــر عـــن دوافعـــه، باعتبارهـــا إحـ بغـ

 .الدوليني واألمن
ن القوية للتحريض على ارتكاب أعمـال إرهابيـة        وتؤيد جامايكا أيضا إدانة جملس األم      - ٣

ورفض أي حماولة لتربير أو متجيد األعمال اإلرهابية الـيت قـد حتـرض علـى ارتكـاب املزيـد مـن                      
 .تلك األعمال

ــا اللتزاماهتــا مبوجــب الفقــرة    - ٤ ــرار جملــس األمــن   ٥ووفق ــغ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤ مــن ق تبل
ــاب    ــة اإلرهـ ــة مكافحـ ــر جلنـ ــذا التقريـ ــا مبوجـــب هـ ــذ   جامايكـ ــذهتا لتنفيـ ــاخلطوات الـــيت اختـ  بـ

 .املذكور القرار
 

 االتفاقيات الدولية  
علــى ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤تــشري جامايكــا إىل إحلــاح جملــس األمــن مــن خــالل قــراره         - ٥

تــشجيع الــدول علــى أن تــصبح أطرافــا يف االتفاقيــات الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب، مــع إيــالء     
واستجابة هلذا النداء وقَّعت جامايكـا      . رهاب النووي األولوية لالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإل     

 .على تلك االتفاقية وتتخذ اإلجراءات للتصديق عليها
 اتفاقيـة دوليـة     ١٢وعالوة علـى ذلـك، أصـبحت جامايكـا يف الوقـت احلـايل طرفـا يف                   - ٦

 .وبروتوكوال دوليا رئيسيا بشأن اإلرهاب
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 بيةحظر ومنع التحريض على ارتكاب األعمال اإلرها  
ال تزال جامايكـا تـشارك اجملتمـع الـدويل قلقـه بـشأن التهديـد اخلطـري واملتزايـد للتمتـع                      - ٧

حبقوق اإلنسان، واالستقرار واالزدهار العامليني، والتنمية االجتماعيـة واالقتـصادية للـدول مـن              
. جــراء التحــريض علــى ارتكــاب األعمــال اإلرهابيــة والــذي حيركــه التطــرف وعــدم التــسامح  

 جامايكــا علــى أن هــذا التهديــد يتطلــب ردا عــاجال ومتناســبا مــن قبــل األمــم املتحــدة  وتوافــق
ــه ينبغــي اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة واملالئمــة، علــى الــصعيدين القــومي       ــدول، وأن ومجيــع ال

 .والدويل، ووفقا للقانون الدويل حلماية احلق يف احلياة
ا الدوليـة ملكافحـة اإلرهـاب، أصـدرت         ومتشيا مع جهودهـا املـستمرة للوفـاء بالتزاماهتـ          - ٨

ــام    ــاب يف عــ ــع اإلرهــ ــانون منــ ــا قــ ــال   ٢٠٠٥جامايكــ ــه األعمــ ــبحت مبوجبــ ــذي أصــ ، والــ
جرائم تستوجب توجيه االهتـام ومعاقـب عليهـا بالـسجن مـدى احليـاة بالنـسبة ألحـد               اإلرهابية

 .حدى اهليئات االعتباريةإلاألفراد وبالغرامات بالنسبة 
ع اإلرهـاب يف شـكله الـراهن، علـى أي حكـم يتعلـق بـالتحريض             وال حيتوي قانون منـ     - ٩

وعلى الرغم من أنه ال تـزال هنـاك إمكانيـة للمحاكمـة علـى هـذه                 . على ارتكاب عمل إرهايب   
ومـن  . اجلرمية، فإن التحريض على ارتكاب إحدى اجلرائم ُيعتـرب جرميـة مبوجـب القـانون العـام                

عـام حرضـوا، عـن طريـق التهديـد أو اإلقنـاع       احملتمل لذلك حماكمة أشخاص مبوجب القانون ال  
 .الضغط أشخاصا آخرين على ارتكاب إحدى اجلرائم اإلرهابية أو
ــة اإلرهـــاب جبميـــع أشـــكاله     - ١٠ ــا مبكافحـ ــة بالوفـــاء بالتزاماهتـ ــا ملتزمـ وال تـــزال جامايكـ

 .ومظاهره، وهي حاليا يف خضم عملية إعادة النظر يف أحكام قانون منع اإلرهاب
 

شـــخاص املـــشاركني يف التحـــريض علـــى ارتكـــاب األعمـــال اإلرهابيـــة مـــن  حرمـــان األ  
 اآلمن املالذ
تقر جامايكا بأن أعمال اإلرهـاب وأسـاليبه وممارسـاته تتعـارض مـع مبـادئ وأغـراض                   - ١١

وتسلم جامايكا باإلضافة إىل ذلك بأن القيام عمـدا بتمويـل األعمـال اإلرهابيـة               . األمم املتحدة 
 .ض عليها يتعارض أيضا مع مبادئ وأغراض األمم املتحدةوالتخطيط هلا والتحري

مجيـع الـدول    ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤وتشري جامايكا إىل أن جملس األمن قد حث يف قراره            - ١٢
ــسهل        ــد أو ي ــد أي شــخص يؤي ــا يف مكافحــة اإلرهــاب هبــدف حتدي ــا تام ــاون تعاون علــى التع

ــة أو التخطــيط هلــا أو اإلعــداد هلــا      أو يــشارك أو حيــاول املــشاركة يف متويــل األعمــال اإلرهابي
 .ارتكاهبا أو يوفر مالذا آمنا ملرتكبيها، وحرمانه من املالذ اآلمن وتقدميه إىل العدالة أو
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وال تزال جامايكا متمسكة بالتزامها بعدم تـوفري املـالذ اآلمـن ألولئـك الـذين يقومـون                   - ١٣
وقــد جتلــى هــذا . ق أو متويــل أو ارتكــاب األعمــال اإلرهابيــة جبميــع أشــكاهلا ومظاهرهــابتنــسي

االلتزام يف اإلجراءات اليت اختذهتا جامايكا مثل التـصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                   
 .اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوليها

مكافحـــة التخطـــيط لإلرهـــاب ومتويلـــه  وســـعت جامايكـــا مـــن خـــالل التـــشريع إىل   - ١٤
وُيعـد القـانون األخـري    . وارتكابه، وال سـيما قـانون منـع اإلرهـاب وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة            

 جرميـة   ، مبـا يف ذلـك متويـل اإلرهـاب         ، اعتبار أي جرمية   ، أخرى أمور ضمن   ،قانونا حديثا يتيح  
ــوا       ــل األم ــيم نق ــوال؛ وتنظ ــسيل األم ــات بغ ــه االهتام ــى   إســنادية لتوجي ــات عل ــرض التزام ل وف

املؤسسات املالية، وحتديد املشاريع واملهن غـري املاليـة؛ وعلـى أي شـخص يتكـون لديـه الـشك                    
أثناء ممارسته لتجارته أو مهنته أو عمله التجاري أو وظيفته يتعني عليه اإلبـالغ عـن املعـامالت                 

 .صادرة املدنيةويتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية أيضا حكما يتعلق بامل. املثرية للشك
 مـور ومبوجب قانون منـع اإلرهـاب ُيعتـرب مرتكبـا جلرميـة أي شـخص ميـارس، ضـمن أ                    - ١٥

 ويــؤوي أو خيفــي أو يعــوق ،أخــرى، أنــشطة إرهابيــة، ويتعامــل يف ممتلكــات ألغــراض إرهابيــة
مينـع إلقـاء القـبض علـى أي شـخص يعلـم أو يعتقـد اعتقـادا منطقيـا بأنـه ارتكـب أو خيطـط              أو

 . حمتمل أن يقوم بنشاط إرهايبللقيام أو
 أن قـانون منـع اإلرهـاب يف صـورته الراهنـة ال يـشري إىل        ، مـرة أخـرى    ،ومن املسلم به   - ١٦

وستكون احملاكمة بناء علـى ذلـك       . رميةاب األعمال اإلرهابية باعتبارها ج    التحريض على ارتك  
 .يف حدود املتاح مبوجب القانون العام

 
 تكيب التحريض على اإلرهابتدعيم احلدود ملنع دخول مر  

تؤيــد جامايكــا نــداء جملــس األمــن إىل الــدول للتعــاون يف تعزيــز أمــن احلــدود الدوليــة    - ١٧
بوسائل منها مكافحة وثـائق الـسفر املزيفـة وتعزيـز فحـص اإلرهـابيني واختـاذ إجـراءات لتـوفري                     
األمــــن للركــــاب هبــــدف منــــع املــــدانني بــــالتحريض علــــى ارتكــــاب أعمــــال إرهابيــــة مــــن 

 .حدودها اجتياز
ويف ضوء ضخامة التهديـد الـذي تـشكله األعمـال اإلرهابيـة تـشعر جامايكـا بالتقـدير                    - ١٨

التــام للحاجــة إىل التعــاون مــع الــدول األخــرى لبــذل جهــد ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه، وهــي    
، استـضافت جامايكـا بنجـاح      ٢٠٠٧ويف عـام    . تزال ملتزمة بتشجيع هذا التعـاون وتيـسريه        ال

وكـان يـتعني قبـل إقامـة هـذا          . كاريبية أخـرى دورة كـأس العـامل أللعـاب الكريكيـت           مع دول   
. احلدث اختـاذ ترتيبـات أمنيـة إقليميـة داخـل املنطقـة لتيـسري استـضافة دورة ألعـاب الكريكيـت                     
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ــدماج االســتخبارايت وشــبكة         وال ــة مركــز إقليمــي لالن ــات، وال ســيما إقام ــذه الترتيب ــزال ه ت
ارات، متارس نشاطها وتيسري التبـادل الـسريع للمعلومـات عـرب منطقـة              الكارييب لتبادل االستخب  

وعـالوة علـى ذلـك، ال يـزال نظـام املعلومـات املتقـدم للركـاب، الـذي أنـشئ                     . البحر الكارييب 
 .مبساعدة وزارة األمن الداخلي بالواليات املتحدة، ميارس نشاطه أيضا

ــيت حــصلت علي    - ١٩ ــضا املعلومــات ال ــستخدم جامايكــا أي ــا مــن خــالل عــضويتها يف   وت ه
ورابطـة الكـارييب    ) نتربـول إلا(املنظمات الدولية واإلقليمية مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية         

للفحـص  ني إىل جامايكـا     وخيـضع األشـخاص الـداخل     . سـتخبارات وأمريكا الالتينيـة لـشرطة اال     
ــوائم باســتخدام  ــة، واخل ق ــة احمللي ــة اصــة باجلاملراقب ــ و،ماعــة الكاريبي املنظمــة ب و،ألمم املتحــدةاب

 .وتطبق إجراءات مماثلة على طاليب اإلقامة الدائمة والتجنس. الدولية للشرطة اجلنائية
 

 تعزيز احلوار وتوسيع نطاق التفاهم  
ال تزال جامايكا تؤيد نداء جملس األمن املوجه إىل مجيع الدول لتعزيز احلـوار وتوسـيع       - ٢٠

ــاهم فيمــا بــني احلــضارات    ــان     نطــاق التف ــز ملختلــف األدي ــدون متيي ــع االســتهداف ب  هبــدف من
وتقــر جامايكــا فــضال عــن ذلــك حباجــة الــدول إىل اختــاذ تــدابري مناســبة ملكافحــة    . والثقافــات

التحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابية اليت حيفزهـا التطـرف وعـدم التـسامح ومنـع ختريـب             
أو يقـدمون   /ئـك الـذين يـشاركون يف و       املؤسسات التعليميـة والدينيـة والثقافيـة علـى أيـدي أول           

 .الدعم لألعمال اإلرهابية
 


