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ــة      ــالة مؤرخـ ــول٨رسـ ــبتمرب / أيلـ ــن  ٢٠٠٩سـ ــيس جملـــس األمـ ــة إىل رئـ  موجهـ
بــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣للجنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار       بالنيابــة

  مكافحة اإلرهاب
  

تلقت جلنة مكافحة اإلرهاب التقريـر املرفـق املقـدم مـن أنتيغـوا وبربـودا عمـال بـالقرار                     
  ).انظر املرفق) (٢٠٠٥ (١٦٢٤

  .تنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها من وثائق جملس األمنوأرجو مم  
  فيلوفتشرانكو ) توقيع(

  بالنيابة للجنة جملس األمن املنشأةالرئيس 
  بشـأن) ٢٠٠١ (١٣٧٣عمــال بالقـــرار 

  مكافحة اإلرهاب
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  مرفق
ــة  ٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٥مــذكرة شــفوية مؤرخــة        موجهــة علــى رئــيس جلن

  ن البعثة الدائمة ألنتيغوا وبربودا لدى األمم املتحدةمكافحة اإلرهاب م
  

ــة           ــيس جلن ــا إىل رئ ــم املتحــدة حتياهت ــدى األم ــودا ل ــوا وبرب ــة ألنتيغ ــة الدائم هتــدي البعث
 ١٦٢٤مكافحة اإلرهاب، وتتشرف بأن تقدم إىل اللجنة التقرير الوطين عمال بأحكـام القـرار               

  .)انظر الضميمة) (٢٠٠٥(
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  ضميمة
  )٢٠٠٥ (١٦٢٤وا وبربودا بشأن القرار قرير أنتيغت    

  
  ١الفقرة     

ما هي التدابري اليت اختذهتا أنتيغوا وبربودا لتحظر مبوجب القانون ومتنع التحـريض علـى      ١- ١  
ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية؟ وما هي اخلطوات األخـرى اجلـاري النظـر يف اختاذهـا،                 

  إن وجدت؟
 كــل مــن يــسدي املــشورة  ٢٠٠٥ لعــام  مــن قــانون منــع اإلرهــاب ٢٠تعاقــب املــادة   

وحتظـر  . يقدم املساعدة الرتكاب جرمية منصوص عليها يف هذا القانون، أو يتآمر الرتكاهبـا   أو
 علــى أن ١٧وتــنص املــادة .  التجنيــد يف مجاعــة إرهابيــة أو الرتكــاب عمــل إرهــايب ١٣املــادة 

  .ى السواءاألحكام املتعلقة بالتآمر تسري داخل األراضي الوطنية وخارجها عل
 ٣٣فاملــادة .  عــدة مــواد تتــصل بــالتحريض١٩٧٢ويتــضمن قــانون النظــام العــام لعــام   

تعترب جرميـة ُيعاقـب عليهـا بالغرامـة وبالـسجن ملـدة تـصل إىل اثـين عـشر شـهرا نـشر أو توزيـع                           
ألفاظ تنطوي على التهديد أو اإلساءة أو تثري االنزعـاج أو اسـتخدام هـذه األلفـاظ علنـا سـواء                 

واد أو عبارات يقصد منها أو حيتمل أن تثري الكراهية أو قادرة على إثارهتـا إزاء أحـد                  أكانت م 
 ٣٦وتعتــرب املــادة . ســكان البلــد بــسبب عرقــه أو أصــله أو آرائــه الــسياسية أو لونــه أو عقيدتــه 

جرمية يعاقب عليها بالغرامة أو السجن ملدة تصل إىل سـنتني التـصرف أو حتـريض أي شـخص                   
ــصرف    ــى الت ــر عل ــها أن حتــرض أو حتــث أي شــخص       آخ ــل من ــها أو حيتم ــصد من ــة يق بطريق

بوسعها أن حترضه أو حتثه على قتل أو إحلـاق ضـرر مـادي بـأي شـخص أو فئـة أو جمتمـع،                          أو
تـــدمري أو إتـــالف أي ممتلكـــات أو حرمـــان أي شـــخص بـــالقوة أو التخويـــف مـــن حيـــازة  أو
ون احلـصول علـى تـصريح مـن         وتشترط أحكام أخرى من هـذا القـان         .استخدام املمتلكات أو

رئيس الشرطة لعقد التجمعـات العامـة وتـنظم هـذه التجمعـات مـن أجـل احلفـاظ علـى النظـام                   
  .كما يعاقب جنائياً على انتهاك هذه األحكام. العام واألمن العام

وهـذا الفـرع    . وختصص قـوة الـشرطة امللكيـة يف أنتيغـوا وبربـودا املـوارد لفـرع خـاص                   
 احملتملة املتعلقة باإلرهاب داخـل اجملتمـع، وعـن تبـادل املعلومـات              مسؤول عن كشف األنشطة   

  .االستخبارية مع الشركاء األجانب يف جمال مكافحة اإلرهاب
  



S/2009/448
 

4 09-50616 
 

ما هي التدابري اليت تتخذها أنتيغوا وبربودا لرفض إتاحة مالذ آمن ألي أشخاص تتوافر                ٢- ١  
وجيهــة لالعتقــاد  عنــهم يف هــذا الــصدد معلومــات موثــوق هبــا تفيــد بوجــود أســباب        

  بضلوعهم يف التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية؟
املتعلقـة مبركـز الالجـئني     ١٩٥١ يف اتفاقية عام   ١٩٩٥رف منذ عام    أنتيغوا وبربودا ط    

وينص هذا التشريع على شروط االستثناء اليت تنطبـق         . ١٩٦٧وبروتوكوهلا املستكمل هلا لعام     
هنم أسباب تدعو إىل االعتقاد بـضلوعهم يف جـرائم حمـددة أو             على األشخاص الذين تتوافر بشأ    

ــم املتحــدة      ــادئ األم ــع مقاصــد ومب ــاىف م ــال تتن ــرة    . أعم ــن يف الفق ــس األم ــن جمل ــن ٥وُيعل  م
، علــى وجــه التحديــد، أن أعمــال وأســاليب وممارســات اإلرهــاب       )٢٠٠١ (١٣٧٣ قــراره

نـاىف مـع مقاصـد ومبـادئ األمـم          ومتويل األعمال اإلرهابية والتخطـيط هلـا والتحـريض عليهـا تت           
ووفقا لذلك، ينبغـي أن يتـضمن التـشريع الـذي يعتمـد وينفـذ االتفاقيـة والربوتوكـول                 . املتحدة

ولألسـف، لـيس لـدى أنتيغـوا وبربـودا          . املذكورين حكما يـسمح باسـتثناء أولئـك األشـخاص         
  .كوهلاحىت اآلن أي تشريع يعتمد وينفذ االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني وبروتو

 علـى وجــه التحديـد الــوزير   ٢٠٠٥ مــن قـانون منـع اإلرهــاب لعـام    ٤١وختـول املـادة     
املــسؤول عــن شــؤون اهلجــرة ســلطة رفــض طلــب احلــصول علــى مركــز الالجــئ ألي شــخص 
يتقدم به، إذا كانت لديه أسباب معقولة لالعتقاد بأن مقـدم الطلـب ارتكـب عمـال إرهابيـا أو                

 على صالحيات مماثلة فيمـا      ٤٠وتنص املادة   .  عمل إرهايب  يرجح أن يكون ضالعا يف ارتكاب     
يتعلــق مبــنح أي شــخص مــن غــري الالجــئني موافقــة أو ترخيــصا آخــر ميكنــه مــن دخــول البلــد،  

  .وتوجيه أمر إىل أي شخص ملغادرة البلد وعدم العودة إليه
الدوليـة  كيف تتعاون أنتيغوا وبربودا مع غريها من الدول من أجل تعزيز أمن حـدودها                 ٣- ١  

أعمال إرهابيـة مـن دخـول     ملنع األشخاص الضالعني يف التحريض على ارتكاب عمل أو       
كافحــة تزويــر وثــائق الــسفر والــسعي قــدر املــستطاع إىل حتــسني   مبأراضــيها، وال ســيما 

  وسائل الكشف عن اإلرهابيني واإلجراءات الرامية إىل ضمان أمن املسافرين؟
ــصعيد املتعــدد األطــراف، تعمــ     ــودا يف إطــار  علــى ال ــوا وبرب ــة األمــم  مقــررات ل أنتيغ منظوم

اإلجـراءات وحتديـد أفـضل      املتحدة واالحتاد األورويب وجمموعة الثمانية للتوصل إىل أفضل العمليـات و          
بـشأن  ) اإلنتربـول (، من قبيل التماس املساعدة من أنظمة املنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة               املمارسات

  .سروقة، واألشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر قبض مل تنفذجوازات السفر املفقودة وامل
 الـصعيدين الثنـائي واإلقليمـي، تعمـل الـشرطة واالسـتخبارات األمنيـة التابعـة            كـل مـن    وعلى  

أعـضاء  ومـع  األخـرى  لقوة الشرطة امللكيـة ألنتيغـوا وبربـودا مـع نظرياهتـا يف بلـدن اجلماعـة الكاريبيـة             
ــضمان  النظــام األمــين اإلقليمــي يف منطقــ   ــد   ة البحــر الكــارييب ل ــام حــسب األصــول بتحدي ــة القي هوي
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قـوة الـشرطة امللكيـة    وختصص . موضع االهتمام الذين مل تصدر حبقهم أوامر قبض مل تنفذ         األشخاص  
 مكلــف بتحديــد األنــشطة احملتملــة املتعلقــة باإلرهــاب داخــل يف أنتيغــوا وبربــودا املــوارد لفــرع خــاص

ستخبارية مع الشركاء األجانب يف جمال مكافحة اإلرهاب عـرب قنـوات            اجملتمع، وبتبادل املعلومات اال   
  .منها املكاتب املركزية الوطنية لإلنتربول

 اخلـاص    على حـدود أنتيغـوا وبربـودا الفـرع         مكافحة اإلرهاب تنفيذ عمليات   وأخريا ، يتوىل      
ــة يف   خفــر دائــرة  مثــل كــاالت مراقبــة احلــدود األخــرى و، مبــساعدة البلــدالتــابع لقــوة الــشرطة امللكي

قـوة الـدفاع يف البلـد،    جزءا من قوة الدفاع يف أنتيغوا وبربـودا، و يت تعد السواحل يف أنتيغوا وبربودا ال 
ــوا      و ــوال، وإدارة اهلجــرة يف أنتيغ ــة املخــدرات وغــسل األم ــة مبراقب ــة املتعلق ــسياسات الوطني مكتــب ال

معلومـات  العمليـات كليـا إىل   د هـذه  وتـستن  .وبربودا، وشـعبة اجلمـارك واملكـوس يف أنتيغـوا وبربـودا     
الفـرع اخلـاص التـابع لقـوة الـشرطة امللكيـة يف أنتيغـوا وبربـودا، باعتبـار أن                    توجيهات  االستخبارات و 

مهمـة حتديـد األنـشطة احملتملـة املتعلقـة باإلرهـاب داخـل اجملتمـع،         هـو الـذي يتـوىل     هذا الفرع اخلاص    
  . مكافحة اإلرهاب جمالجانب يفبادل املعلومات االستخبارية مع الشركاء األتو
  

مــا هــي اخلطــوات الــيت تتخــذها  أنتيغــوا وبربــودا مــن أجــل التــصدي للتحــريض علــى        ٥- ١  
األعمال اإلرهابية بدافع من التطرف والتعصب ومنع اإلرهابيني وأنصارهم مـن ختريـب             

 املؤسسات التعليمية والثقافية والدينية؟

ولـذلك،   .يـة يقطنـها عـدد قليـل جـدا مـن الـسكان        نامأنتيغـوا وبربـودا دولـة جزريـة صـغرية       
 الـسكان الـوطنيني، وعلـى    ضـمن أي حركة متطرفة إيديولوجيا أو أي مجاعـات متطرفـة        هناك   تليس

. حلركـات العنيفـة   ال ا يـ حشـعب أنتيغـوا وبربـودا       مـن جانـب      هنـاك مقاومـة ثقافيـة        تهذا النحو ليـس   
تؤيـد   الثقافيـة والدينيـة يف أنتيغـوا وبربـودا ال        فإن املـدارس اخلاصـة، واملؤسـسات         وباإلضافة إىل ذلك،  

  .العقائد العنيفة أو تشارك يف نشرها
  

 ٣ و   ٢ و   ١تدابري تتخذها لتنفيذ الفقرات     توافق أي   أنتيغوا وبربودا لضمان    قوم به   ما الذي ت    ٦- ١  
ســيما القــانون   الو مبوجــب القــانون الــدويل،  التزاماهتــاجلميــع ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤مــن القــرار 

 ؟ الدويللالجئني والقانون اإلنساينالدويل قانون ال حلقوق اإلنسان والدويل

ــوارد يف املــادة      ــة ال  مــن قــانون منــع اإلرهــاب لعــام   ٢-١يتــضمن تعريــف األعمــال اإلرهابي
 شرطا وقائيا، يستثين حبرص األعمـال املرتكبـة خـالل تنفيـذ احتجـاج أو إضـراب أو مظـاهرة                ٢٠٠٥

راحة املظاهرات السياسية واحلـق يف املـشاركة يف النـشاط النقـايب     وهذا حيمي ص . أو توقف عن العمل   
  .وتنظيم احتجاجات ضمن حدود معقولة
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 مبدأ االتفاقيـة املتعلقـة مبركـز        ٢٠٠٥ من قانون منع اإلرهاب لعام       ٤١ و   ٤٠وتنفذ املادتان     
لفـرد املتـضرر أن     وجيـوز ل  . الالجئني املتصل مبنع دخول اإلرهابيني املـشتبه فـيهم إىل األراضـي الوطنيـة             

 مـن  ١يقدم طلبا إىل احملكمة العليا إلجراء مراجعـة قـضائية السـتخدام الـوزير سـلطته مبوجـب الفقـرة                    
 أن يطلب إصدار أمـر إحـضار أو     ٤٠ من املادة    ٢، وجيوز للشخص املطرود مبوجب الفقرة       ٤٠املادة  

  .أمرا آخر يبطل قرار الوزير
 مصدقة علـى العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              أنتيغوا وبربودا ليست دولة موقعة وال     و  
 ينفـذ  ١٩٧٢رغم أن أحكام العهد ال تلزم أنتيغوا وبربودا، فإن قانون النظام العـام لعـام          و .والسياسية

 دعوة إىل الكراهيـة القوميـة أو        حيظر بالقانون أي  ”اليت تنص على أنه     ،  من العهد  ٢-٢٠املادة  هدف  
 .‘‘ريضا على التمييز أو العداوة أو العنفالعنصرية أو الدينية تشكل حت

باإلضافة إىل مـا ذكـر أعـاله ، تـسعى أنتيغـوا وبربـودا دائمـا إىل التقيـد بالتزاماهتـا الدوليـة،                        و  
ــة بــص   ــذلك حتــرص الدول ــسان يف     فةول ــصلة حبقــوق اإلن ــة املت  خاصــة علــى إدمــاج االلتزامــات الدولي

باملعاملـة العادلـة يف قـانون    املتعلقـة  عديـد مـن الـضمانات    فعلـى سـبيل املثـال، هنـاك ال     .تشريعاهتا احمللية
 مـن دسـتور أنتيغـوا وبربـودا، تعـاجل وتكـرس احلريـات        ١٧ إىل ٣يف املـواد مـن   و .اإلجراءات اجلنائيـة 

وحتمــي حريــة التعــبري وحريــة الفكــر وحريــة الــدين، علــى ســبيل املثــال   ) حقــوق اإلنــسان(األساســية 
 أنه لـيس لـدى أنتيغـوا وبربـودا تـشريعات داعمـة لالتفاقيـة املتعلقـة            وأخريا، على الرغم من   . احلصر ال

مبركــز الالجــئني وبروتوكوهلــا، فهــذا ال ينفــي حقيقــة أهنــا حتتــرم وتطبــق متامــا احلريــات واالمتيــازات   
  .يكفلها هذان الصكان اليت
  


