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ــانون ١٨رســالة مؤرخــة     ــسمرب/األول ك ــيس جملــس   ٢٠٠٦ دي ــة إىل رئ  موجه
) ٢٠٠١( ١٣٧٣األمــن مــن رئيــسة جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار   

 بشأن مكافحة اإلرهاب
  

ــة مكافحــة اإلرهــاب    ــن  تلقــت جلن ــسودانم ــر اخلــ ال ــدم عمــال    التقري ــق املق امس املرف
ــالفقرة ــرار  ٦ ب ــن الق ــقانظــر) (٢٠٠١( ١٣٧٣ م ــذه الرســالة    ).  املرف ــيم ه ــة تعم وأرجــو ممتن

 . من وثائق جملس األمنوثيقة ومرفقها بوصفهما 

 لويإلني مرغريته ) توقيع(
 ن املنشأةـسة جلنة جملس األمرئي

 )٢٠٠١( ١٣٧٣بالقرار عمال 
 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 املرفق
 موجهـــة إىل رئيـــسة جلنـــة ٢٠٠٦ ديـــسمرب/ كـــانون األول١٨رســـالة مؤرخـــة   

 املتحدة لدى األمملسودان كافحة اإلرهاب من املمثل الدائم لم
  

عمــال الــسودان حكومــة املقــدم مــن أتــشرف بــأن أحيــل إلــيكم طيــه التقريــر اخلــامس   
 ).انظر الضميمة() ٢٠٠١ (١٣٧٣ األمن جملس من قرار ٦بالفقرة 

 .من األجملسوأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة وضميمتها بوصفهما وثيقة من وثائق  

 احلليمعبد  عبد احملمود) توقيع(
 املمثل الدائم
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 الضميمة 
 

 إىل ٢٠٠٥يونيـه   /حزيـران  نجهود السودان يف مكافحـة اإلرهـاب يف الفتـرة مـ             
  ٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين

 
 املقدمة - ١ 

تواصــلت جهــود الــسودان يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب فكــان عــضوا نــشطا يف كــل      
ليمية مشاركا وملتزمـا بـالقرارات اخلاصـة مبكافحـة اإلرهـاب واسـتقبل              املنظمات الدولية واإلق  

الــسودان هــذه املــرة رئــيس برنــامج بنــاء القــدرات ملكافحــة اإلرهــاب التــابع للهيئــة احلكوميــة    
بالتنمية، كما شهدت هذه الفترة اهلامة رئاسة الـسودان للمـؤمتر اإلقليمـي لـدول        الدولية املعنية   

 .ة اإلرهاب واستضافة السودان للمؤمتر الثاينشرق ووسط أفريقيا ملكافح
 

 خبارياحملور األمين واالست - ٢ 

شرعت وزارة الداخلية يف إدخال نظـام حـديث للـسجل املـدين يف كـل أحنـاء           )أ( 
السودان بالتعاون مع شركة متخصصة وذلك عرب شـبكات إلكترونيـة لالحتفـاظ بـسجل كـل                 

 ؛املواطنني السودانيني

ارة العامة للجوازات من محالا على األجانـب املخـالفني لقـوانني            كثَّفت اإلد  )ب( 
اهلجرة ويف هذا اخلصوص مت القبض على صحفي أمريكي دخل الـسودان دون احلـصول علـى                 

وأصـدر  تأشرية دخول وعلى املستشار السلوفاكي ولقد قُدما للمحاكمة وقد متَّت حماكمتـهما          
 رئيس اجلمهورية عفوا عنهما؛

ــوائم      تواصــل و )ج(  ــيح ق ــة للجــوازات يف تنق ــة يف اإلدارة العام ــة ممثل زارة الداخلي
 احلظر دوريا باحلذف واإلضافة؛

تداوم وحدة مكافحة التهريب على مراقبة احلدود لضبط تسلل األجانـب إىل             )د( 
السودان ولقد بذلت يف ذلـك جهـود كـبرية أدت إىل القـبض علـى بعـض األجانـب مـن دولـة                         

 ؛ىل ليبيا عن طريق الربجماورة يف طريقهم إ

 كما شاركت وزارة الداخلية يف ترسيم احلدود بني السودان وإثيوبيا؛ )هـ( 

ما زالت املساعي جارية إلجيـاد متويـل السـتخراج اجلـواز اجلديـد ذو التكلفـة                  )و( 
 وتـسعى وزارة الداخليـة إلجيـاد        الباهظة وذلك للظروف االقتـصادية احلاليـة الـيت متـر ـا الـبالد              

 يل خارجي لطباعته؛متو
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ــة الريــاض      )ز(  ــا التفاقي ــسليم اــرمني وتطبيق يف إطــار التعــاون العــريب يف جمــال ت
 للتعاون القضائي قام السودان بتسليم عدد من املطلوبني يف جرائم جنائية إىل دوهلم؛

 واملـدارس ولقـي فيـه       تعرض السودان إىل هجوم إرهايب يف بلـدة محـرة الـشيخ            )ح( 
ملواطنني مـصرعهم وأُحلقـت أضـرار كـبرية بالبنيـة األساسـية ولقـد مت فـتح بالغـات                العديد من ا  

 جنائية ضد اجلناة وفق قانون مكافحة اإلرهاب؛

ــد مــن املــؤمترات املتعلقــة باإلرهــاب علــى      )ط(  ــة يف العدي شــاركت وزارة الداخلي
 املستويني اإلقليمي والدويل؛

جتماعـات مـع املنظمـات الـنظرية       عقدت األجهزة األمنيـة عـددا كـبريا مـن اال           )ي( 
وقــدم خــرباء الــسودان يف جمــال مكافحــة  . الــصديقة لتبــادل اخلــربات واملعلومــات ذات الــصلة 

 .اإلرهاب أوراق يف كل االجتماعات اليت عقدت خالل الفترة السابقة
 

 احملور القانوين - ٣ 

 والنظـر   ٢٠٠١قام وزير العدل بتشكيل جلنة ملراجعة قـانون مكافحـة اإلرهـاب لـسنة                
 :وعقدت اللجنة عدة اجتماعات وخلصت لآليت. يف تعديله

 حيتاج لتعديالت يف بعض مواده وعليـه اسـتقر الـرأي           ٢٠٠١ لسنة   أن قانون اإلرهاب   
 . بدال من تعديل القانون٢٠٠٦على تقدمي مشروع قانون جديد لسنة 

 ) عـشر اتفاقيـة    اثـين (يها  بعد الدراسة املتأنية لالتفاقيات الدولية اليت صادق السودان عل         
ملكافحـة املخـدرات واجلرميـة بفيينـا، وهـو           املتحـدة    األمـم واليت أُجريت مبساعدة خرباء مكتب      

يف ضــوء و ،املكتــب املخــتص بتقــدمي املعونــة الفنيــة للــدول يف جمــال دراســة القــوانني وتعديلــها  
 :توصلت اللجنة لآليت) ٢٠٠١ (١٣٧٣ األمن جملسعناصر قرار 

ــادة  ضــرورة  )أ(  ــديل امل ــة وذلــك بأحكــام     ) ٢(تع ــرف األعمــال اإلرهابي ــيت تع ال
 الصياغة حيث ال يتم تأويلها باعتبارها انتهاكا حلقوق اإلنسان األساسية؛

ــافة موضــــوعات إجرائيــــة للقــــانون مثــــل ســــلطة التحقيــــق وتوزيــــع        )ب(  إضــ
 لالختصاصات الداخلية اخلاصة مبكافحة اإلرهاب؛

ــة املدرجــة يف الــصكوك   اســتحداث مــواد تعطــي صــال   )ج(  حية النــصوص اإللزامي
ــة ملكافحــة اإلرهــاب مثــل تــسليم اــرمني وكــذلك آليــات جتميــد ومــصادرة األصــول       الدولي

 اإلرهابية؛
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إلغــاء بعــض مــواد القــانون احلــايل وهــي غــري مطلوبــة علــى وجــه التحديــد يف    )د( 
 نقل النهرية والربية؛الصكوك الدولية وهي املواد اخلاصة جبرائم البيئة وخطف وسائل ال

ــة لتجنـــب     )هـ(  ــستخدمة يف الـــصكوك الدوليـ ــتخدام املـــصطلحات املـ ــاة اسـ مراعـ
 استخدام لغة خمتلفة تعيق نطاق التطبيق للصكوك الدولية ولتسهيل التعاون الدويل؛

جترمي بعض األفعـال ارمـة يف بعـض االتفاقيـات الدوليـة ومل جيرمهـا القـانون                   )و( 
 ؛) موادعشرة(احلالية 

جتميع اُألسس اإللزامية للواليـة القـضائية املنـصوص عليهـا يف كافـة الـصكوك                 )ز( 
 الدولية ملكافحة اإلرهاب يف مادة واحدة يف القانون؛

وتقــوم الــوزارة حاليــا بــاإلجراءات التنفيذيــة إلجازتــه بواســطة املؤســسات         )ح( 
 .التشريعية املختصة

 
 )ابمتويل اإلره( االقتصادي احملور - ٤ 

مواكبة للمتطلبات العاملية يف جمـال مكافحـة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب         )أ( 
ظل بنك السودان ميد البنوك التجارية العاملـة يف الـسودان بقـوائم احلظـر العامليـة الـصادرة مـن                     

إيقـاف التعامـل املـصريف مـع األشـخاص          ووزارة اخلزانة األمريكيـة وذلـك بغـرض          األمن   جملس
 ورة؛واجلهات احملظ

كذلك أصدر بنـك الـسودان منـشورا حـول مكافحـة غـسل األمـوال ومتويـل                   )ب( 
ــر يف حــسابات العمــالء واإلبــالغ عــن العمليــات       ــدقيق أكث ــه بالت ــوك مبوجب اإلرهــاب أمــر البن

مــن البنــوك التــدقيق يف عمليــات العمــالء املــؤقتني   املــشبوهة أوال بــأول، أيــضا طلــب املنــشور   
(Occasional Customers)ة عمليات التحويالت وذلك للعمليات اليت يفوق مبلغها حـدا   خاص

 معينا؛

 جتـاه حـسابات   Due diligenceكما أشار املنشور إىل اختاذ االحتياط الواجب  )ج( 
 .Politically exposed persons (PEPS)والدستوريني السياسيني 

 يف جمـال    وافق بنك السودان على عـرض مـن البنـك الـدويل حـول تقـدمي العـون الفـين                    
 :مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يتمثل العون الفين يف ااالت اآلتية

 التخطيط االستراتيجي يف جمال املكافحة؛ )أ( 

 تطوير اجلانب القانوين ليواكب املتطلبات العاملية؛ )ب( 
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 تطوير األنظمة الرقابية؛ )ج( 

 تدريب العاملني يف جمال املكافحة؛ )د( 

لتدريبيــة ممــا متثــل يف تنظــيم  ت االســتفادة مــن بــرامج البنــك الــدويل ا  وقــد متــ )هـ( 
ــة ــانون       حلق ــاذ الق ــدويل جلهــات إنف ، Law enforcementعمــل بواســطة خــرباء مــن البنــك ال
انتداب اثنني من موظفي بنك السودان جلمهورية مصر للتدريب والوقوف علـى جتربـة         مت كما

 ممــثلني لكــل مــن بنــك الــسودان، واملباحــث  مــصر يف جمــال املكافحــة، أيــضا شــارك وفــد ضــم 
ــدربني         ــدريب امل ــة عمــل لت ــام يف حلق ــارك، والنائــب الع ــصادي، واجلم ــن االقت ــة، واألم اجلنائي

 املاضي جبمهورية مصر ومت تنظيمها ومتويلها بواسطة البنك الدويل؛أبريل /نيسانعقدت يف 

ن البنــك الــدويل فيمــا خيــتص بتطــوير اجلانــب القــانوين ســيتم إيفــاد خــرباء مــ    )و( 
القـادم لـصياغة القـوانني واللـوائح اخلاصـة مبكافحـة غـسل األمـوال                يونيـه   /حزيـران خالل شهر   

 .ومتويل اإلرهاب لتواكب املعايري العاملية
 

 اخلامتة - ٥ 

 ان يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، وبـذلت    شهدت الفتـرة الـسابقة نـشاطا واسـعا للـسود          
ــة ال   ــصة جهــودا ملواءم ــسودان    وقــكــل اجلهــات املخت ــه ال ــيت صــادق علي ــات ال انني مــع االتفاقي

زالت اجلهود مستمرة علـى كـل احملـاور، وسـيبذل جهـدا لتوثيـق العالقـات مـع املنظمـات                      وما
 .اإلقليمية وغريها للنهوض باألجهزة العاملة يف جمال مكافحة اإلرهاب

 


